100. Een nieuw begin
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Openbaring 21:6.



Wat voor soort verhalen vind jij mooi? Hou je van avonturen, spanning of gevaar? Hou je juist
van verhalen over kinderen of meer van heldenverhalen of over dieren? Hou je van
waargebeurde verhalen of verzonnen?
Hou je meer van zielige of spannende verhalen? Heb je liever lange of korte verhalen? Vind je
voorspelbaarheid leuk in een verhaal of wil je verrast worden? Houd je van een verhaal met
een happy end? Hoe zie je dat voor jouw leven op dit moment? Zou je willen dat het een
happy end krijgt?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Johannes’ fantastische visioen over de hemel. De oude hemel is verdwenen; een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde verschijnen. We kunnen uitkijken naar een tijd zonder dood, lijden, verdriet of pijn –
God zelf zal alle tranen afdrogen…
Lees nu samen Openbaring 21:1-7.

Wat er daarna gebeurde…
Johannes schetst een beeld van het ‘nieuwe Jeruzalem’. We kunnen niet precies voorstellen hoe het
zal zijn, maar het zal een prachtige plek zijn waar God zal leven samen met zijn kinderen. Er zal
niemand pijn hebben of verkeerde dingen doen; er zal geen ziekte of verdriet meer zijn.
Gods mensen zullen daar veilig leven met alles wat ze maar nodig hebben. Jezus zelf zal het licht zijn
en we zullen God echt ontmoeten. Jezus komt snel terug en Johannes sluit af in zijn boek om samen
met ons te bidden: ‘Heer Jezus, kom alstublieft…!’

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 126 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Nieuwe Jeruzalem Jezus’ volgelingen zullen voor eeuwig met Jezus in de nieuwe hemel en
op de nieuwe aarde leven. Toen Hij stierf aan het kruis, verbrak Jezus de macht die de zonde
over ons had. We hoeven niet langer verkeerde, zondige dingen te doen. Jezus’ bloed maakt
ons vrij. Dankzij Jezus, is alles nieuw.

Boodschap Veel van de beelden in Openbaring zijn makkelijk te begrijpen voor de eerste
christenen, maar ze zijn verwarrend voor ons. En om eerlijk te zijn, worden christenen het er
ook maar niet over eens wat al die woorden en beelden betekenen. Probeer maar niet alles
van de visioenen te snappen. Denk aan de bemoedigingen van Jezus over de toekomst en
voor zijn volk.

Probeer het uit
Jezus zei dat Hij zou terugkomen. Denk je dat Hij deze week terugkomt? Het zou kunnen, maar denk
je dat het gebeurt? Verwacht je Hem?
Jezus zei: ‘Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je
het niet verwacht.’ (Matteüs 24:44)
Lees 2 Petrus 3:10. Over welke dingen die gaan gebeuren schreef hij?
Er zal een heel nieuwe wereld komen. Lees er meer over in 2 Petrus 3:13.
Herinner je wat je ontdekte in de tiende ontdekkingsreis? God zei: ‘Op de dag die ik voorbereid … ik
zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. Dan zullen jullie het verschil weer zien
… tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen.’ (Maleachi 3:17,18)

Praten met God
Kijk terug op je Ontdekkingsreis door de Bijbel en denk aan de bijbelgedeelten die je hebt onderzocht
hebt. Ben jij daardoor misschien een beetje anders gaan leven?
Vertel God over wat er veranderd is voor jou. Vraag Hem jou te helpen om te blijven leven met Hem,
ook als het soms fout gaat of als je het even niet meer snapt.

Heer God, wilt U me helpen om steeds een beetje ouder en wijzer te worden? En als ik wijzer word,
help me dan dichter naar U toe te groeien.

