DE HEMELSE STAD: DE BRUID VAN CHRISTUS.
Door: J. Michael Schroeder
“Openbaring 21:1-2: 1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste
hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik, Johannes, zag
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een
bruid, die voor haar man versierd is”.
“Openbaring 21:9-10: 9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen
hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende:
Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. 10 En hij voerde mij weg in den
geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem,
nederdalende uit den hemel van God”.
Zoals het religieuze systeem aanspraak maakt op het koninkrijk en zijn erfenis zo wil het
lichaam van Christus zichzelf maken tot “de bruid”.
Ef.5:25, die echtgenoten opdraagt om hun eigen vrouwen lief te hebben zoals Christus de
Gemeente heeft liefgehad, wordt vaak geciteerd als bewijs dat het “lichaam” de bruid is.
“Efeziërs 5:25: Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven”.
Kan deze stad, het nieuwe Jeruzalem, en het lichaam van Christus één en dezelfde zijn? Nee!
In aanvulling van bovengenoemde passage, die duidelijk de stad als bruid aangeeft, maken de
nu volgende redenen het nog duidelijker dat het zo is:
“Op.21:11-21: 11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten
steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.
12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf
engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der
kinderen Israels.
13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie
poorten, van het westen drie poorten.
14 En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf
apostelen des Lams.
15 En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar
poorten, en haar muur.
16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad
met den rietstok op twaalf duizend stadien; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve
waren even gelijk.
17 En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen,
welke des engels was.
18 En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas
gelijk.
19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente
versierd. Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon, het
vierde Smaragd.
20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het
negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.
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21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de
straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.
Omdat het lichaam van Christus geen verbinding heeft met Israël (behalve het feit dat we
dezelfde Verlosser hebben) hoe kan dan naar het lichaam van Christus worden verwezen als
het “Nieuwe Jeruzalem?”. We kunnen niet tegelijkertijd het lichaam van Christus en ook Zijn
bruid zijn. Het lichaam van Christus, welks in wezen geestelijk is, heeft geen fysieke
kenmerken of parameters; deze stad heeft dat wel. In vers 12 wordt gezegd dat de namen van
de twaalf geslachten op de poorten van het huis geschreven staan en in vers 14 staat dat de
namen van de twaalf apostelen geschreven staan in de fondamenten. Is dat niet een perfecte
verbinding met Mattheüs 19:27-28?
“Matth.19:27-28: 27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles
verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden?
28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de
wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner
heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten
Israels.
Dit is duidelijk Israël’s Nieuw Testamentische erfenis. Volgens vers 11 is het geslacht van de
stad vrouwelijk. Volgens Ef.2:15 is het “lichaam” mannelijk.
“Ef.2:15: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der
geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens
zou scheppen, vrede makende;
De volken aan Zijn rechterhand zijn die Heidenen die Israël hebben geholpen in de grote
verdrukking, dat zijn de schapen van Matth.25:31-33:
“Matth.25:31-33: 31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al
de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden,
gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
Deze Heidenen, aan Zijn rechterhand, zijn, volgens Op.22:1-2, aan Israël onderworpen
“Op.22:1-2: 1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als
kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des
levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de
bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
Deze Heidenen gaan het duizendjarig rijk binnen om hun leven, in dat duizendjarig rijk, te
handhaven, dat komt overeen met Zach.14:16-18.
“Zach.14:16-18: En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die
tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te
bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.
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17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar
Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over
henlieden geen regen wezen.
18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de. regen niet is, niet zal
optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen
plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.
Met andere woorden, deze Heidenen bezitten geen onsterfelijkheid; wij, als leden van het
lichaam van Christus, bezitten dat wel:
“1Kor.15:53-54: 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is:
De dood is verslonden tot overwinning.
De Heere Jezus Christus wordt in Op.22:13 bevestigd als de Alfa en de Omega, het Begin en
het Einde, en in vers 18 en 19 volgt een strenge waarschuwing aan degenen die iets af doet
van de woorden des boeks dezer profetie. We zien dat, zowel in die tijd als in het heden, de
meesten deze waarschuwing hebben genegeerd.
“Op.22:13: Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
“Op.22:18-19: 18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks
hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit
boek geschreven zijn.
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel
afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven
is.
Vertaald door: L. H. Meijer.
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