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Beste broeders en zusters, 
Vanuit de zondag mochten we de week weer in. Van de ene Koningsdag naar 
de andere koningsdag. Of, zoals het ook wel werd genoemd: woningsdag. 
Opnieuw moesten we het onder de gegeven omstandigheden maar weer het 
beste ervan maken.  
Broeders en zusters, wat is het toch een voorrecht te 
weten dat we een onveranderlijke God hebben.  
Afgelopen zondagmiddag mochten we vanuit 
Openbaring het weer opnieuw horen: er komt vanalles 
op ons af, maar het loopt allemaal uit naar die ene dag, 
dat Hij Die op het witte paard zit, zál zegevieren! 
 
 
Meditatie ‘En ik zag … een nieuwe aarde’ (Openbaring 21:1)  
Wie denkt niet vandaag: Waar gaat dit op de door God 
geschapen aarde naar toe? Deze kwetsbare aarde is Gods 
schepping, het maaksel van Zijn handen. Het is Zijn 
kosmos, Zijn planeet waarop mens, dier en plant in 
oneindige variaties samenleven. Van het onzichtbaar 
microscopische leven tot de olifant; van de grasspriet tot 
de hoge eiken in uitgestrekte wouden. Wat een Schepper 
is onze God! En dan de mens, de kroon op Gods schepping. 
Het wonder der wonderen. Rekent u maar dat God zuinig 
is op Zijn schepping. Wat de mens ook met Gods 
schepping doet, hoe de mens bij tijden van deze planeet 
een puinhoop maakt.  
 
Nu leze we in de Bijbel: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ 
Alle dingen, dus ook deze aarde! Er staat in Openbaring 21, 
vers 1: ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’ 
Wat we ons dan afvragen is: hoe nieuw wordt deze aarde? 
Moeten we Openbaring 21 zo lezen dat er een radicale 
verandering, een louteringsproces zal plaats gaan 
vinden? Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
komen, waar harmonie is tussen de Schepper, de 
schepping en het schepsel. We lezen in Marcus 13, vers 31: 
‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn 
woorden zullen zeker niet voorbijgaan.’ We lezen ook in 
de Bijbel dat God bij de mensen op de nieuwe aarde zal 
wonen, omdat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen uit de 
hemel op de aarde. Het zal een aarde zijn, waarop 
gerechtigheid woont. Er zal geen zonde meer zijn en ook 
de gevolgen van de zonde zijn niet zichtbaar en merkbaar 
meer.  
 
Dan gaat er nogal wat veranderen! Hoeveel invloed heeft 
de zonde van mensen hier op aarde geen invloed gehad? 
De afval van God en de gevolgen van de zonde hebben op 
deze aarde immers een verwoestende werking. Wie denkt 
niet aan natuurrampen, verwoestingen door oorlogen? 

Openbaring 21, vers 1 laat echter zien wat in de toekomst 
realiteit wordt. In Gods hemelse werkelijkheid geldt de 
belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een 
nieuw universum, met onsterfelijke mensen. Alles nieuw, 
op kosmische schaal.  
 
Zo ver is het nu nog niet. Overal ter wereld mogen 
mensen hun geloof en hoop stellen op hun Heiland en 
Zaligmaker Jezus Christus, zodat ze mogen geloven gered 
te zijn voor aardse tijd en voor de eeuwige heerlijkheid! 
Maar we schuiven wel steeds dieper de eindtijd in en de 
tijd van genade voor de wereld en de volkeren begint 
daarmee langzaam maar zeker tot een einde te komen. 
Wanneer dit zal gebeuren kan niemand zeggen.  
In Openbaring 7, vers 9 tot en met 14 ziet Johannes een 
schare die niemand tellen kan. Als hij vraagt waar deze 
mensen vandaan komen, krijgt hij als antwoord: ‘Uit de 
grote verdrukking’. Terwijl de machten van de duisternis 
en het kwaad oppermachtig leken, zochten ze telkens 
weer de reinigende kracht van het bloed van het Lam en 
de kracht om weerstand te bieden door de Heilige Geest. 
Zij zullen hemelburgers zijn van de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde.  

‘Laat komen, Heer, Uw rijk, 
Uw koninklijke dag, 

toon ons Uw majesteit, 
Messias, Uw gezag!’ 

Weerklank 222: 1 



God komt weer wonen onder de mensen. Alles zal 
doortrokken zijn van de heerlijkheid en de lofprijzing van 
God. Ook zullen de gevolgen van de zonden zijn 
verdwenen en zijn alle wonden van ziekte, verdriet, lijden 
en ons gebroken bestaan geheeld. We lezen in 
Openbaring 21, vers 4 en 5: ‘En God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn; ook 
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op 
de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei 
tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar.’ Verwachten wij een nieuwe hemel een 
nieuwe aarde?

 
 

 
Tot slot 
De kinderen/jongeren van onze gemeente hebben nu 
vakantie, daarna mogen de basisschoolleerlingen weer 
naar hun scholen toe. Zien we hierin de trouw van onze 
God? Hij, Die gebeden hoort en verhoort? Laten we Hem 
ervoor danken. Daarbij niet vergetend dat we er ‘nog niet 
zijn’. Het is toch ook uw gebed dat de kerken weer gevuld 
mogen zijn, zondag aan zondag? Zodat we weer 
gezamenlijk Hem mogen eren met lofgezangen. 
 
Ontvang een hartelijke groet vanuit de kerkenraad 
 
Ter herhaling:  
Het schema met uitzendingen. 
 
Heeft u een uitzending gemist?  
Via internet (kerkomroep.nl en 
kerkdienstgemist.nl) zijn de 
momenten terug te beluisteren. 
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‘Eens als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is Uw pleit beslecht.’ 

Weerklank 212: 1 

 

 

‘Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 

Opdat g' uw koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 

’t Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen.’ 

Psalm 24: 5 

 

 

• kerkdiensten: via kerkradio, kerkomroep.nl en 
kerkdienstgemist.nl

zondag | 9:30 en 17:00

• reguliere uitzending: via kerkradio en kerkomroep.nl

dinsdag | 19:00

• meditatief moment: via kerkradio en kerkdienstgemist.nl

donderdag | 19:00

• orgelspel: via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

zaterdag | 19:00


