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Paradijs & Openbaring Paradijs - tuin / hof van God  

In Openb. Niet bij de beschrijving van het Nieuwe 
Jeruzalem maar in zendschrijven aan Efeze:  

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van 
de levensboom die in Gods paradijs staat.” 

Openb.2:7 

Paradijs 
Grieks woord ‘paradeisos’: leenwoord uit Perzië. 
pari – rondom; daeza – muur 
paridaeza – een door een muur omsloten terrein = ‘park’ 
of ‘hof’ van rijke mensen. 
‘lusthof’ (‘pleasure garden’). 
De ‘tuin van Eden’ = de tuin in Eden (Gen. 2:8). 
God zelf heeft deze tuin aangelegd (bomen etc.)  
Daarom is het ‘de tuin van God’ (Ez. 28:13; 31:8.9) 

Het paradijs als privé-tuin van God –  
Paleis van God, woonplaats van God! (later: Zion) 
‘heaven on earth’  
wandelen in de avondkoelte.  
Tuin is contrast tot woestijn, hitte, wildernis. 
Een tuin voor God om er van te genieten. (Gen. 13:10) 

3De HEER troost Sion, 
hij biedt troost aan haar ruïnes. 
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, 
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. 
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, 
waar muziek en lofzang klinken.  (Jes. 51:3) 

 



“Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die 
in Gods paradijs staat.” 

Openb.2:7 

 

Wie overwint behoort tot het gevolg van de 
Overwinnar en mag leven in de natuurlijke ‘omgeving’ 
van God (Zijn koninklijk domein).  

2. Nieuwe hemel en nieuwe aarde 

2. Nieuwe hemel en nieuwe aarde 
Openbaring 21 

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 
3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’ 5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ 

2. Nieuwe hemel en nieuwe aarde 

• Hemel en aarde – universum. 

• Voorbij – de oude wereld verdwijnt en maakt plaats voor het 
‘nieuwe’ (geen renovatie maar een nieuwe schepping, orde). 

• Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, bij God vandaan (21:2) – 
de woonplaats van God zelf. 

• Doel: God woont bij de mensen (structuur D-D*) 
Waar? Niet in Israël maar: mensheid! Alle volkeren! 
Alle op deze nieuwe aarde wonen (bekeerde) zijn Zijn volk! (21:3) 



2. Nieuwe hemel en nieuwe aarde 
A Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (1a) 

 B de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, (1b) 

  C de zee is er niet meer. (1c) 

   D het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. (2) 

   D* ‘Gods woonplaats is onder de mensen, (3) 

  C* Er zal geen dood meer zijn, etc. (4a-4c) 

 B* wat er eerst was is voorbij. (4d) 

A* ‘Alles maak ik nieuw!’ (5) 

2. Nieuwe hemel en nieuwe aarde 

• De zee is er niet meer. 
In parallel met 21:4 – geen dood, verdriet etc. 
Een oceaan aan tranen zorgen door God zelf verwijderd! 
De (diepe) zee waar leven onmogelijk is,  
Dood en dodenrijk (waar het beest opsteeg 13:1) = de zee. 

• In OT de strijd van God tegen de zee. 

3. God en het lam als eeuwige lichtbron 

• De nacht is er eigenlijk ook niet meer. In Genesis 1 scheiding van 
licht en duister, dag en nacht. 
In Openb. verliezen dag en nacht hun karakter. 
1) de hemelse aanbidding gaat dag en nacht door (Op. 7:15; 4:8) 
2) Waar God optreedt, straalt en schijnt het licht. Genesis 1 – het 
eerste wat God schiep: licht. De duisternis heeft Hij niet geschapen. 
De schepping van zon, maan een sterren is een hulpmiddel tegen de 
duisternis. Nu zijn ze niet meer nodig! 
De poorten in het NJ zijn dag en nacht open – (Jesaja 60:11) 
 

3. God en het lam als eeuwige lichtbron 
18Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, 

noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. 

Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam. 
19Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, 

de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven 

en je God zal voor je schitteren. 
20Je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven. 

De dagen van je rouw zijn voorbij.  Jesaja 60 



3. God en het lam als eeuwige lichtbron 

Jesaja spreek van 1 lichtbron, Openbaring 21:23 spreekt van 2 lichtbronnen: 

– “De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig:  

over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.”  

– Het licht in de tempel/tabernakel moest dag en nacht branden (Lev. 24:1-4) 

de ‘nieuwe stad’ heeft geen tempel. 
God en het Lam zijn de bronnen. 

= teken van afwezigheid van het duister 

– Voor wie? Voor de bewoners- alle volkeren (22:5). 
God licht schijnt op hen = Aaron. zegen! Num. 6:25 
25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn 

Zegen puur – onuitputtelijk! – voor alle volkeren. Zegen Abrahams – Gen. 12:3 

 

4. Dienaren van God als heerser 

Openb. 22:5 

• “En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.” 

• Wie zijn deze heerser? 

Zijn dienaren (22:3)  

7:14-15 

 

Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze 
hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15Daarom 
staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om 
hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 

4. Dienaren van God als heerser 
Martelaar heersen (20:4) 

De mens koning in Genesis 1-2? 

 

 

 

Dieren een naam geven = heersen! 

Heersen in  Openb. – waarover heersen? De aarde. 

Niet onder een Opperkoning – maar samen met Christus! 

 

Wie overwint zal samen met mij 
op mijn troon zitten, net zoals ik 
zelf overwonnen heb en samen 
met mijn Vader op zijn troon zit. 
Openb. 3:21 15God, de HEER, bracht de mens dus in de 

tuin van Eden, om die te bewerken en 
erover te waken.  Gen. 2:15 

5. Vrije toegang tot ‘Boom van het leven’ 

“Wie overwint zal ik laten eten 
van de levensboom die in 
Gods paradijs staat.” 

Openb.2:7 
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5. Vrije toegang tot ‘Boom van het leven’ 

In het paradijs stonden twee bijzondere bomen: 

Boom van kennis goed en kwaad & Boom van het leven (Gen 2:9) 

 

In het toekomstige paradijs staat maar één bijzondere boom: 

• Boom van het leven (niet eens meer van goed en kwaad!) 
maar: een hele allee vol van deze bomen. (22:2) 
genezing brengend – beeld van Ezechiël 47:12 

 

5. Vrije toegang tot ‘Boom van het leven’ 

In Genesis 3:22-24 toegang tot levensboom geweigerd:  

“Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu 
heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook 
vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij 
eeuwig leven. 23Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden 
om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. 24En nadat 
hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden 
de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij 
moesten de weg naar de levensboom bewaken.” 

5. Vrije toegang tot ‘Boom van het leven’ 

In Openb. 22:14 toegang tot levensboom toegestaan:  

“Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de 
levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten 
binnengaan.” 

6. Rivier met levend water met edelstenen 

“Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als 
kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.“ (Openb. 22:1) 

 

10Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze 
zich in vier grote stromen. 11Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel 
Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12(Het goud van dat land 
is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13De tweede rivier heet 
Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14De derde rivier heet Tigris; die 
loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat. Gen.2:10-14 



7. De slang/draak verwijderd  
en de vloek over het leven opgeheven 

Openb. (12:9 20:2 etc.) spreekt van de slang, de draag, de duivel, die 
achter de nood, verleiding en zonde staat – deze wordt uiteindelijk 
verwijderd (poel van vuur). 

Johannes identificeert de slang met Satan! Alleen hier is de link gelegd. 

Genesis 3:13 spreekt van de vloek 

Met de verwijdering van Satan en de opheffing van de vloek eindigt de 
oude wereld, de nieuwe wereld met God is begonnen 
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