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Audio
• Veel info, interpretatie, speculatie, onderga de
golf
• Uitgezonden op Klokradio 06-04-2016
• Hoofdstuk 10 uit Stevige kost

Het Nieuw Jeruzalem

- Openb.21:16  12.000 stadien  12 ‘woonlagen’?
- De kubus op het droge  anders …. zakt die weg?

Audio
• Hoofdstuk 10 uit Stevige kost
• Aantal illustratieve vragen:
– Vr. 2
– Vr. 5
– Vr. 6
– Vr. 10

Het Millennium
• U bent zojuist geland op Ben Goerion en zit in de bus
op weg naar het heffingsgebied.
• U gaat het tempelcomplex bezoeken vanwege een
Bijbels feest.
• U heeft een gids

Wat vooraf ging?
• Armageddon  Gigantische inschattingsfout
volken.
Volken denken voor oorlog te komen, God verzamelt ze.
Het is waar dat talloze volken één front hebben gevormd
tegen u. Zij roepen: "Wij willen bloed zien! Wij willen de
bevolking van Sion vernietigen! "Maar zij kennen de
gedachten van de HERE niet en hebben geen begrip voor
Zijn plannen. Want er komt een moment waarop de HERE
alle vijanden van Zijn volk zal verzamelen als
korenschoven op de dorsvloer.” (Micha 4:11-12 Boek)

• Vraag: Talloze volken = …………………..
• Vraag: Legers van talloze volken = ……………………

Gevolg Armageddon
• Israel en zijn messias is 1000 jaar lang:
– voorzitter van de VN (ev. naamswijziging)
– Alleen veto
– NAVO opgeheven  niet meer nodig

• Hij zal recht doen tussen de vele volken en
machtige naties tuchtigen, al wonen zij nog zo
ver. Dan smeden zij hun zwaarden om tot
ploegscharen en hun speerpunten tot
snoeimessen; geen volk heft het zwaard meer
tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer.
(Micha 4:3)

Israel: hoofd van de volken
• Tora belofte op voorwaarde dat …..
• Tot kop zal Jahwe u maken en niet tot staart. Gij
zult omhoog gaan en nooit omlaag, als gij
tenminste gehoorzaamt aan de geboden van
Jahwe uw God, die ik u heden geef, en die
nauwgezet volbrengt, en als gij van alle
voorschriften die ik u heden geef, rechts noch links
afwijkt, door achter andere goden aan te lopen en
die te vereren. (Deutr. 28:13-14)
• Zal Israel al voor Armageddon ‘Tora doen’ of pas
als hun messias op de troon van David zit?
• Zal door Tora-gehoorzaamheid van Israel de
messias komen of zal Israel Tora gehoorzamen
doordat de messias is gekomen?

Reactie van de volken
• Oprechte onderwerping
– Zo spreekt Jahwe van de machten: In die dagen zullen
tien mannen, afkomstig uit volken van allerlei talen,
een joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen en
tot hem zeggen: ‘Met u willen wij meegaan, want wij
hebben gehoord, dat God met u is.’ (Zach.8:23)

• Geveinsde onderwerping
– Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw
werken! Om de grootheid van Uw macht veinzen Uw
vijanden dat zij zich aan U onderwerpen. (Ps.66:3)

• Vraag: Wat is de achtergrond van dit verschil?
– Wel of niet opgetrokken tijdens Armageddon

De ‘straf’ aan deze volken
– En alle overlevenden van al de volken die tegen
Jeruzalem waren opgetrokken zullen dan ieder jaar
opgaan om zich neer te buigen voor de koning, Jahwe
van de machten, en om het loofhuttenfeest te vieren.
Maar als er iemand uit de geslachten der aarde is, die
niet naar Jeruzalem zal opgaan om zich neer te
buigen voor de koning, Jahwe van de machten: voor
die mensen zal er dan geen regen vallen. (Zach.14:1617)
– De een komt vrijwillig, de ander is verplicht

Opdracht aan volken
Tora gaan leren en doen
• Op het eind van de dagen zal het gebeuren, dat de
berg van het huis van Jahwe vast zal staan als de
eerste der bergen, verheven boven de heuvels en de
volken stromen naar hem toe, de vele naties gaan op
weg en zeggen: ‘Komt, laat ons opgaan naar de berg
van Jahwe, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij
ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden
bewandelen. Ja, in Sion ontspringt de wet, in
Jeruzalem het woord van Jahwe.’ (Micha 4:1-2)
• Vraag: Wat ontspringt nog meer in Sion?

Indeling land
Jozef nog steeds een dubbel deel
Andere indeling dan bij inname
Horizontale woonstroken
Koningshuis heeft heffingsgebied
als eigendom; van de Vorst.
Stam Juda, zijn familie, grenst aan
heffingsgebied.
Vierkant in het midden is
afgescheiden gebied voor JHWH.
Let op! Vanaf hier wemelt het van
de vierkanten. Waarom?
Constante herinneren aan het
einddoel, zoals tsitsi draden …

Het afgescheiden deel van het hefoffer
Totale vierkant
12,5 – 12,5 km
(25.000 el)
= ½ Vlieland
Stadsdeel
2,5 - 2,5 km
(5000 el)
= Sliedrecht

Weidestrook
rondom city
125 m (250 el)

• Tempelcomplex precies in het midden
• Levieten, priesters en Israelieten eigen district
• Het stadsdeel  aardse ‘maquette’ van het
Nieuw Jeruzalem:
– 12 poorten met de namen van de stammen
– Naam van de stad = JHWH is daar
– Loodlijn vanaf tempelcomplex naar de stad; de
stad kijkt op Gods troon.

Vorm is heel belangrijk
Gij nu, mensenkind, vertel het huis Israels van de tempel
(opdat zij zich schamen over hun ongerechtigheden) en
laten zij het model nameten, en als zij zich schamen
over alles wat zij bedreven hebben, maak hun dan
bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting, zijn
uitgangen en zijn ingangen, al zijn vormen, al zijn
voorschriften, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf
die op voor hun ogen, opdat zij al de vormen en
voorschriften ervan nauwgezet ten uitvoer brengen. Dit
is de wet voor het huis: op de top van de berg zal zijn
gehele gebied aan alle kanten allerheiligst zijn. Zie, dit is
de wet voor het huis (Ez.43:10-12 NBG)

Het tempelcomplex in het heilige district

Complex 250-250 m (500 el) - weidestrook rondom (50 el)
Elementen benoemen

Animatie Ezekiel 40.
De elementen:
 Drie buitenpoorten:
• 7 treden om in te gaan
• 6 vierkante wachtruimten

 Drie binnenpoorten:
• 8 treden die de vorst betreedt
 30 restaurants, 4 keukens, Het Westgebouw
 Het altaargebied, priesterruimten
Het HUIS
 De levensrivier

Het tempelcomplex in het heilige district

- Wie is koning over Israel en waar woont die?
- Wie is koning over de aarde en waar woont die?

Zach. 14:9 Eén KONING
Jahwe zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal
Jahwe de enige zijn en zijn naam de enige naam. Zach.14:9)

• Beiden (Vader & Zoon) zijn op aarde  uniek!
……. maar zitten niet op één troon. Dat is een inzetting van
de hemel (en dus ook het NJ).

Openb. 22:1 In het NJ zitten Beiden op de troon
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des
levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het
Lam kwam.

• Kijkje op de troon van JHWH  Animatie Ezekiel 41

De heerlijkheid van JHWH
Voordat de tempel van Salomo wordt verwoest in 586 v. Chr.
vertrekt JHWH  Waarom?
• Toen verhief zich de heerlijkheid des HEREN van boven de
cherub en begaf zich naar de dorpel van de tempel (Ez.10:4)
• Toen ging de heerlijkheid des HEREN weg van de dorpel van
de tempel en ging staan boven de cherubs. De cherubs
hieven hun vleugels op, onder het heengaan verhieven zij
zich voor mijn ogen van de grond, en de raderen met hen. Bij
de ingang van de Oostpoort van het huis des HEREN hielden
zij stil, en de heerlijkheid van de God van Israel was boven
over hen. (Ez.10:18-19)
• de heerlijkheid des HEREN steeg op uit het midden der stad
en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt.
(Ez.11:23)

Heerlijkheid keert terug  Wanneer?
• Tempel van Zerubabel en tempel van Herodes
ontvangen niet de heerlijkheid van JHWH
• Tempel van Ezechiel wel
– en de heerlijkheid van Jahwe ging door de oostpoort de
tempel binnen. Toen hief de geest mij op en bracht mij
naar het binnenplein en ik zag hoe de hele tempel vol
was van Jahwe’s heerlijkheid. Hij zei: ‘Mensenkind, hier
vestig Ik mijn troon, hier is mijn verblijfplaats, hier zal Ik
voor altijd bij de Israelieten wonen.’ (Ez.43:4,5,7)
– En Jahwe zei tot mij: Deze poort mag niet worden
geopend, niemand mag erdoor binnengaan: Jahwe,
Israels God, is erdoor binnengekomen en daarom moet
ze gesloten blijven. (Ez.44:2)

De troon van JHWH
JHWH troont in de tempel van Ezechiel.

Heel vreemd!!  Waarom?

Er is geen ark!
Niemand klaagt erover.

Zonder ark, toch troon van JHWH
Jer. 3:16-17 (Het Boek) De ark ontbreekt
• Dan, als uw land opnieuw gevuld is met mensen,
zegt de HERE, zult u niet langer verlangen naar
die goede oude tijd, toen u de ark van Gods
verbond in uw midden had. Niemand zal die tijd
missen of eraan terugdenken en er zal ook geen
nieuwe ark worden gemaakt, want de HERE zal
Zelf bij u zijn en de hele stad Jeruzalem zal
bekendstaan als de ‘Troon van de HERE’ en alle
volken zullen daar samenkomen om de naam van
de HERE te loven. Zij zullen niet langer hun eigen
zondige verlangens volgen

Parallellen
• Tabernakel volgens model op de berg
– mensen bouwen  Mozes keurt goed
– JHWH antwoord met Zijn heerlijkheid

• Tempel van Salomo volgens datzelfde model
– mensen bouwen  Salomo keurt goed
– JHWH antwoord met Zijn heerlijkheid

• Tempel volgens model van Ezechiel
– Wie bouwt?  Wie keurt goed?
– JHWH antwoord met Zijn heerlijkheid

• Welk model tempel wil Israel herbouwen?

Het tempelcomplex in het heilige district

Verplichte looproute (Ez.46:8-10)  Waarom?
De vorst aanbidt 8 treden hoger dan het volk. Lees Ez.46:2-3

De Vorst knielt en eet van het offer
Aan welke NT teksten moet je dan denken?
1 Cor 15:28 De zoon knielt voor JHWH
• En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook
de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al
aan Hem onderwierp, opdat God zij alles in alles.
Luk. 22:15-16 (HSV) Jezus eet weer van het offer
• En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit
Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg
u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het
vervuld is in het Koninkrijk van God.
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