
Overweging bij ‘Nieuwe Jeruzalem’, 22-09-19, Pepergasthuis 

Lezen: Genesis 2: 8 t/m 10b 

Openbaring 21: 1-5;  21:10-14;  21:25-22:5a 

 

In de serie ‘Heilige Plaatsen’ bezoeken we vandaag het nieuwe Jeruzalem. Want als er een plek is 

die heilig genoemd kan worden, dan is het die stad wel! Dood en pijn zijn er overwonnen en de 

poorten staan er open voor iedereen. Fantastisch!  

Maar, kun je je tegelijk afvragen, wat moet je met zo’n visioen? Is het een mooi beeld, waar je vol 

verlangen naar uit kunt zien wanneer de werkelijkheid van alledag je teveel dreigt te worden, of kan 

een visioen als dit ons nu al helpen op onze weg naar vrede en geluk? 

 

 Om daar een antwoord op te vinden is het goed om eens nauwkeurig te kijken naar de manier 

waarop Johannes deze gouden stad beschrijft. En dan valt je de mond van verbazing open. Want als 

blauwdruk voor zijn stad van vrede gebruikt Johannes uitgerekend de meest gehate stad aller tijden: 

Babel. Als je je bedenkt hoe Israël’s profeten Babel vervloeken, en als je ziet hoe deze stad er in het 

boek Openbaring zelf van langs krijgt, dan is dat toch op z’n minst een verrassing. Maar toch is het 

overduidelijk: in Babel was er een hoofdstraat met enorme bomen aan weerskanten, beroemd in de 

hele toen bekende wereld. En de rivier de Eufraat stroomde dwars door de stad.  

Maar waarom laat Johannes nu uitgerekend dat vervloekte Babel model staan voor Gods stad van 

vrede? Dat doet hij om er geen twijfel over te laten bestaan wat zijn boodschap is. Bij Gods heilige 

plaatsen gaat het er niet om waar je die op de landkaart kunt vinden, of tot welke natie ze behoren; 

nee, het gaat erom hoe mensen daar met elkaar leven. Deze droomstad is een stad waar ieder mens 

welkom is, zelfs, of misschien wel juist, de vijand; waar iedereen helemaal zichzelf mag zijn; een plek 

van vrede, zonder grenzen.  

 

Prachtig ja, maar helaas is dat nieuwe Jeruzalem nog steeds nergens te vinden. Sterker nog, de 

wereld lijkt tot op de dag van vandaag meer op het oude Babel, met zijn spraakverwarring en 

vervreemding van elkaar. Overal op aarde bouwen mensen torens om zoveel mogelijk macht en 

invloed te krijgen voor het eigen groepje. En overal op aarde bouwen mensen muren en hekken om 

iedereen die niet tot dat groepje behoort buiten de deur te houden. De grenzen van de rijke landen 

worden streng bewaakt, ook als dat ten koste gaat van ontelbare mensenlevens. En ook in ons 

persoonlijke leven trekken we muren op, zodat we ons af kunnen sluiten voor alles waar we ons 

liever niet druk over maken. Hoezo, vrede over grenzen heen. Die vrede is helaas nog ver te zoeken.  

 

Kunnen wij dat nieuwe Jeruzalem ooit bereiken? Of moeten we ons toch maar neerleggen bij de 

harde werkelijkheid en vol vertrouwen wachten tot God alles wel anders maken zal, ooit, een keertje?  

Het is opvallend dat Johannes dat advies nou net niet geeft. God maakt alle dingen nieuw, jazeker, 

maar niet zonder de hulp en inzet van mensen. De aanwijzing daartoe zit hem in de verwijzing naar 



de boom des levens; die boom met zijn 12 soorten vruchten, die iedere maand maar weer vrucht 

draagt. Deze boom neemt ons mee naar die prachtige tuin waar de bijbel mee begint. In Genesis valt 

te lezen hoe God de mensheid schept naar zijn beeld; en hoe hij hen de aarde in handen geeft om er 

voor te zorgen, zodat het blijft zoals het was: goed, ja heel goed. Maar al snel gaat het mis en wordt 

de boom des levens onbereikbaar. De opdracht die God de mens gegeven heeft, blijkt te moeilijk en 

de verleiding om vooral voor jezelf te zorgen te groot.  

En dan kun je je afvragen of God misschien toch wat te optimistisch is geweest met zijn vertrouwen in 

de mens. Hoewel, misschien is dat wel het mooiste van het hele verhaal: dat God erin blijft geloven, 

ondanks alle tegenvallers. Steeds weer roept hij mensen; steeds weer geeft hij richting; steeds weer 

is hij aanwezig, als mensen met vallen en opstaan iets van zijn dromen proberen waar te maken. 

Want gelukkig zijn er ook mensen die erin blijven geloven, ondanks alle tegenvallers. Het getal 12 in 

ons verhaal verwijst naar hen: 12, het getal van de kinderen Israëls; 12, het getal van de leerlingen 

van Jezus; 12, het getal van alle mensen die geloven dat Gods visioen van vrede over grenzen heen 

meer is dan een droom. Zij dragen allemaal vrucht, ieder op haar of zijn eigen manier. Sommigen met 

grootse daden die het nieuws halen; anderen ergens achteraf, door bijna niemand opgemerkt. Maar 

allemaal levende bewijzen dat het goed kan zijn op aarde, ja heel goed. 

Het kan; en het gebeurt. Iedere dag. Want God wil mensen gebruiken; nog steeds. Heel bijzondere 

mensen, zoals Jezus, de nieuwe Adam, die ondanks alle tegenstand alle soorten grenzen tussen 

mensen doorbrak. En doodgewone mensen, zoals wij, die hun steentje bij willen dragen, hoe 

onwaarschijnlijk hun inbreng ook lijkt. Gods geest zet hen in beweging, waardoor zij de taal van hoop 

en liefde spreken. Die taal wordt er gesproken in het nieuwe Jeruzalem. En daarmee is de 

spraakverwarring van het oude Babel ten einde. Mensen met verschillende achtergronden en met 

verschillende meningen zullen elkaar verstaan. Niemand hoeft zich meer achter muren of hekken te 

verbergen, omdat er niets meer is waar je bang voor hoeft te zijn of waarvoor je je hoeft te schamen.  

Gezien de situatie in Johannes’ tijd, vol conflicten en geweld, lijkt het een wonder dat hij de hoop niet 

opgegeven heeft. Te midden van die uitzichtsloosheid had hij een visioen, vol hoop en 

mogelijkheden. Deze droom hield hem op de been. Hopelijk houdt deze droom nog steeds mensen 

op de been; mensen die onderweg zijn naar de stad van vrede; mensen die er aan werken, dag in 

dag uit; stap voor stap. Want iedere stap is er een, zoals bv. het collectedoel van vandaag, ten bate 

van een groep van Joodse en Palestijnse jongeren die over grenzen heen met elkaar in gesprek 

willen gaan.  Zulke mensen heeft God nodig.   

Laten wij dus ook doorgaan met dromen dromen; niet als vlucht uit de harde werkelijkheid, maar als 

reële mogelijkheid voor vandaag al. Een spannend avontuur; een sprong misschien in het diepe en 

best een beetje eng. Maar de moeite meer dan waard! De stad van vrede wacht erop om bevolkt te 

worden. Waar wachten we nog op? 

Amen.        


