
Het nieuwe
Jeruzalem
Het nieuwe
Jeruzalem

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

In Openbaring 21 en 22 beschrijft Johannes zaken die betrekking
hebben op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Valt hier nog meer over te onderzoeken?



Het nieuwe Jeruzalem

Johannes schrijft in Openbaring 21 : 1 en 2:

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.
En ik, Johannes, zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem, neerdalende
van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man
versierd is.

Vanaf vers 21 : 10 wordt beschreven hoe prachtig de stad, haar muren en
fundamenten er uit zien. In vers 21 : 15-17 moet Johannes de stad, haar poorten
en haar muurmeten. Openbaring 21 : 16:

En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als (haar) breedte.
En hij mat de stad den rietstok op twaalfduizend stadiën; de lengte en
de breedte, en de hoogte derzelve waren even gelijk.

De stad is in de vorm van een kubus. Kunnen wij met ons huidige meetstelsel
deze afmeting bepalen? VolgensWikipedia bestaan er diverse lengten voor een
stadie. Te weten: Mesopotamiė: 148,5 m; Perzië: ca. 264 m; Egypte: 209,2 m;
Griekenland: 192,27 m; Romeins: 185,25 m.

Voor 12.000 stadie ligt de afstand dan tussen de 1800 en 3900 meter. Met andere
woorden hier komen we niet verder mee.

In "Biblical and Talmudic units of measurement" (WikipediA) staat:

Ris (vertaling:) stadium: 128,4 - 152,8 meter.

Als we de juiste lengte van een Goddelijke stadie kunnen bepalen, dan hebben
wij de afmeting van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel zal nederdalen.
Voor de goede orde, deze afmeting ligt al vast door de Goddelijke maten.
(o.a. stadie, El, riet etc.)

Voor onze berekening nemen wij de gegevens uit het boekje:
De maat van de EL en de HEMEL DER HEMELEN in de Bijbel, pagina 11, fig. 7.

De Hemel heeft een straal van 2.841.000 EL.

De berekende maat van EL is 38,27 cm.

De hemel, met het nieuwe Jeruzalem, wordt hierna in doorsnede weergegeven.
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De zijde van de kubus is 12.000 stadie. De straal r van de hemel is 2.841.000 EL.

De zijde van de kubus is 2.841.000 x √2 EL

√2 = 1,4142214

2.841.000 x 1,4142214 = 4.017.780,73 EL

Dus: 12.000 stadie = 4.017.780,73 EL

1 stadie = 334,815 EL x 38,27 cm = 128,135m

De lengte, breedte en hoogte van het nieuwe
Jeruzalem is afgerond:

12.000 x 128,135 = 1.537,6 km.

Persoonlijke gedachte

Voor een menselijke geest is het niet voor te stellen hoe groot het nieuwe
Jeruzalem is. Vooral de hoogte niet. Ca. 1500 km. Bedenk daarbij dat de hoogste
berg op aarde ca. 9 km hoog is en een ruimtestation op ca. 400 km rondcirkelt.

Het nieuwe Jeruzalem zal zeker niet een "doos" zijn. Persoonlijk denk ik dat deze
stad uit "lagen" bestaat. Als deze lagen een tussenruimte zouden hebben van
bijvoorbeeld 2000 EL (= ruim 750 m) dan zijn dat nog altijd 2000 "lagen".

Ter vergelijking: de oppervlakte van de VS is 9.834.000 km2 en er wonen 34
mensen per km2. (Voor Israël en Nederland is dat ca. 400 inwoners per km2).
Alle inwoners van de VS zouden dan in 4 lagen passen. Dit geeft aan hoe groot
het nieuwe Jeruzalem is.

Natuurlijk weten wij niet hoe de nieuwe hemel en aarde, en ook het nieuwe
Jeruzalem, er uit zal zien, maar dat het fantastisch zal zijn, ben ik van overtuigd.
Graag wil ik eindigen met de woorden uit 1 Korinthe 2 : 9 en 10 (SV):

Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het
oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is
opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

Doch God heeft (het) geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest
onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.
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