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ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN GELOVEN …. 
 

 dat op de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, God een eeuwig 
tehuis voor de verlosten zal bieden, en een volmaakt milieu voor eeuwig leven, 
liefde, vreugde en ontwikkeling in Zijn aanwezigheid. Want hier zal God Zelf 
bij Zijn volk wonen, en leed en dood zullen voorbij zijn. De grote strijd zal ten 

einde zijn en er zal geen zonde meer zijn. Alles, bezield of onbezield, zal 
verklaren dat God liefde is; en Hij zal voor eeuwig heersen. 

 
Fundamenteel Geloofspunt nr. 27 
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Hoofdstuk 27 
DE NIEUWE AARDE 

 
 Na een nauwe aanraking met de dood zei een jongen in opluchting, "Mijn huis is in 
de hemel, maar ik heb geen heimwee". Net als hij vinden velen dat de hemel bij de dood een 
verkieslijker alternatief is dan de "andere plaats", maar dat het een slechte tweede plaats 
inneemt ten opzichte van de werkelijkheid en de aantrekkingskracht van het leven hier en nu. 
Als de opvattingen die velen over het hiernamaals hebben waar waren, zou dit gevoel 
gerechtvaardigd zijn. Maar uit de beschrijvingen en aanduidingen die de Schrift geeft, blijkt 
dat wat God aan het voorbereiden is voor de verlosten om van te genieten, het leven dat we 
nu leiden zo sterk overtreft dat weinigen zouden aarzelen om deze wereld op te geven voor 
de nieuwe. 
 
De Aard van de Nieuwe Aarde 
 Een tastbare werkelijkheid. De eerste twee hoofdstukken van de Bijbel vertellen 
over Gods schepping van een perfecte wereld als thuis voor de mensen die Hij geschapen 
heeft. De laatste twee hoofdstukken van de Bijbel spreken ook over Gods schepping van een 
perfecte wereld voor de mensheid - maar deze keer is het een herschepping, een herstel van 
de aarde van de verwoestingen die de zonde met zich meegebracht heeft. 
 Telkens weer verklaart de Bijbel dat dit eeuwige huis van de verlosten een echte 
plaats zal zijn, een plaats die echte mensen met lichamen en hersenen kunnen zien, horen, 
aanraken, proeven, ruiken, meten, fotograferen, testen en volledig ervaren. Het is op de 
nieuwe aarde dat God deze echte hemel zal vestigen. 
 2 Petrus 3 vat de Bijbelse achtergrond van dit beeld samen. Petrus spreekt van de 
antediluviaanse wereld als "de wereld, die toen was" (vers 6) en werd vernietigd door water. 
De tweede wereld is "de aarde” “die nu zijn", (vers 7) een wereld die door vuur zal worden 
gereinigd om plaats te maken voor de derde wereld, "een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont" (vers 13).¹ De "derde" wereld zal net zo echt zijn als de eerste twee. 
 Continuïteit en Verschil. De term "nieuwe aarde" drukt zowel een continuïteit en 
een verschil van de huidige aarde uit.² 2 Petrus en Johannes zien de oude aarde, gereinigd 
door vuur van alle onreinheid en vervolgens vernieuwd (2 Petrus 3:10-13; Openbaring 
21:1).³ De nieuwe aarde is dan eerst en vooral deze aarde, niet één of andere vreemde plaats. 
Hoewel vernieuwd, zal het vertrouwd blijven, bekend – thuis. Dat is goed! Het is echter 
nieuw in de zin dat God elke bezoedeling die de zonde heeft veroorzaakt van de aarde zal 
verwijderen. 
 
Het Nieuwe Jeruzalem 
 Het Nieuwe Jeruzalem is de hoofdstad van deze nieuwe aarde. In het Hebreeuws 
betekent Jeruzalem "stad van vrede". Het aardse Jeruzalem heeft zelden zijn naam 
waargemaakt, maar de naam Nieuw Jeruzalem zal de werkelijkheid weerspiegelen. 
 Een Verbindende Link. In zekere zin verbindt die stad de hemel en de nieuwe 
aarde. De term hemel betekent in de eerste plaats "het uitspansel des hemels". De Schrift 
gebruikt het om te verwijzen naar (1) de atmosferische hemelen (Genesis 1:20), (2) de 
sterren hemel (Genesis 1:14-17), en (3) de "derde hemel", waar het Paradijs zich bevindt (2 
Korinthe 12:2-4). Door deze verbinding van "hemel" met het Paradijs, werd het synoniem 
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met het Paradijs, de plaats van Gods troon en woning. Vandaar dat de Schrift, als aanvulling 
daarvan, Gods rijk en heerschappij en de mensen die bereidwillig Zijn heerschappij 
aanvaarden, het "Koninkrijk der hemel" noemen. 
 God beantwoordt boven alle verwachtingen de smeekbede in het gebed van de Heer: 
"Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op aarde" wanneer Hij 
het Nieuwe Jeruzalem verplaatst naar de Planeet Aarde (Openbaring 21:1-2). Hij herstelt niet 
alleen de aarde, Hij verheerlijkt haar ook. Door de status van voor de zondeval te overstijgen, 
wordt het de hoofdstad van het universum. 
 De natuurkundige beschrijving. Johannes gebruikt romantische termen om de 
schoonheid van het Nieuwe Jeruzalem over te brengen: De stad is als een "bruid, die voor 
haar man versierd is" (Openbaring 21:2). Zijn beschrijving van de fysieke kenmerken van de 
stad portretteren ons de werkelijkheid. 
 1. Het licht. Het eerste specifieke attribuut dat Johannes opmerkte toen hij "de Bruid, 
de Vrouw des Lams" zag, was "haar licht" (Openbaring 21:9, 11). Gods heerlijkheid verlicht 
de stad, waardoor het licht van zon en maan overbodig wordt (Openbaring 21:23-24). Geen 
donkere steegjes zullen het Nieuwe Jeruzalem ontsieren, want de muren en straten zijn 
doorschijnend en "aldaar zal geen nacht zijn" (Openbaring 21:25). "zij zullen geen kaars 
noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen;" (Openbaring 2:5). 
 2. De constructie. God heeft alleen de allerbeste materialen gebruikt bij de bouw van 
de stad. De muur is van jaspis, een "allerkostelijksten steen" (Openbaring 21:11, 18). De 
funderingen zijn versierd met twaalf verschillende edelstenen: “Jaspis, het tweede Saffier, 
het derde Chalcedon, het vierde Smaragd. Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het 
zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde 
Hyacinth, het twaalfde Amethyst” (Openbaring 21:19-20). 
 Deze edelstenen zijn echter niet het primaire bouwmateriaal. Voor het grootste deel 
heeft God de stad - haar gebouwen en straten - van goud gemaakt (Openbaring 21:18, 21), 
waarbij dat edelmetaal net zo vrij wordt gebruikt als mensen nu beton gebruiken. Dit goud is 
zuiverder dan wat nu bekend is, want Johannes noemt het "zuiver goud, zijnde zuiver glas 
gelijk" (Openbaring 21:18). 
 Twaalf poorten, elk gemaakt van een enkele parel, geven toegang tot de stad. "Parels 
zijn het gevolg van lijden: een klein irriterend middel glijdt in het oesterschelpje en verandert 
dat irriterend middel in een glinsterend juweeltje als het lijdt. De poorten zijn van parelmoer. 
Uw ingang, mijn ingang, God voorzag in oneindig persoonlijk lijden zoals Hij in Christus 
alle dingen met Zichzelf heeft verzoend”� 
 Net zo zinvol vandaag de dag de lijst van materialen is die in de bouw van de stad 
werden gebruikt, is het feit dat de engel die de stad aan Johannes liet zien, zijn muren heeft 
gemeten. Dat ze gemeten konden worden, dat ze hoogte, lengte en dikte hebben, verwijst 
naar de moderne, datagerichte mentaliteit van de realiteit van de stad. 
 3. De voedsel- en watervoorziening. Van de troon van God in het centrum van de 
stad stroomt "een zuivere rivier van het water des leven" (Openbaring 22:1). En net als een 
banyan boom met meerdere stammen groeit de levensboom "op de ene en de andere zijde 
der rivier". De twaalf vruchten bevatten vitale elementen waar de mensheid zonder heeft 
moeten doen, sinds Adam en Eva Eden hebben moeten verlaten - het tegengif voor 
veroudering, burn-out en eenvoudige vermoeidheid (Openbaring 22:2; Genesis 3:22). Zij die 
de vrucht van deze boom eten, hebben geen nacht nodig om uit te rusten (vgl. Openbaring 
21:25), want in de nieuwe aarde zullen zij zich nooit moe voelen. 
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Onze Eeuwige Tehuis 
 De Bijbel maakt duidelijk dat de verlosten uiteindelijk deze aarde zullen erven 
(Mattheüs 5:5; Psalm 37:9, 29; 115:16). Jezus beloofde voor Zijn volgelingen “vele 
woningen” in het huis van Zijn Vader voor te bereiden (Johannes 14:1-3). Zoals we hebben 
opgemerkt, bevindt de troon en het hemelse hoofdkwartier van de Vader zich, volgens de 
Schrift, in het Nieuwe Jeruzalem, die naar deze aarde zal nederdalen (Openbaring 21:2-3, 5). 
 Stadswoning. Het Nieuwe Jeruzalem is de stad waar Abraham naar zocht (Hebreeën 
11:10). Binnen die uitgestrekte stad bereidt Christus "woningen" voor (Johannes 14:2), of, 
zoals het oorspronkelijke woord al aangeeft, "verblijfplaatsen" – echte huizen. 
 Landhuizen. Maar de verlosten zullen niet beperkt blijven tot de muren van het 
Nieuwe Jeruzalem. Zij zullen de aarde erven. Van hun stadswoningen zullen de verlosten 
naar het land gaan om hun droomwoningen te ontwerpen en te bouwen, om gewassen te 
planten en te oogsten en te eten (Jesaja 65:21). 
 Thuis Met God en Christus. Op de nieuwe aarde zal de belofte die Jezus aan Zijn 
discipelen heeft gedaan eeuwige vervulling vinden: “opdat gij zijn moogt, waar Ik ben” 
(Johannes 14:3). Het doel van de Menswording, "God met ons", zal eindelijk zijn doel 
bereikt hebben. "Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij 
zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen [en] hun God zijn." (Openbaring 21:3). Hier 
hebben de verlosten het voorrecht om in de tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon te 
leven, in gemeenschap met hen. 
 
Leven op de Nieuwe Aarde 
 Hoe zal het leven op de nieuwe aarde eruitzien? 
 Regeren met God en Christus. God zal de verlosten betrekken bij de zaken van Zijn 
Koninkrijk. "de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem 
dienen;.....en zij zullen heersen in alle eeuwigheid." (Openbaring 22:3-5; vgl. 5:10 KJV). 
 We weten niet wat de omvang van hun regering is. We mogen er echter gerust van 
uitgaan dat de verlosten als een belangrijk onderdeel van hun rol in het Koninkrijk zullen 
dienen als ambassadeurs van Christus in het universum en getuigen van hun ervaring van 
Gods liefde. Hun grootste vreugde zal zijn God te verheerlijken. 
 Lichamelijke Activiteiten op de Nieuwe Aarde. Het leven op de nieuwe aarde 
daagt de meest ambitieuze voor eeuwig uit. Een kijkje op de mogelijkheden van de 
beschikbare activiteiten  categorieën voor de verloste daar, wakkeren onze begeerten aan, 
maar zullen de mogelijkheden niet begrenzen. 
 We hebben al Bijbelse beloften al gezien dat de verlosten "zullen huizen bouwen en 
bewonen" (zie Jesaja 65:21). Bouwen betekent ontwerpen, bouwen, inrichten en het 
potentieel voor renovatie of verbouwing. En uit het woord "bewonen" kunnen we een heel 
spectrum van activiteiten afleiden die te maken hebben met het dagelijks leven. 
 Het onderliggende motief van het hele nieuwe aardse bestaan is het herstel van wat 
God voor Zijn oorspronkelijke schepping had gepland. In Eden gaf God de eerste mensen 
een tuin om "dien te bouwen en dien te bewaren" (Genesis 2:15). Als zij, zoals Jesaja zei, in 
de nieuwe aarde wijngaarden zullen aanplanten, waarom dan niet boomgaarden en 
graanvelden? Als zij, zoals Openbaring aangeeft, harpen zullen spelen, waarom dan niet 
trompetten en andere instrumenten? Het was immers God Zelf Die de scheppingsdrang in de 
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mensheid inplantte en hen in een wereld van onbegrensde mogelijkheden plaatste (Genesis 
1:28-31). 
 Sociaal leven in de Nieuwe Aarde. We zullen een groot deel van onze vreugde in de 
eeuwigheid in relaties realiseren. 
 1. Vrienden en familie. Zullen we onze vrienden en familie herkennen nadat we zijn 
verheerlijkt, veranderd in Jezus' beeld? Na de opstanding van Christus hadden Zijn 
discipelen geen moeite om Hem te herkennen. Maria herkende Zijn stem (Johannes 20:11-
16), Thomas Zijn fysieke verschijning (Johannes 20:27-28), en de discipelen van Emmaüs 
Zijn manier van doen (Lucas 24:30-31, 35). In het Koninkrijk der hemelen dragen Abraham, 
Izaäk en Jakob nog steeds hun individuele namen en identiteit (Mattheüs 8:11). We mogen er 
gerust van uitgaan dat we op de nieuwe aarde onze relaties met de mensen die we nu kennen 
en liefhebben, zullen voortzetten. 
 In feite zijn het de relaties waarvan wij zullen genieten - en niet alleen die met familie 
en huidige vrienden - die de hemel tot onze hoop maken. De vele materiële voordelen 
"zullen als niets lijken, vergeleken met de eeuwige waarden van relaties met God de Vader; 
met onze Heiland; met de Heilige Geest; met de engelen; met de heiligen van alle geslachten, 
natie, taal en volk; en met onze gezinnen. . . . Geen verminkte persoonlijkheden, gebroken 
gezinnen of verstoorde gemeenschappen meer. Volmaaktheid en gezondheid zullen 
universeel zijn. Fysieke en mentale integratie zal van de hemel en de eeuwigheid de 
volmaakte vervulling maken."� 
 "De liefdes en sympathieën die God Zelf in de ziel heeft geplant, zullen daar de 
meest ware en lieflijkste uiting vinden. De zuivere gemeenschap met heilige wezens, het 
harmonieuze sociale leven met de gezegende engelen en met de gelovigen van alle leeftijden. 
.... – helpt ons om het geluk van de verlosten te vormen.”� 
 2. Huwelijk? Sommige tijdgenoten van Christus vertelden het geval van een vrouw 
die herhaaldelijk weduwe was en in totaal zeven echtgenoten had gehad. Zij vroegen Hem 
wiens vrouw zij na de opstanding zou zijn. Er is maar weinig fantasie voor nodig om de 
eindeloze complicaties te zien die zouden ontstaan als de huwelijksverhoudingen van deze 
aarde in de hemel vernieuwd zouden worden. Het antwoord van Christus onthult de 
Goddelijke wijsheid: "Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten 
huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de hemel." (Mattheüs 22:29-30). 
 Zullen de verlosten dan verstoken blijven van de voordelen van het huwelijk? In de 
nieuwe aarde zullen de verlosten niet beroofd worden van het goede! God heeft beloofd dat 
"Hij zal het goede niet onthouden degenen, die in oprechtheid wandelen" (Psalm 84:11). Als 
dat waar is in dit leven, hoeveel meer zal het dan nog waar zijn in het volgende leven. 
 De kern van het huwelijk is liefde. Het toppunt van vreugde is de uitdrukking van 
liefde. De Schrift zegt: "God is liefde" en "verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; 
liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk." (1 Johannes 4:8; Psalm 16:11). Op de 
nieuwe aarde zal het niemand ontbreken aan liefde, vreugde of plezier. Niemand zal zich 
daar eenzaam, leeg of onbemind voelen. We kunnen erop vertrouwen dat de liefhebbende 
Schepper Die het huwelijk heeft ontworpen om vreugde te brengen in deze huidige wereld, 
iets nog beters zal hebben in de volgende - iets dat net zo superieur zal zijn aan het huwelijk 
als Zijn nieuwe wereld aan deze wereld zal zijn. 
  
Intellectueel Leven in de Nieuwe Aarde 
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 Geestelijk herstel. "De bladeren des booms [van het leven] waren tot genezing der 
heidenen" (Openbaring 22:2). De genezende Openbaring spreekt van meer dan "genezing"; 
het betekent "herstel", omdat niemand daar ooit ziek zal worden (Jesaja 33:24, 20). Terwijl 
zij van de boom des levens eten, zullen de verlosten de fysieke en mentale dwerggroei die 
eeuwen van zonde hebben veroorzaakt, ontgroeien; zij zullen worden hersteld naar het beeld 
van God. 
 Onbeperkt Mogelijkheden. De eeuwigheid biedt onbeperkte intellectuele 
vooruitzichten. In de nieuwe aarde zullen "onsterfelijke geesten met nooit aflatende vreugde 
de wonderen van de scheppingskracht, de mysteries van de verlossende liefde, aanschouwen. 
Er zal geen wrede, misleidende vijand zijn om te verleiden tot vergetelheid van God. Elke 
faculteit zal worden ontwikkeld, elke capaciteit verhoogd. Het verwerven van kennis zal de 
geest niet vermoeien of de energieën uitputten. Daar kunnen de geweldigste ondernemingen 
worden voortgezet, de verhevenste aspiraties worden bereikt; en toch zullen er nieuwe 
hoogten worden bereikt, nieuwe wonderen om te bewonderen, nieuwe waarheden om te 
begrijpen, nieuwe objecten om de krachten van geest en ziel en lichaam op te roepen.”� 
 Geestelijke Zoektochten op de Nieuwe Aarde. Buiten Christus zou het eeuwige 
leven zinloos zijn. Door de eeuwigheid heen zullen de verlosten altijd honger en dorst 
hebben naar meer van Jezus - naar meer begrip van Zijn leven en werk, naar meer 
gemeenschap met Hem, naar meer tijd om te getuigen aan ongevallen werelden van Zijn 
weergaloze liefde, naar een karakter dat Zijn liefde beter weerspiegelt. De verlosten zullen 
voor en met Christus leven. Zij zullen voor eeuwig in Hem rusten, volledig tevreden! 
 Christus Zelf leefde om te dienen (Mattheüs 20:28), en Hij riep Zijn volgelingen op 
tot hetzelfde leven. Werken met Hem is nu, op zich, de moeite waard. En de relatie die het 
met zich meebrengt biedt bovendien de grotere zegen en het voorrecht om met Hem op de 
nieuwe aarde te werken. Daar, met grote vreugde en tevredenheid, "Zijn dienstknechten 
zullen Hem dienen" (Openbaring 22:3). 
 Hoewel de verlosten de kans krijgen om Gods schatkamer van de natuur te 
onderzoeken, zal de meest populaire wetenschap de wetenschap van het kruis zijn. Met het 
intellect hersteld dat God voor ogen had om te bezitten en met de blindheid van de zonde 
weggenomen, zullen ze in staat zijn om de geestelijke waarheid waar te nemen op een 
manier waar ze hier alleen maar naar kunnen verlangen. Zij zullen het onderwerp van 
verlossing - een onderwerp dat een diepte, een hoogte en een breedte bevat die alle 
verbeelding overstijgt – tot hun studie en gezang maken door de eeuwigheid heen. Door deze 
studie zullen de verlosten steeds grotere inzichten krijgen in de waarheid zoals die in Jezus 
is. 
 Wekelijks komen de verlosten bij elkaar voor de Sabbat aanbidding: "En van de ene 
sabbat tot de anderen, alle vlees komen zal om  aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de 
Heere” (Jesaja   
66:23). 
 
Er Zal Niet Meer Zijn ..... 
 Elk kwaad uitgeroeid. Enkele van de meest opbeurende beloften over de nieuwe 
aarde betreffen datgene wat er niet zal zijn. "En de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch 
gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan." (Openbaring 
21:4).  
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 Al deze narigheid zal voor altijd verdwijnen omdat God elke vorm van zonde, de 
oorzaak van alle kwaad, zal uitroeien. De Schrift noemt de boom des levens als onderdeel 
van de nieuwe aarde, maar niet één keer vermeldt Hij daar de boom van kennis van goed en 
kwaad of enige andere bron van verleiding. In dat goede land zal de christen nooit de strijd 
moeten aangaan met de wereld, het vlees of de duivel. 
 De garantie dat de nieuwe aarde "nieuw" zal blijven ondanks de instroom van 
immigranten van de door de zonde vervuilde, oude Planeet Aarde is het feit dat God de 
"vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en 
tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars," (Openbaring 21:8; 22:15) uitsluit. Hij 
moet, want wat voor zonde dan ook binnenkomt, het ruïneert. 
 "Elk spoor van de vloek wordt weggevaagd. . . . Eén herinnering alleen blijft over: 
Onze Verlosser zal altijd de sporen van Zijn kruisiging dragen. Op Zijn gewonde hoofd, in 
Zijn zijde, Zijn handen en voeten, zijn de enige sporen van het wrede werk dat de zonde 
heeft voortgebracht. De profeet zegt, die Christus in Zijn heerlijkheid aanschouwt: “En er 
was een glans als des lichts, Hij had hoornen aan Zijn hand, en aldaar was Zijn sterkte 
verborgen.” (Habakuk 3:4). . . Door de eeuwige eeuwen heen zullen de wonden van 
Golgotha zijn lofprijzing tonen en zijn macht verkondigen."� 
 De Vorige Dingen zullen Niet Worden Herinnert. Op de nieuwe aarde zegt Jesaja: 
"De vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen" 
(Jesaja 65:17). Lees dit in context, dan wordt het duidelijk dat het de problemen van het oude 
leven zijn die de verlosten zullen vergeten (zie Jesaja. 65:16). Zij zullen de goede dingen die 
God heeft gedaan niet vergeten, de overvloedige genade waarmee Hij hen heeft gered, 
anders zou deze hele zondestrijd tevergeefs zijn. De eigen ervaring van de heiligen met de 
verlossende genade van Christus is de essentie van hun getuigenis in de eeuwigheid. 
 Bovendien vormt de geschiedenis van de zonde een belangrijk element van de 
zekerheid dat "de benauwdheid zal niet tweemaal op rijzen" (Nahum 1:9). Gedachten over de 
trieste resultaten die de zonde heeft voortgebracht, zullen dienen als een eeuwige 
afschrikking voor iedereen die ooit in de verleiding is gekomen om weer voor dat 
zelfmoordpad te kiezen. Maar terwijl de gebeurtenissen uit het verleden een belangrijk doel 
dienen, reinigt de hemelse atmosfeer die vreselijke herinneringen aan hun pijn. De belofte is 
dat hun herinneringen niet zullen opgaan in de verloste wroeging, spijt, teleurstelling, 
verdriet of ergernis. 
 
Waarde van het Geloof in een Nieuwe Schepping 
 Het geloof in de leer van de nieuwe aarde brengt een aantal zeer praktische voordelen 
voor de christen met zich mee. 
 Het Geeft een Stimulans om Door te Zetten. Christus Zelf, "voor de vreugde, die 
Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht," (Hebreeën 12:2). 
Paulus vernieuwde zijn moed door over de toekomstige heerlijkheid na te denken: "Daarom 
vertragen wij niet; ... Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij [gaat], werkt ons 
een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;" (2 Korinthe 4:16-17). 
 Het Brengt de Vreugde en Zekerheid van een Beloning. Christus zelf zei: 
"Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen" (Mattheüs 5:12). Paulus 
herhaalt: "Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen" 
(1Korinthe 3:14). 
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 Het Geeft Kracht Tegen de Verleiding. Mozes werd in staat gesteld om weg te 
lopen van de "genieting der zonde" en de "schatten van Egypte" omdat hij "op de vergelding 
des loons” keek (Hebreeën 11:25-26). 
 Het Biedt een Voorproefje van de Hemel. De beloning van de christen is niet alleen 
de toekomst. Christus Zelf, door de Heilige Geest, komt tot de christen en woont in hem als 
een "onderpand" of aanbetaling, die de komende zegeningen garandeert (2 Korinthe 1:22; 
5:5; Efeze 1:14). Christus zegt: "indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur open doen, 
Ik zal tot hem inkomen" (Openbaring 3:20). "En wanneer Christus komt, brengt Hij altijd de 
hemel met Zich mee"  Communiceren met Hem "is de hemel in het hart; het is een begin van 
heerlijkheid; het is de verlossing die wordt verwacht."� 
 Het Leidt tot Meer Effectiviteit. Sommigen zien christenen als zo hemelsgezind dat 
ze geen aardse waarde hebben. Maar het is juist dat geloof in het hiernamaals dat christenen 
een stevige basis geeft om de wereld te bewegen. Zoals C.S. Lewis opmerkte: "Als je de 
geschiedenis leest, zul je zien dat de christenen die het meest voor de huidige wereld hebben 
gedaan, degenen waren die het meest aan de volgende wereld dachten.....Het is omdat 
christenen grotendeels zijn opgehouden aan de andere wereld te denken, dat ze hier zo 
ineffectief zijn geworden. Richt je op de hemel en je krijgt de aarde toegeworpen; richt je op 
de aarde en je krijgt geen van beiden.”¹º 
 "De wijze man zal meer zorg besteden aan het snijden van een beeld in marmer dan 
aan het bouwen van een sneeuwpop."¹¹ De christen, die van plan is om eeuwig te leven, zal 
zijn leven natuurlijk met meer zorg structureren (en zo de maatschappij constructiever 
beïnvloeden) dan de persoon die denkt dat hij bruikbaar is, maar alleen geboren is om 
weggegooid te worden. 
 De "bezigheid met hemelse thema's, die de Heilige Geest stimuleert, heeft een 
machtige assimilerende kracht. Hierdoor wordt de ziel verheven en veredeld. Haar blikveld 
en haar gezichtsvermogen worden vergroot en de relatieve verhoudingen en waarde van de 
dingen die gezien en ongezien worden, worden duidelijker gewaardeerd."¹² 
 Het Onthult Gods Karakter. De wereld zoals wij die nu zien, geeft zowel Gods 
karakter als Zijn oorspronkelijke plan voor deze planeet verkeerd weer. De zonde heeft de 
fysieke ecosystemen van de aarde zo beschadigd dat velen zich nauwelijks een verband 
kunnen voorstellen tussen deze wereld en het paradijs dat in Genesis 1 en 2 wordt 
afgeschilderd. Nu kenmerkt het leven zich door een voortdurende strijd om te overleven. 
Zelfs het leven van de gelovige, die de strijd moet aangaan met de wereld, het vlees en de 
duivel, geeft niet nauwkeurig Gods oorspronkelijke plan weer. In wat God voor de verlosten 
heeft gepland - een wereld die onaangetast is door satans invloed, een wereld waarin Gods 
voornemen alleen regeert - hebben we een getrouwere weergave van Zijn karakter. 
 Het Trekt Ons Naar God. Tenslotte beschrijft de Bijbel de nieuwe aarde om de 
niet-religieuze persoon naar Christus te lokken. Eén persoon, toen hij hoorde dat "de aarde in 
haar Eden-schoonheid zou worden hersteld, zo echt als 'de aarde die nu is', het laatste huis 
van de heiligen zou worden," waar zij "vrij zouden zijn van alle verdriet, pijn en dood, en 
elkaar zouden kennen en zien," maakte daar heftig bezwaar tegen. 
 "Waarom," zei hij, "dat kan niet zijn: dat is precies wat de wereld zou passen; dat is 
precies wat de goddelozen zouden willen". 
 Velen "lijken te denken dat religie, met. .... haar laatste beloning, iets moet zijn waar 
de wereld geen verlangen naar zou kunnen hebben; vandaar dat, wanneer een staat van geluk 
wordt genoemd, waarnaar het hart van de mens, in zijn gevallen toestand, werkelijk zou 
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verlangen, zij denken dat het geen deel kan uitmaken van de ware godsdienst."¹³ Niets is 
verder van de waarheid. 
 Gods eigenlijke voornemen om bekend te maken wat Hij heeft voorbereid voor hen 
die Hem liefhebben, is om mensen aan te trekken vanuit hun vooringenomenheid met deze 
wereld - om hen te helpen de waarde van de volgende te onderscheiden en een glimp op te 
vangen van de mooie dingen die het liefdevolle Vaderhart heeft voorbereid. 
 
Voor Altijd Nieuw 
 In deze oude aarde wordt vaak gezegd dat "alle goede dingen tot een einde komen". 
Het beste van het goede nieuws over de nieuwe aarde is dat er nooit een einde aan komt. Dan 
zijn de teksten van het "Hallelujah Koor" van toepassing: "De koninkrijken der wereld zijn 
geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle 
eeuwigheid." (zie Openbaring 11:15; vgl. Daniël 2:44; 7:27). En, zegt de Schrift, ieder 
schepsel zal zich bij deze hymne aansluiten: "Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de 
dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid." (Openbaring 
5:13). 
 "Aan de grote strijd is een einde gekomen. Zonde en zondaars zijn niet meer. Het 
hele universum is gereinigd. Een stroom van harmonie en blijdschap slaat door de enorme 
schepping. Van Hem die al de stromen van leven en licht en blijdschap heeft geschapen in de 
werelden van de onmetelijke ruimte. Van het kleinste atoom tot de grootste wereld, alle 
dingen, bezield en onbezield, in hun onverstoorde schoonheid en volmaakte vreugde, 
verklaren dat God liefde is.”¹� 
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