
Millenium II 
Openbaring 21 & 22

• Nieuwe Hemel

• Nieuwe Aarde

• Nieuw Jerusalem

• Jesus eist zeggenschap op, 

• Koninkrijk van Overwinnaars


• Één van de Zeven Engelen van de Zeven 
Plagen, presenteert de Bruid

• presenteert het nieuwe Jerusalem, 

stralend als een diamant

• paarlen poorten, voor elke apostel één

• gouden straten

• YAHUAH’s shekinah verlicht de stad

• geen nachten meer, in de stad

• geneeskrachtige en voedende bomen, 

die de Rivier van het Leven flankeren

• Openbaring 22

• de Belofte van Zijn komst

• blijf waakzaam

• herdefinieer de Bijbel niet

• voeg niets to 
• neem niets weg

Jesaja 65:17-25 
Jes 65:17  Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet 
meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

Jes 65:18  Maar weest vrolijk, en verheugt u tot in de eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want zie, Ik 
schep Jeruzalem tot jubel, en haar volk tot vrolijkheid.

Jes 65:19  En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk; en daarin zal niet meer 
gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw.

Jes 65:20  Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, 
die zijn dagen niet voleindigt; want de jongeling zal als honderdjarige sterven, maar een zondaar zal 
als honderdjarige vervloekt worden.

Jes 65:21  En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten en de vrucht 
daarvan eten.

Jes 65:22  Zij zullen niet bouwen, dat een ander het bewoont; zij zullen niet planten, dat een ander 
daarvan eet, want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn 
uitverkorenen zullen het werk van hun handen genieten.

Jes 65:23  Zij zullen niet tevergeefs werken, noch baren ter verstoring; want zij zijn de gezegende 
nazaten des HEEREN, en hun nakomelingen met hen.

Jes 65:24  En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik 
horen.

Jes 65:25  De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof 
zal de spijze van de slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op gans Mijn heilige berg, 
zegt de HEERE.

ΑΩ 


