
 
 

Dag allemaal, 

 

Een soort bijbelstudie voor degene die daarin geïnteresseerd is . 

 

Voor wat het waard is...... 

 

Groet, 

Elle 

 

Het oude Jeruzalem tegenover het Nieuwe Jeruzalem 

 

De eerste eeuw van onze jaartelling was een tijd van verandering, een 

overgangstijd, een nieuwe situatie, een nieuwe boodschap, een nieuwe koning-

hogepriester, deze keer naar de orde van Melchizedek, een nieuw priesterschap, 

een nieuwe natie gemaakt van mensen die eerst onder de Mozaïsche wet, het 

Sinaïtisch verbond met Mozes als middelaar, stonden en mensen die uit de 

overige natiën kwamen, een nieuw verbond met een nieuwe middelaar, een 

nieuwe stad nl. het nieuwe Jeruzalem uit de hemel in plaats van het oude 

Jeruzalem. 

 

De gevolgen van dit alles waren dat het volk van God op een nieuwe wijze moest 

leren denken. Vanwege dit alles ontstonden er vele vragen, en naast en ten 

gevolge van het nieuwe onderwijs ontstonden er verkeerde begrippen en valse 

leringen, één van de redenen waarom er in het NT van de bijbel zoveel brieven 

staan van de apostelen en andere schrijvers. 

 

Daarom moeten we uitkijken hoe we deze hele nieuwe situatie zien en vanuit 

welke denkrichting we de onderwerpen overdenken die de nieuwtestamentische 

schrijvers beschrijven. We moeten beseffen dat het eerste eeuwse mensen zijn 

die met eerste eeuwse ogen het geschrevene lezen en overdenken. Wij als 21-

ste eeuwse mensen denken en leven en kijken vaak op een heel andere manier 

dan zij in de eerste eeuw, en dat ook in andere situaties. 

 

Vanwege het feit dat net als het oude testament ook het nieuwe testament is 

geïnspireerd door de werking van Gods Geest, kunnen, willen en moeten wij er 

uit leren wat het onderwijs van Jezus en later van de apostelen voor hén inhield 

en wat het voor ons betekent. 

 

Gal. 3:6-9, 15-29 samen met Gal. 4:21-5:1, Rom. 4:1-25, Rom. 9-11 (9:24-29 

en 11:1-36) en Efeze 2:1-22 tonen dat alle ware gelovigen in Jezus als zijnde de 

Christus, kinderen zijn van Abraham en van daaruit erfgenamen van de 

vervulling van de beloften aan Abraham in het Abrahamitisch verbond. Abraham 

wachtte op en keek uit naar een beter vaderland en naar een stad met 

fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwer was, en die bekend stond 

als het hemelse en het nieuwe Jeruzalem (Heb. 11:8-16; 12:18-24). 

 



 
 

De stad van het oude wetsverbond, het oude Jeruzalem, wordt in Gal. 4:21-5:1 

een moederstad genoemd met kinderen die in slavernij leven. Paulus legt hier 

Jes. 54:1 uit op een allegorische manier (vers 24 en 27), de reden waarom hij de 

oude stad Jeruzalem dan ook Hagar, de slavin van Abraham en Sara kan 

noemen. Het nieuwe of hemelse of het Jeruzalem wat “boven” is, of “boven” het 

oude Jeruzalem staat, wordt Sara genoemd, de vrije vrouw van Abraham. De 

ware gelovigen zijn kinderen van dat nieuwe van de hemel komende Jeruzalem, 

de moederstad van de ware en vrije gelovigen (Gal. 4:28-31), en zij zijn 

opgenomen in het Abramitisch verbond, dit omdat het in het verband o.a. gaat 

over het erfgenaam zijn van de belofte aan Abraham. Vandaar dat in vers 24 niet 

over het nieuwe verbond wordt gesproken waarin overigens de ware gelovigen 

ook zijn opgenomen. 

 

God verschaft of voorziet in deze stad van de vrije vrouw, de stad die ook in 

Opb. 3:12 en 21:9-22:5 wordt genoemd en beschreven. Degenen die in de 

eerste eeuw als Israëlieten onder het oude verbond van Sinaï wilden blijven 

staan, anders gezegd zij die onder de wet in slavernij aan de wet en kinderen 

van het oude Jeruzalem, Hager de slavin, wilden blijven, en dus ook onder het 

oude speciale priesterschap en de zichtbare tempel en de oude stad Jeruzalem, 

konden daarmee geen leden worden van de nieuwe orde van het algemeen 

priesterschap van alle gelovigen, het priesterschap naar de orde van Melchizedek 

en van de nieuwe geestelijke tempel die genoemd worden in Heb. 4:14-5:10 en 

in 1 Pet. 2:4-10. 

 

In 1 Pet. 2:10 waar Petrus schrijft aan gelovigen uit de overige volken, zien we 

dezelfde Schriftplaats genoemd worden als die welke Paulus aanhaalt in Rom. 

9:24-26, een citaat uit Hosea 1:8-10. Degenen die eerst niet tot het volk van 

God behoorden, worden daar Gods volk genoemd, eens zonder ontferming, nu in 

zijn ontferming aangenomen (Hosea 1:10; 2:22). Ook in Efeze 2:12-13 hint 

Paulus op die verandering ten aanzien de gelovigen uit de overige volken. Het 

lijkt als het ware dat de verloren stammen die verstrooid waren over de volken 

vanwege hun ongehoorzaamheid, nu door hun geloof in de sterke God Jezus 

Christus als hun verlosser en koning-hogepriester en zijn offer terug komen en 

weer deel van Gods volk werden en worden zoals in Hosea hoofdstuk 1-3. Zie 

ook Jes. 10:20-23. 

 

De les van dit alles is dat de Israëlieten die onder het oude verbond waren, en 

die vrijgemaakt werden van de doodstraf van de wet vanwege geloof in het 

vergoten bloed van Jezus aan het kruis, niet terug moesten gaan naar die wet en 

de doodstraf die onder deze wet bestond. Die doodstraf kon slechts opgeheven 

worden en veranderd worden in genade door geloof in het offer van Jezus. De 

valse leraren wilden hen terugbrengen onder de wet en ook de besnijdenis 

(Hand. 15:1-2, 5). Daarom werden ook al die brieven aan de gemeenten 

geschreven. 

 

Deze valse leraren, die ook de Galaten hadden verleidt (Gal. 1:6-10) om terug 



 
 

onder de wet te gaan, waren soms leden van de christelijke gemeente, en de 

apostelen en andere schrijvers in het NT gingen de strijd aan met deze valse 

leraren en hun valse leer. Dat deden zij omdat zij de schapen, de gelovigen, weg 

wilden houden van deze valse leraren en hun valse leer. 

 

Dat is ook een les voor ons in de 21e eeuw. Ga niet terug naar het oude, niet 

naar de oude levenswandel, de oude wereld, en niet naar onjuiste en zelfs valse 

leer over b.v. Israël, nl. dat in het hedendaagse Jeruzalem de tempel zal worden 

herbouwd op een bepaald moment, maar blijf in onze moederstad, het nieuwe 

Jeruzalem, en blijf een kind van de vrije vrouw Sara wanneer je de vrijheid in 

Christus wilt hebben en bewaren (Rom. 5:18-6:14; Gal. 5:1). 
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