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Open 4:1 
“Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 
'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: “Kom op hierheen, en Ek sal vir jou 

wys wat hierna moet gebeur.” 
2  Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die 

troon sit daar Iemand.” 
Open_21:21 

“Die twaalf poorte is twaalf pêrels. Elkeen van die poorte is uit een pêrel gemaak. Die strate van die stad 
is van suiwer goud, blink soos 'n spieël.” 

 
Ons almal wonder dikwels hoe die menel lyk?  Dit is ‘n ope vraag, en die naaste wat ons daaraan 
kan kom is wat in Openbaringe aan ons beskryf word.   Maar ook die boek Openbaring is 
Apokaliptiese stof, beeldspraak,, simboliese taal.  So ook wat in Openbaring staan moet ons met 
groot omsigtigheid verklaar. 
 
Ons lees nou dat Johannes die hemele op ‘n skrefie oop gesien het, Open 4:1.    
Maar ons lees van Paulus dat hy ‘n man ken, dit is heel waarskynlik hyself, wat weggeruk is tot 
in die derde hemel.    Ons lees in 2 Kor 12:1-3 die volgende:  “ Om te roem, het wel geen sin 
nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. 2  
Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde 
hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. 3  Ek 
weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder 
die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of 
mag uitspreek nie.” 
 
As ons dus Paulus reg verstaan, is dit wat in die hemel is te groots, te wonderliks, te uitnemend 
en te volmaak om te verstaan of te beskryf in aardse taal.   
 
Wat die Skrif egter baie duidelik oor is is dat alles in die hemele volmaak sal wees.    

• Ons sal ten volle alles verstaan wat God aan ons gaan openbaar. 
• Ons gaan God van aangesig tot aangesig sien. 
• Ons gaan saam met ALLE UITVERKORENES daar wees. 
• Al die engele gaan by ons wees. 
• Ons gaan een doel voor oë hê en dit is om God ten volle te loof en te prys met alles wat in 

ons is. 
• Niemand gaan daar pyn of hartseer of lyding hê nie. 

 
Daarom moet ons nie te nuuskierig wil wees oor hoe dit daar gaan lyk nie.  Ons hoef net  te weet 
ons gaan by God wees en alles gaan volmaak wees.   Ja selfs goud is minderwaardig aan ons 
geloof.   So goud, edelstene en pêrels word net beskryf om te openbaar dat die hemel onskatbaar 
volmaak gaan wees. 
 
Mag ons almal van harte uitsien na die heerlikheid by God. 
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