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                Het leven en de brieven van de Apostel Petrus 

 

                 Inhoud: 

                                                           Introductie  (blz. 2). 

                                                     De eerste brief van Petrus 

1)—Petrus zijn roeping, belijdenis en opdracht. (blz. 4). 

Een nederige visser - het apostelschap van Petrus - de belijdenis van Petrus - de verstrooiing - 

die "in Christus" zijn - het koninkrijk van God. 

2)-- Een nieuwe en levende weg. (blz. 15). 

Een heilig volk - Genade en vrede vermenigvuldigd - Een levende hoop. 

3)-- De oven van ellende. (blz. 21). 

Beproevingen - Kostbaarder dan fijn goud. 

4)-- Leven in het licht van verlossing  (blz. 26). 

De profeten - De nieuwsgierigheid van engelen - De heiligheid van God - Verlossing - 

Wedergeboren worden. 

5)-- Een koninklijk priesterschap (blz. 34). 

De melk van het Woord - Een rots der aanstoot - De soevereiniteit van God - Het Israël Gods. 

6)-- De krachten die er zijn (blz. 44). 

Integriteit in het gericht van de koning - Geduld in lijden. 

7)—Het Hebreeuwse huis (BLZ. 49). 

Als al het andere faalt - Een praktische gids voor bescheidenheid - Een woord voor de 

echtgenoten. 

8)-- Praktische instructies en vermaningen (BLZ. 54). 

Goddelijke raad - Het handvest van het koninkrijk - Het oog van de storm. 

9)-- De ongeziene wereld van vertrokken geesten (BLZ. 61). 

"V" (victorie) is voor overwinning - "Geesten in de gevangenis" - De doop die redt - Een 

praktische toepassing. 

10)—Het einde van alle dingen (BLZ. 69). 

De wereld en de gelovige - Het offer - Het komende oordeel - De vernietiging van Jeruzalem 

in 70 n. Chr. - Het begin van smart. 

11)-- De wijze raad van Petrus (BLZ. 77).  
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Deelnemers aan het lijden van Christus - Christenen - de gerechtigheid van God. 

12)-- Gods erfenis (BLZ. 83). 

De Hoofdherder - De onder - herders - De motieven van de onder - herders - Gekleed met 

nederigheid - De christelijke drummerjongen - De aartsvijand. 

 

                                                     De tweede brief van Petrus 

1)—De zwanenzang van Petrus (BLZ. 93). 

De oude visser - die van een even kostbaar geloof - Het veranderde leven. 

2)—“Uw koninkrijk kome” (BLZ. 99). 

Overvloedig leven - In leven en in dood - De glorie van Zijn komst - De oorsprong van de 

Schriften. 

3)-- Meesters in het misleiden (BLZ. 107). 

Pas op voor wolven in schaapskleren - eeuwig oordeel - De aantrekkingskracht van de wereld 

4)-- Dienaren van corruptie (BLZ. 112). 

Het karakter en het gedrag van valse leraren - De beloning van gerechtigheid - Kenmerken van 

valse leraren - Putten zonder water - Het grote debat. 

5)—De komende toorn (BLZ. 122).  

De belofte - De wereld die is omgekomen - Een permanent voorbehoud. 

6)—De vernieuwing van de schepping (BLZ. 128). 

Universeel oordeel - Het begin van een nieuwe dag - Een laatste aanklacht. 

 

                                              Eerste en tweede brief van Petrus  

                                                                     Introductie 

Gedurende de jaren dat ik mijn preekstoel-bedieningen leidde, was het over het algemeen mijn 

gewoonte om een vers voor vers uiteenzetting van de Bijbel te presenteren. Verklarend prediken en 

schrijven is zonder twijfel de meest effectieve manier om de gelovigen op te bouwen. Hoewel tijd en 

ruimte ons niet toelieten om elke passage in de eerste en tweede brief van Petrus te behandelen, is 

“Het leven en de brieven van de apostel Petrus” een commentaar dat een verklarend karakter heeft. 

Wij denken dat een uitgebreidere behandeling van sommige delen de gemiddelde lezer zal helpen met 

de voortgang en volgorde van de brieven. 

--Voor zover we weten, is er heel weinig geschreven over wat gewoonlijk de “ALGEMENE BRIEVEN” 

worden genoemd vanuit het standpunt van het recht snijden van het Woord. Dit is enigszins 

begrijpelijk omdat de meeste van onze Genade-auteurs het leeuwendeel van hun tijd hebben besteed 

aan het behandelen van thema’s uit de brieven van Paulus. Dit is natuurlijk zo gekomen omdat de 
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geboden van Christus voor de kerk van vandaag alleen in de brieven van Paulus worden gevonden. 

Hoewel er altijd ruimte zal zijn om ons begrip van de Verborgenheid te vergroten, is nu misschien het 

moment gekomen om de geschriften van Petrus te beschouwen in het licht van de openbaring die, 

door onze Heer, aan Paulus zijn gegeven. 

--De verwaarlozing van dit onderwerp heeft in de loop van de jaren tot talloze vragen geleid die, 

middels gebed, overweging verdienen. Bijvoorbeeld: sinds Petrus van het evangelie van Paulus op de 

hoogte was, predikte hij het tot zijn toehoorders? Staan de brieven van Petrus op gelijke voet met de 

brieven van Paulus? Met andere woorden, bevatten de geschriften van Petrus waarheid die bestemd 

is voor het Lichaam van Christus? Als degenen die leefden tijdens de bedeling van de Belofte 

behoorden tot  de bedeling van de Wet, werden dan degenen die "in Christus" waren, vóór Paulus,  lid 

van het lichaam van Christus bij het begin van deze huidige bedeling? Zo ja, werden de twaalf apostelen 

van het koninkrijk lid van het Lichaam van Christus? Deze en andere vragen zullen worden behandeld 

in onze studie van Petrus zijn geschriften. 

--Rond de vierde eeuw hebben de brieven van Jakobus, 1 en 2 Petrus   en 1-2 en 3 Johannes en Judas de 

titel gekregen van: "De algemene brieven”. Historici verschillen onderling, maar er lijkt een algemene 

consensus te bestaan dat de benaming oorspronkelijk een brief was die niet gericht was aan één kerk, 

maar aan iedereen. Volgens Eusebius werd, voordat de Canon van het Nieuwe Testament werd 

samengesteld de titel Algemene Brieven gebruikt als een technische naam om deze boeken te 

onderscheiden van de brieven van Paulus. Hier is een verdere verduidelijking nodig 

--Wij geloven dat een meer geschikte aanduiding voor deze verzameling geschriften is “De Hebreeuwse 

brieven”. We twijfelen geen moment aan de motieven van degenen die de titel Algemene Brieven 

hebben vastgesteld, maar door de eeuwen heen heeft het een heel belangrijk onderscheid vertroebeld 

dat oorspronkelijk door de Heilige Geest was vastgesteld: alles wat God heeft gescheiden, laat niemand 

het samenvoegen. We moeten altijd onderscheid maken tussen de brieven die Paulus heeft 

geschreven voor het lichaam van Christus (Romeinen tot en met Filemon), en de Hebreeuwse brieven, 

inclusief het boek Openbaring, die gericht zijn aan de besnijdenis. 

--In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zijn de Hebreeuwse brieven geen verlengstuk van de 

brieven van Paulus. Deze brieven bevatten specifieke instructies met betrekking tot de laatste dagen 

van Israël. Hoewel wij eraan gewend zijn om ons vandaag de dag tot Paulus zijn brieven te wenden 

aangaande de geboden van Christus, zullen de toekomstige heiligen, van de Verdrukking, zich tot de 

Hebreeuwse brieven wenden voor hun wandel. Wij suggereren niet dat de Hebreeuwse brieven 

vandaag de dag moeten worden verwaarloosd. Deze beschouwing is tenslotte het bewijs van het 

tegendeel. Het is echter essentieel dat ze worden bestudeerd in het licht van de openbaring aan 

Paulus. De dingen die uit deze brieven worden gehaald kunnen ons sterken in de genade en kennis van 

onze Heer, want zoals we weten: 

“2 Tim. 3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot 

alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

--Het leven en de brieven van de Apostel Petrus zijn een opmerkelijk verslag van een nederige visser 

die een begrip werd in Israël. Ondanks de onvolkomenheden van Petrus gebruikte de Heer hem 

krachtig om de uitverkoren natie tot bekering te roepen. Nadat Gods genadig aanbod van het 

koninkrijk was verworpen door de aristocratie in Israël, schreef Petrus aan degenen in de verstrooiing 

die hun Messias hadden aangenomen. Het doel van zijn brieven was om zijn landgenoten eraan te 

herinneren dat hoewel Israël tijdelijk terzijde was gesteld: 
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“2 Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is 

lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 

--God komt Zijn Woord na! Christus zal terugkeren om het duizendjarig koninkrijk te vestigen, maar 

niet voordat God de huidige bedeling beëindigt heeft. Vandaag de dag geeft Hij de Heidenen de 

gelegenheid om gered te worden, wat een vertoning is van Zijn lankmoedigheid. Met dit in gedachten 

schrijft Petrus aan zijn landgenoten om hen aan te moedigen de belofte vast te houden dat Christus 

terug komt; op dat moment zullen zij de zegeningen van het koninkrijk binnengaan. 

--Een goede gids is van essentieel belang als je van plan bent om een ongetemde wildernis te 

doorkruisen. Als we het onbekende terrein van Petrus zijn geschriften betreden, zal de apostel Petrus 

onze gids zijn. In zijn eerste brief heeft Petrus voor ons uitgestippeld hoe we moeten triomferen in 

tijden van lijden. Dit zal met name nuttig zijn voor zijn landgenoten die door het vuur van vervolging 

gaan. De tweede brief van Petrus is een beknopte handleiding voor het uitrusten van gelovigen tegen 

de verraderlijke leerstellingen van valse leraren. Met de verraderlijke dagen, die voor hen liggen, zullen 

de waarschuwingen en vermaningen van Petrus vooral nuttig zijn voor degenen die worden 

opgeroepen om "te volharden tot het einde " (Matth. 24:13 zie 1Pt. 1 9). 

--De twee brieven van Petrus hebben een gemeenschappelijke band vanwege het feit dat ze beide diep 

geworteld zijn in de geschiedenis van het Oude Testament. Ze zijn ook door en door  vervlochten met 

een geruststellende boodschap van hoop. Hoop in Christus is het anker van de ziel waarop alle andere 

hoop rust. 

--Hoewel er tal van technische theologische werken over dit onderwerp zijn, is dit er niet één van. Het 

leven en de brieven van de apostel Petrus is een praktisch commentaar dat u gebruiksvriendelijk zult 

vinden. Pastor Win Johnson, één van de oprichters van de Genade - Beweging, zei ooit tegen me: 

"Paulus legt de waarheid altijd op de onderste plank zodat iedereen ervan kan genieten". Goed advies 

van een geliefde oude vriend die in de praktijk bracht wat hij predikte. 

Door: Pastor Paul M. Sadler. 

 

                                                            DE EERSTE BRIEF VAN PETRUS 

                                           De roeping van Petrus, zijn belijdenis en opdracht 

“1 Petrus 1:1: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, 

Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 

--Juistere woorden zijn nooit in de aangelegenheden van mensen gesproken dan: "de pen is machtiger 

dan het zwaard". Terwijl Petrus zich voorbereidde om zijn landgenoten te schrijven, schreef hij over 

een tijdperk dat er spoedig niet meer zou zijn. In het grote schema van profetie speelt de apostel Petrus 

dus een prominente rol. Als de Heer de kapitein is van Israëls redding, dan is Petrus de eerste 

stuurman. Vandaag zou hij een sleutelfiguur worden genoemd. Zijn leven is een verhaal van 

opmerkelijke prestaties en verbazende mislukkingen. Dit is ongetwijfeld de reden waarom zijn 

toehoorders zich zo gemakkelijk konden identificeren met deze nobele visser van mensen, die nu in de 

herfst van zijn leven was. Hij was, net als wij, een man met dezelfde passie, met voeten van klei. 

--Hoewel er verschillende profetische thema's zijn die zorgvuldig door Petrus zijn geschriften worden 

aangetroffen, legt de apostel speciale nadruk op het belang van het leven voor de Heer. Zoals we zullen 

zien staan de brieven van Petrus vol met praktische aansporingen. Hij vervulde getrouw het gebod van 

de Heer om "Voedt mijn schapen". Net als de titel van het boek “Heer, ze ruiken naar schapen”, was 
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Petrus waarschijnlijk aanvankelijk geschokt door het gedrag van zijn kudde. Toch kon hij met hen 

meevoelen, omdat hij zelf ook ooit een “zwart schaap” was geweest. Schapen hebben zo hun eigen 

gedachten en dwalen vaak, zonder het waakzame oog van een herder, doelloos in gevaar. Petrus was 

geen uitzondering! Meer dan eens moest hij zich van zichzelf redden. 

--Maar nu was Petrus de herder die belast was met het toezicht op de kudde van God. Eén van de vele 

dingen die hij van de Opperherder had geleerd was het belang van het goede voorbeeld geven. Petrus 

had dat al zoveel jaren gedaan dat,  als hij zijn toehoorders toesprak, hij hun onverdeelde aandacht 

had. Zelfs vandaag staat hij liefdevol bekend als de apostel van de hoop. Een leider moet eerst het 

respect van het volk van de Heer winnen alvorens ze hem volgen en zijn instructies opvolgen. Dit is 

een belangrijke les voor “onder-herders” om in een vroeg stadium te leren. 

--Als veteraan van het Kruis zullen de geschriften van Petrus zijn landgenoten door de wildernis van 

zonde leiden en hen naar de berg Sion brengen, waar zij de zegeningen van het koninkrijk zullen 

binnengaan. Hoewel ze de Verlosser nooit in hun leven op de berg Sion zouden zien staan, hadden ze 

een levende hoop - Christus! Zijn opstanding was de garantie voor hun toekomstige opstanding op die 

dag. Dit is de hoop van Israël. Voordat we aan onze reis beginnen willen we beter bekend worden met 

degene die is gekozen om degenen in de verstrooiing de weg te wijzen. 

 

                                                                EEN NEDERIGE VISSERMAN 

“1 Petrus 1:1: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, 

Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 

--De brief wordt geopend door ons kennis te laten maken met een man die Petrus heet. Hoewel religie 

hem op een voetstuk heeft geplaatst, heeft Petrus nooit erg hoog van zichzelf gedacht. Toen Cornelius 

aan zijn voeten viel om hem te aanbidden: 

“Hand. 10:25-26: 25 En als het geschiedde, dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en 

vallende aan zijn voeten, aanbad hij. 26 Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf 

een mens. 

--Als we de sociale status van Petrus volgens ons huidige systeem zouden rangschikken, zou hij 

waarschijnlijk op het niveau van armoede leven. Hij had weinig opleiding wat betekende dat hij, in de 

ogen van mensen, laag in aanzien was. De Galileeërs waren in die dagen een eenvoudig volk dat 

enigszins impulsief was, wat soms helpt om Petrus zijn acties te verklaren. Degenen die langs de kust 

van het Meer van Galilea woonden, waren hoofdzakelijk vissers van beroep. Dus toen de Heer Petrus 

en zijn broer Andreas riep, zag Hij dat ze een net in zee gooiden in de hoop wat vissen te vangen. 

“Matth. 4:18-20: 18 En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, 

gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers); 19 En Hij 

zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. 20 Zij dan, terstond de netten 

verlatende, zijn Hem nagevolgd. 

--Merk op dat de Meester "twee broeders zag". Dit impliceert krachtig dat ze de Heer al kenden.  Deze 

oproep was dus tot het discipelschap. Vandaar: “Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken”. 

De Pottenbakker staat op het punt de klei op het wiel van de pottenbakker te plaatsen, zodat Hij het 

volgens Zijn wil zal kunnen vormen. Gedurende het hele vormingsproces is het leven van Petrus een 

leven vol van tegenstellingen, vooral in de vroege stadia van zijn geestelijke ontwikkeling. Misschien is 
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het meest geschikte woord, dat het karakter van Petrus samenvat, onstuimig. Hoewel we zijn 

bereidheid bewonderen om de Heer te dienen, leek hij altijd in een dilemma te verkeren! 

--Wie anders dan Petrus zou de Meester vragen of hij ook over de zee zou kunnen lopen te midden 

van een woedende storm? Nadat hij uit de boot was geklommen, besefte hij dat stervelingen niet op 

water lopen, hoewel hij al een paar stappen had gedaan. Toen Petrus op het punt stond ten onder te 

gaan, schreeuwde hij en zei: “Heere, behoud mij!” (Matth.14:22-33). De les voor de gelovigen hier is 

deze: wanneer u uw ogen van de Heer afwend en stil blijft staan bij de omstandigheden waarin we 

leven, merken we meestal dat we wegzakken in de diepten van wanhoop.  

--Bij een andere gelegenheid bestrafte Petrus, als u het zich kunt voorstellen, de Heer omdat hij 

verklaarde hoe Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel dingen moest lijden en gedood moest worden. 

“Matth. 16:21-22: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan 

naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood 

worden, en ten derden dage opgewekt worden. 22 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon 

Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. 

Zie ook: 

“Joh.13:36-38: 36 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: 

Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals volgen. 37 Petrus zeide tot Hem: 

Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten. 38 Jezus antwoordde hem: Zult 

gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij 

driemaal verloochend zult hebben.  

--Eén ding waarop je kon rekenen bij Petrus, hij sprak altijd zijn gedachten uit. Maar soms vallen de 

beste bedoelingen ten prooi aan zwakte wanneer we op eigen kracht handelen 

Petrus verraadde zich met zijn eigen woorden toen een nederig dienstmeisje opmerkte: 

“Matth. 26:71: ………………………………Deze was ook met Jezus den Nazarener. 

Toen begon hij te vloeken en te zweren te zeggen: 

“Matth. 26:72: ……………………………Ik ken den Mens niet.  

--Voor het einde van de avond had Petrus de Heer drie keer ontkend. Er is gezegd: "De edelste en 

zuiverste mensen worden vaak verleid door kwade gedachten en verwarrende twijfels". Maar Petrus 

weigerde zich te wentelen in het moeras van mislukking. Tot zijn eer bekeerde hij zich van zijn 

eigenzinnige acties en ging hij door in het geloof. Hij heeft echter een waardevolle les geleerd om nooit 

vertrouwen in het vlees te stellen. 

--Jaren later, toen de klei tot een vat van eer was  gevormd, merkten de religieuze leiders in Israël op 

dat Petrus en de andere discipelen met de Heer waren geweest. Ze verwonderden zich dat deze 

ongeleerde en onwetende mannen met zo'n autoriteit en vrijmoedigheid spraken (Hand. 4:13). Hoger 

onderwijs is niet een noodzakelijke vereiste om door de Heer te worden gebruikt. In feite waren maar 

heel weinig van de geïnspireerde schrijvers van de Bijbel, volgens oude normen, opgeleid, maar toch 

produceerden ze een Boek dat een onuitwisbare indruk op de wereld heeft achtergelaten. 

Zie je, God heeft de “verachte mensen” gekozen om de dingen die zijn, tot niets te maken: 

“1 Kor. 1:28-29: 28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets 

is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; 29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.  
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--God kan en zal u in zijn dienst gebruiken, ongeacht uw educatieve achtergrond. Een bereidwillig hart 

is alles dat nodig is. 

 

                                                           PETRUS ZIJN APOSTELSCHAP 

“Matth. 10:1-4: 1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven 

over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen. 2 De 

namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder; 

Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder; 3 Filippus en Bartholomeus; Thomas en 

Mattheus, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, toegenaamd Thaddeus; 4 Simon 

Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. 

--We moeten hier de nadruk leggen op de verschuiving, door de Heilige Geest, van "twaalf discipelen" 

naar "twaalfde apostelen". Een discipel is een volger, iemand die de elementaire dingen van Gods 

Woord leert. In dit geval onderwees de Heer hun de eerste beginselen van het koninkrijk. Interessant 

is dat de apostel Paulus in geen van zijn brieven naar de leden van het Lichaam van Christus verwijst 

als discipelen, en daar heeft hij een goede reden voor. Wij zijn als het ware de afgestudeerden die over 

beide programma's van God beschikken. Daarom krijgen wij titels die te maken hebben met autoriteit, 

zoals ambassadeurs en rentmeesters. 

--Aan de andere kant heeft "apostel" het idee van een gezondene. Toen de discipelen eenmaal waren 

opgeleid in de basis van de boodschap van het koninkrijk kregen ze de opdracht om Christus te 

verkondigen als de Messias van Israël, de rechtmatige erfgenaam van de troon van David. Het getal 

“twaalf” is verweven met het Profetisch-programma. Zo waren er twaalf apostelen van het koninkrijk 

die op twaalf tronen zullen zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen (Matth. 19:28).  

--Hoewel de opsomming van de twaalf enigszins varieert, is er één constante: Petrus wordt altijd als 

eerste op de lijst geplaatst, terwijl Judas altijd als laatste wordt genoemd. Maar waarom Petrus? 

Misschien moeten we ons ook afvragen, waarom Mozes of waarom Paulus? Ze werden op een 

goddelijke manier aangesteld om te vervullen waarvoor God hen had geroepen om te verwezenlijken. 

Degenen die de instructies van deze goddelijk gekozen vaten in twijfel trokken, twijfelden aan God zelf, 

want zij waren Zijn woordvoerders. 

--In het geval van Petrus was hij het hoofd van de twaalf, wat opnieuw leiderschap toont binnen de 

leiderschapsstructuur. Het was Petrus die in het midden van de apostelen opstond met betrekking tot 

het ambt dat Judas had verlaten en zei: “Mannen broeders…..”. 

Het was Petrus die zijn stem verhief op de Pinksterdag en zei:  “:………. Gij Joodse mannen, en gij allen, 

die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan”. 

Het was Petrus die na veel twisten in de raad te Jeruzalem opstond en zei: 

“Hand. 15:7: ………….Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren 

heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven. 

Hij was degene die het apostelschap van Paulus onder de Heidenen bevestigde. Er is gesuggereerd dat 

de twaalf apostelen zich, op menselijke wijze, als volgt groepeerden: 

Dat Petrus, Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes zijn broeder, geboren leiders waren.  

Filippus, Bartholomeus, Thomas en Mattheüs geboren twijfelaars waren.  
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Terwijl Jakobus, de zoon van Alfeüs, Thaddeus, Simon de Kanaäniet en Judas allemaal geboren 

arbeiders waren. 

 

                                                           De belijdenis van Petrus 

--Misschien was de belangrijkste reden dat Petrus naar voren kwam als het hoofd onder de apostelen 

te wijten was aan zijn belijdenis. Bij aankomst in Caesarea Filippi vroeg onze Heer aan zijn discipelen:  

“Matth. 16:13:……………………………..Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?”.  

--Omdat ze zelf op dat moment nog enigszins onzeker waren, deelden ze wat ze hadden gehoord.  

Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, die is teruggekeerd uit de dood. Anderen lijken te 

denken dat u Elia bent die aan de komst van de Messias moet voorafgaan. We hebben ook gehoord 

dat u Jeremia bent of één van de andere profeten. 

“Matth. 16:15: Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?”. 

Het was Petrus naar voren stapte en zei: 

“Matth. 16:16:………………………… Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 

“Gij zijt de Christus”  is (Grieks: Christos), de Gezalfde – in het Oude Testament (Hebreeuws: 

Mashiyach) Messias. De belijdenis van Petrus is een duidelijke aanwijzing dat Gods zegenende hand  

op hem was. 

Matth. 16:17-18: 17  En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees 

en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 18 En Ik zeg u ook, dat 

gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet 

overweldigen. 

--De achtste dag nadat Petrus werd geboren, noemde zijn aardse vader (Jona) hem Simon, wat “horen” 

betekent. Hij was zo onstabiel als water, maar goddelijke genade stond op het punt een ingrijpende 

verandering in zijn leven aan te brengen. Zo ontving hij een "voornaam" van onze Heer die zeer 

tevreden was met zijn verklaring. 

“Gij zijt Petrus” (Gr. Petros) een kleine rots. 

Hij moest een rots worden, zeker en standvastig, waarop men kon vertrouwen dat hij door de komende 

stormen aan de waarheid zou vasthouden. 

We hebben ook een fascinerend Grieks woordspel in dit gedeelte. 

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus (Grieks-Petros), en op deze petra (rots) zal Ik Mijn gemeente bouwen, 

en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen”. 

Onze Heer zei niet dat Hij zijn Kerk op Petrus (Petros) zou gaan bouwen zoals het katholicisme leert. 

Ze geloven dat Petrus de eerste paus was, een bewering die niet wordt onderbouwd door de 

kerkgeschiedenis en nog belangrijker niet door de Bijbel. 

Het zou eerder gebouwd zijn op de speciale openbaring die Petrus van de Vader ontving, namelijk: “ 

Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods”.  “en op deze petra (massieve rots) zal Ik Mijn 

gemeente bouwen”. 
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(King James Bible) Matth. 16:17-18: 17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon 

Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. 18 And I 

say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell 

shall not prevail against it. 

Met andere woorden, de kerk zou op Christus gebouwd worden. Hij moest de fundering zijn waarop 

de levende stenen zullen rusten (1 Pet. 2:1-8). Als we consequent het Woord der waarheid recht 

snijden, zouden de geroepenen in deze passage de koninkrijks-kerk zijn. Daarom zijn het de heiligen 

van het koninkrijk, die hun Messias hebben aanvaard, die aan dit fundament zullen worden 

toegevoegd - waarvan de eersten de kleine kudde was waar ook de twaalf apostelen bij hoorden (Luk. 

12:32). 

--Aldus is gelovig Israël de Nieuw Testamentische kerk. In tegenstelling tot de traditie zijn wij niet de 

Nieuw Testamentische kerk; wij zijn de kerk, het lichaam van Christus (Ef. 1:22-23). Zowel het Oude als 

het Nieuwe Verbond werden gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda (Jer.31:31-32). De 

apostel Paulus is echter duidelijk dat wij deel hebben aan de geestelijke dingen van Israël (Rom. 15:27); 

bijgevolg zijn wij de begunstigden van de geestelijke zegeningen van het Nieuwe Testament uit genade 

en alleen genade. Degenen die anders beweren, moeten de Zoon van God opnieuw kruisigen en Hem 

beschamen, omdat het bloed van Christus eens en voor altijd is vergoten in overeenstemming met het 

Nieuwe Testament (Heb. 9:11-15). 

--De Heer verzekert Petrus en de anderen, hier in Mattheüs 16, dat niets Hem zal weerhouden om zijn 

belofte te vervullen: 

“en op deze petra (rots) zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel (Grieks: Hades) zullen 

dezelve niet overweldigen”. 

--Elke taal heeft woorden die niet in andere talen worden gevonden. Aangezien we geen 

Engels/Nederlands woord hebben voor de Griekse term "hades", hebben de vertalers ervoor gekozen 

het woord "hell" te gebruiken. Hier moet worden bedacht dat hoewel “hades” een plaats van kwelling 

is, het niet de letterlijke “hel” van de Bijbel is. 

Het Grieks “gehenna” of “hel” is een heel ander rijk/gebied dan dat van “hades”. 

“Markus 9:43: En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, 

dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel (Grieks: gehenna), in het onuitblusselijk vuur; 

--De hel is oorspronkelijk gemaakt voor de duivel en zijn engelen. Ziende dat de mens Satan is gevolgd 

in zijn rebellie tegen God, zullen alle ongelovigen ook voor altijd worden veroordeeld tot de zwartheid 

van de duisternis. Momenteel is de hel (gehenna) gelegen in de buitenste duisternis (Matt. 8:12; 25:41 

vgl. Openb. 20: 10-15; 21:8). 

--Aan de andere kant bevindt zich de hades, of de ongeziene wereld, in het hart van de aarde. 

Voorafgaand aan het Kruis was het een bewaarplaats voor alle vertrokken geesten van de doden. De 

gelovigen gingen naar het paradijs, de boezem van Abraham genoemd, dat door een grote kloof van 

de ongelovigen werd gescheiden. Tegenwoordig verblijven alleen de niet-geredden in hades, in 

afwachting van het komende oordeel (Ps. 63:9; 139: 8; Matt. 11:23; Luk. 16:19-31; Ef.4:9). 

Opmerking: Het voorgaande wordt niet door iedereen onderschreven! 

--Aangezien hades zo nauw werd geassocieerd met de dood, wordt vaak te samen over hen gesproken. 

Vóór de komst van Christus, vierden de dood en de hel hoogtij. Ze overwonnen zo methodisch, zo 

volledig dat het hopeloos leek om ooit uit hun greep te worden bevrijd. Zo troostte de Heer zijn 
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discipelen dat zelfs de "poorten van hades" Zijn doel om de koninkrijks-kerk te vestigen, niet konden 

belemmeren.  

--In het Oude Testament waren de poorten van de stad de plaatsen waar de oudsten raad gaven en de 

rechters vonnissen uitspraken. Het was een plaats van autoriteit. Bijgevolg konden de dood en de 

hades, en hij die beide bezat, Satan, de plannen en doeleinden van God niet omverwerpen. Christus 

overwon de dood en triomfeerde erover toen Hij op de derde dag weer opstond. De poorten van hades 

konden niet zegevieren over Hem (de Rots). Hij opende de poorten en bracht al diegenen die in angst 

voor de dood leefden in de glorieuze tegenwoordigheid van de Vader, waar zij wachten op de 

terugkeer van Christus naar de aarde om Zijn koninkrijk te vestigen. 

Met het voltooide werk, noteert de Bijbel deze woorden van de Rechter van de hele aarde: 

“Op.1:18: En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb 

de sleutels der hel (hades) en des doods. 

--Hij die de sleutel in zijn hand houdt, heeft de autoriteit over het domein. Volgens deze passage heeft 

Christus de heerschappij over dood en hades. Zondaar, geloof in de Heer Jezus Christus dat Hij stierf 

voor uw zonden en weer opstond, anders zult u zich ooit in hades bevinden zonder hoop op gratie. 

Allen die zonder Christus sterven zullen worden weggevoerd naar de ongeziene wereld, die bestemd 

is om te worden geleegd in de poel van vuur. 

--Hoewel de twaalf niet alles volledig  begrepen hetgeen destijds was uitgesproken, wist de Heer in 

Zijn soevereiniteit dat de overwinning nabij was. Daarom wendt Hij zich tot Petrus en zegt: 

“Matth. 16:19: En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden 

op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de 

hemelen ontbonden zijn. 

--Let op: "En Ik zal u geven", dat is Petrus. Petrus krijgt de macht om namens de Messias te handelen 

met betrekking tot zaken van het koninkrijk. Hij heeft de bevoegdheid om te binden of te ontbinden, 

wat, zoals we zullen zien, veelzeggend is. 

 

                                                                De Verstrooiing 

“1 Petrus 1:1: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, 

Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 

--Hoewel de eerste woorden van 1 Petrus duidelijk aangeven dat hij degene is die deze brief heeft 

geschreven, leren we pas in de slotpassage dat het vanuit Babylon is geschreven. 

“1 Petrus 5:13: U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon”. 

(King James Bible) “1 Petrus 5:13: The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth 

you; and so doth Marcus my son. 

--De traditie verwerpt een letterlijke interpretatie van deze passage. Het beweert dat Petrus in het 

Westen woonde en ondersteboven werd gekruisigd in Rome. Maar zoals we weten, is de 

kerkgeschiedenis van de eerste eeuw een onzekere gids. Degenen die vasthouden aan de traditionele 

opvatting moeten hun toevlucht nemen tot een allegorische betekenis. Dus beweren ze dat Babylon 

eigenlijk Rome is. 
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--Het is niet van belang of Petrus in Rome is gemarteld, tot de dood, nadat hij het evangelie in Babylon 

heeft verkondigd. Het feit is dat hij, volgens de Geschriften, deze brief (waarschijnlijk 60 na Christus) 

schreef vanuit Babylon, aan de Eufraat, waar destijds een grote gemeenschap van Joden woonde. 

Meer bewijs dat Petrus in het Oosten diende, is te vinden in hoofdstuk één: 

“1 Petrus 1:1: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, 

Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 

--Petrus richt zich uiteraard eerst op de regio's in Klein-Azië: Pontus, Galatie, Kappadocie, omdat ze 

geografisch het dichtst bij waren voor hem. Terwijl hij zich naar het westen werkte, eindigde hij met 

Azië en Bithynie, het verst van het punt vanwaar hij was begonnen. We volgen vandaag hetzelfde 

principe. Er zij aan herinnerd dat hoewel het evangelie van Paulus zijn grootste invloed in het Westen 

had, het koninkrijks-evangelie op dat moment het meest invloedrijkst in het Oosten was. Het was dus 

heel natuurlijk voor Petrus om in Babylon te dienen omdat hij een dienaar  van de besnijdenis was 

(Gal. 2: 7-8). 

--Het was duidelijk dat Petrus aan zijn eigen landgenoten schreef die de “verstrooide vreemdelingen” 

waren die verstrooid waren (Gr. Diaspora), dat wil zeggen: "vreemdelingen in de verstrooiing” in 

Pontus, Galatië, enz. De uitdrukking "van de verstrooiing" is duidelijk Joods (Johannes 7:35). Het 

verwijst naar de Joden die in andere landen leefden buiten het Beloofde Land. Na de Assyrische en 

Babylonische gevangenschap konden, bijvoorbeeld, veel Israëlieten om voor de hand liggende 

redenen niet naar Palestina verhuizen. In feite, generaties later bezochten sommige van hun 

nakomelingen, die verstrooid waren over Cappadocië, Pontus en Azië, het Pinksterfeest. Bewogen 

door Petrus zijn toespraak, keerden veel van deze bekeerlingen terug naar huis, na de gebeurtenissen 

van Pinksteren, en namen het goede nieuws van het koninkrijk evangelie met zich mee (zie 

Handelingen 2:5-12 vgl. 2:14-41). Misschien kwam de grootste verstrooiing toen de volgelingen van de 

Messias, na de steniging van Stefanus, uit hun vaderland werden verdreven. Zoals correct is 

opgemerkt: "het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk". 

--“Hand 8:4: Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door, en verkondigden het Woord. 

(vergelijk met Hand. 11:19). 

Blijkbaar waren het deze broeders, niet Petrus, die de koninkrijks-gemeenten in de regio's Pontus, 

Galatië, Cappadocië en Bithynië vestigden. Petrus voegt in dit verband een interessante opmerking toe 

wanneer hij met zijn toehoorders spreekt over de boodschap van de profeten. 

“1 Petrus 1:12: Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die 

u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die 

van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. 

--De uitdrukking  “degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben”   geeft duidelijk aan dat anderen 

hen hadden geleid tot de waarheid dat Christus de Messias van Israël was. Nadat hij had vernomen 

dat deze heiligen door de vuren van vervolging wandelden, schreef Petrus aan deze Joodse 

vergaderingen om het geloof te versterken dat het eerst aan hen was overgeleverd, en legde, zoals we 

zullen zien, uit waarom de beloften van de vaders niet werden vervuld. Hoewel we de mening van 

anderen over deze kwestie respecteren, geloven we niet dat de twaalf apostelen, noch de koninkrijks-

heiligen, lid werden van het Lichaam van Christus. Deze visie is niet alleen tegenstrijdig met de tekst, 

maar verwart ook de twee programma's van God. Bovendien zou het apostelschap van Paulus niet 

nodig zijn geweest als dit het geval was. Maar er is één vraag die sommigen zeker zullen stellen: "Als 

degenen die tijdens de bedeling van de Belofte leefden, in de bedeling van de Wet werden 
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opgenomen, waarom is het dan onredelijk dat degenen die "in Christus" waren, voor Paulus,  lid 

werden van het lichaam van Christus aan  het begin van deze huidige bedeling? ". 

--Eerst en vooral, de bedeling van de belofte en de bedeling van de Wet waren beide onder de paraplu 

van het profetische programma. Degenen die onder de Belofte leefden werden de ontvangers van de 

Wet zonder een onderbreking in hun programma. De toevoeging van de wet was slechts een verdere 

ontwikkeling van Gods plannen en doeleinden voor de aarde. Het werd aan de belofte toegevoegd 

vanwege de overtredingen (Gal. 3:18-19). 

--Ten tweede heeft de Verborgenheid tijdelijk het profetische programma onderbroken. Het is een 

nieuwe openbaring die toevertrouwd is aan de apostel Paulus betreffende Gods plannen en 

doeleinden voor de hemelse gewesten. Vandaar het antwoord op de vraag, waarom Paulus? De 

Verborgenheid introduceert ons voor het eerst in een nieuwe schepping genaamd de kerk, het lichaam 

van Christus. Omdat deze nieuwe entiteit geen verband heeft met profetie, dient het onderwijzen dat 

de koninkrijks-heiligen lid werden van het Lichaam van Christus alleen om de zaak te verwarren. 

 

                                                    Degenen die "in Christus” zijn 

Een vluchtige lezing van de brieven van Petrus zal de lezer met één conclusie achterlaten: 

Petrus schreef naar de uitverkoren natie, specifiek de kleine kudde binnen de natie. 

“1 Pet. 5:14: Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen. 

De uitdrukking "in Christus" is door de jaren heen voor velen een struikelblok geweest. Sommigen 

hebben zelfs de conclusie getrokken dat Petrus 'gebruik van deze uitdrukking een indicatie is dat hij 

aan het Lichaam van Christus schreef. Maar Petrus 'gebruik van “in Christus”, moet, zoals de termen 

“evangelie” en “Kerk” door de context worden gekwalificeerd. 

--De uitdrukking "in Christus" moet begrepen worden, in de Bijbel, met twee betekenissen. Als Paulus 

zegt: 

“Rom. 16:7: Groet Andronikus en Junias, mijn magen, en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn 

onder de apostelen, die ook véér mij in Christus geweest zijn.  

gebruikt hij de uitdrukking duidelijk niet in verband met het Lichaam van Christus. Waarom? Omdat 

de huidige bedeling met betrekking tot de waarheid van het ene Lichaam nog een geheim was en 

verborgen was in de gedachten van God vóórdat het aan Paulus werd geopenbaard. Daarom gebruikt 

Paulus de uitdrukking 'in Christus' in de breedste zin van het woord. Hij spreekt over hen die "in 

Christus" vóór hem gered waren. 

--Petrus gebruikt de ark om deze grote waarheid te illustreren. 

“1 Pet.3:18-21: 18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de 

onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend 

gemaakt door den Geest; 19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de 

gevangenis zijn, gepredikt heeft, 20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid 

Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is 

acht) zielen behouden werden door het water. 21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook 

behoudt,……………………………….”. 



 

13 
 

--Toen het oordeel van God neerkwam op de goddeloosheid van de mens, ging de toen bestaande 

wereld ten onder in een watergraf. Alleen Noach en zijn familie werden gered door de universele vloed. 

Hoewel de stormen van Gods toorn woedden, waren Noach en zijn gezin veilig en zeker in de ark, 

waarvan het antitype Christus is. Hij is de ark van het heil, en alles wat "in Hem" is, is buiten het bereik 

van Gods oordeel. 

--Dus dan kan veilig worden gezegd dat alle gelovigen in elk tijdperk "in Christus" zijn, omdat ze in 

wezen gered en vergeven zijn op basis van Zijn vergoten bloed. Alleen de geredden van dit huidige 

tijdperk hebben echter het unieke voorrecht dispensationeel 'in Christus' te zijn. dat wil zeggen, leden 

van het lichaam van Christus. Vandaag is er een nieuwe schepping, Joden en Heidenen in één lichaam 

zonder onderscheid. 

“Rom. 12:4-5: 4 Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking 

hebben; 5 Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 

Deze waarheid is één van de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus die alleen te vinden is in de 

openbaring aan Paulus. 

--Petrus gebruikt vervolgens de uitdrukking "in Christus Jezus" in de breedste leerstellige betekenis van 

verlossing, terwijl hij de verlosten in Israël toespreekt. Laten we  de Brieven van Petrus voor zichzelf 

spreken. 

“1 Petrus 2:9, 25; en 3:6: 9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig 

volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; …………………………… 25: Want gij waart als dwalende schapen; 

maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen. …………………….3:6: Gelijk Sara aan 

Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochters gij geworden zijt, als gij 

weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking. 

“2 Petrus 1:10, 11. 19 en 21: 10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing 

vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd 

worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus 

Christus……………………………19: En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, 

dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en 

de morgenster opga in uw harten…………………………..21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht 

door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, 

hebben ze gesproken.   

--Zoals u ziet, sluit de terminologie en fraseologie (manier van uitdrukken) van Petrus zich perfect aan 

bij het profetische programma. In feite kan hetzelfde worden gezegd van alle Hebreeuwse brieven, 

inclusief het boek Openbaring. Broeders, net zoals we ons vandaag tot de Heidense brieven van Paulus 

wenden voor onze leer en wandel, zullen de toekomstige heiligen van de Verdrukking zich tot de 

Hebreeuwse brieven wenden voor instructies tijdens de komende dag van de Heer. Dit betekent echter 

niet dat we deze geschriften niet moeten bestuderen. Integendeel, wij moeten de hele raad van God 

verkondigen in het licht van de openbaring van Paulus. 

--Sommigen hebben gewezen op het sterke Paulinische karakter in de brieven van Petrus als bewijs 

dat hij aan de leden van het Lichaam van Christus schreef. We ontkennen niet dat de bediening van 

Paulus een grote invloed op Petrus had. We hoeven alleen Petrus 'boodschap op de Pinksterdag te 

vergelijken met zijn brieven en het is duidelijk dat hij in zijn brieven een beter begrip had van het kruis. 

Maar omdat Petrus vrijelijk gebruik maakt van de Paulinische termen  zoals genade en vrede onder 
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leiding van de Heilige Geest, betekent dit op geen enkele manier dat hij het evangelie van Paulus 

predikte. Hoewel Petrus het apostelschap van Paulus erkende en zijn boodschap openlijk bevestigde, 

verkondigde hij het niet als waarheid voor zijn toehoorders om te gehoorzamen.  We volgen vandaag 

hetzelfde principe met de bediening van de twaalf en het evangelie van het koninkrijk. 

 

                                                             HET KONINKRIJK VAN GOD 

Zowel Petrus als Paulus verkondigden het koninkrijk van God hetgeen sommigen zeker zal ontzetten 

en anderen zal doen schrikken. Het is niettemin waar! Omdat de uitdrukking "koninkrijk van God" als 

een overkapping van zowel profetie als de verborgenheid is, zal de context opnieuw de bepalende 

factor zijn voor het specifieke gebruik ervan. Nadat hij het evangelie van de genade van God gedurende 

twee jaar in Efeze had gepredikt, bracht Paulus, op weg naar Jeruzalem, een laatste bezoek aan de 

oudsten van Efeze. 

“Hand. 20:25: En nu ziet, ik weet, dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, 

mijn aangezicht niet meer zien zult. 

Er is weinig twijfel dat de twaalf ook het koninkrijk van God predikten: 

“Lukas 9:1-2: 1  En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over 

al de duivelen, en om ziekten te genezen. 2 En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, 

en de kranken gezond te maken.  Vergelijk met: 

“2 Petrus 1:11: Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van 

onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. 

In het evangelie volgens Mattheüs wordt de uitdrukking “koninkrijk der hemelen” afwisselend gebruikt 

om aan te tonen dat de vloek zal worden opgeheven, waardoor de woestijn als een roos zal bloeien. 

Met andere woorden, het zal letterlijk hemel op aarde zijn (Jesaja 35:1-10). 

Als u de volgende afbeelding zorgvuldig bestudeert, zult u de twee aspecten van onze uitdrukking 

opmerken. Aan de linkerkant in de afbeelding predikt Petrus het koninkrijk van God in 

overeenstemming met Gods aardse doel. De brieven van Petrus blijven dus consistent bij dit thema. 

Dit helpt ons zijn frequente verwijzingen naar de wederkomst van Christus te begrijpen, om zijn 

koninkrijk te vestigen. 

================================================================================== 

AFBEELDING 

                                               Het koninkrijk van God is over alles 

“1Tim. 1:17: Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God”  

                                  Rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest 

                                     

                         Golgotha omvat zowel profetie  als de verborgenheid            

                  PROFETIE                                                                      VERBORGENHEID 

     Koninkrijk der hemelen                    Hemels koninkrijk  
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. 1000-jarig rijk van Christus   . Christus is de koninklijke balling   

. Profetische heiligen zijn gezegend  . Leden van het Lichaam van Christus zijn gezegend 

  met lichamelijke en geestelijke     met alle geestelijke zegeningen in de hemelse 

  zegeningen op aarde       gewesten.         

  ---------------------------------------------     ---------------------------------------------------------------------                             

 Het fundament van de profeten en     Het fundament van de apostelen  

 de 12 apostelen en Christus als Koning     (Paulus, Timotheüs, Titus enz.) en de profeten                                                                                    

         met Christus als Hoofd                                                                                             

================================================================================== 

Degenen die geloven dat Petrus hoofdzakelijk aan het Lichaam van Christus heeft geschreven, worden 

hier geconfronteerd met een echt dilemma. Aangezien Petrus alleen maar de hoop van de wederkomst 

aan zijn toehoorders uitdraagt, zijn deze broeders gedwongen om een Opname na de verdrukking te 

onderwijzen, wat ondenkbaar is. De geschriften van Petrus weerspiegelen de gerechtigheid van de 

duizendjarige regering van Christus; Israëls bevrijding van zijn vijanden wanneer de Vredevorst 

terugkeert, en de vreugde van de Heer het beloofde land vervult. 

Aan de rechterkant van de pagina predikte Paulus het koninkrijk van God in overeenstemming met 

Gods geheime doel. De brieven van Paulus blijven dus consistent bij dit thema.  Dit verklaart zijn 

frequente verwijzingen naar de Opname met zijn hemelse hoop en roeping.  De geschriften van Paulus 

weerspiegelen dat Christus onze gerechtigheid is, Hij onze vrede is, en onze vreugde is in de Heilige 

Geest die ons met Christus heeft geïdentificeerd (1 Kor. 1:30; Ef. 2:14; Rom.14:17). 

Het fundament waarop deze bovenbouw staat, is Christus. Maar merk op dat de basis in twee delen 

is gelegd. Zoals we weten, hebben de profeten uit het Oude Testament, en de twaalf apostelen van 

het koninkrijk, Christus uitgeroepen tot Koning, de rechtmatige erfgenaam van de troon van David. 

Aan de andere kant verkondigden de apostel Paulus, en de profeten van genade, de waarheid dat 

Christus het Hoofd is van de Kerk die zijn Lichaam is. Geen wonder dat Paulus nadrukkelijk verklaart: 

“Rom. 15:20: En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus 

genoemd was, opdat ik niet op eens anders fondament zou bouwen; 

Door Gods genade, moeten wij ook oppassen dat we niet op Petrus zijn fundament bouwen. 

 

                                              Een nieuwe levende weg 

“1 Petrus 1:2: Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking 

des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en 

vrede zij u vermenigvuldigd. 

Nadat we hebben vastgesteld dat Paulus ervoor zorgde niet op Petrus zijn fundament te bouwen, 

moeten ook wij waakzaam zijn en niet bouwen op het fundament van Petrus. Hoewel de invloed van 

de openbaring van Paulus duidelijk zichtbaar is in de geschriften van Petrus, vooral met betrekking tot 

geestelijke verlossing, betekent dit geenszins dat Petrus de Verborgenheid predikte tot zijn 

toehoorders.  
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Hier dient een toelichting te worden gegeven. Toen Petrus naar Antiochië kwam, berispte Paulus hem 

met recht omdat hij zich uit de Heidenen had teruggetrokken. Op de Jeruzalemconferentie was het 

Petrus die het apostelschap van Paulus verdedigde en duidelijk maakte dat God iets unieks onder de 

Heidenen deed. De winden van verandering begonnen over het Bijbelse landschap te waaien. God brak 

de middelmuur  des afscheidsels af  (Ef. 2:14). Daarom is er, wat betreft het lichaam van Christus, geen 

verschil tussen Joden en Heidenen. Maar toen Petrus zich terugtrok, aangezien hij hiervan op de 

hoogte was, ontkende zijn handelen in wezen de boodschap van Paulus. 

Het is noodzakelijk dat we ons hier twee dingen herinneren. Ten eerste waren degenen te Antiochië 

leden van het Lichaam van Christus die volgens de richtlijnen van de Verborgenheid functioneerden. 

De aanwezige Joden (te Antiochië) raakten dus in de war door de terugtrekking van Petrus, dat 

verdeeldheid veroorzaakte. Hij bouwde opnieuw de middelmuur des afscheidsels die hij hielp neer te 

halen met betrekking tot de bediening van Paulus (Gal. 2:18). Ten tweede mogen we niet uit het oog 

verliezen dat er tijdens de overgangsperiode twee programma's tegelijkertijd naast elkaar liepen. 

Daarom hebben we twee entiteiten die de Heer dienen, de koninkrijks-kerk en de kerk, het Lichaam 

van Christus. 

Terwijl God geleidelijk zijn zegen uit de koninkrijks-kerk terugtrok, werd hun aantal geringer, wat 

betekende dat deze kerk uiteindelijk van het toneel verdween. Volgens Gods geheime doel heeft de 

kerk, het lichaam van Christus, het vervangen. Dit liet de koninkrijks-heiligen zich destijds afvragen wat 

God voor hen in petto had. Natuurlijk waren de spotters er snel bij en zeiden: 

“2 Petrus 3:4:……………… Waar is de belofte Zijner toekomst (de Tweede Komst)?................................”.  

Ze gaven natuurlijk te verstaan dat de twaalf verward waren over de oprichting van het duizendjarige 

koninkrijk. 

We ontkennen niet dat de overgang voor velen een verwarrende periode is, maar toch bleef Petrus 

een koninkrijks-apostel, een prediker van de besnijdenis (Galaten 2: 7-9). Dus werd hij belast met de 

taak om aan de heiligen van het koninkrijk, zowel die van toen als de toekomstige, te schrijven om het 

geloof te bevestigen dat hun door de Oud Testamentische profeten en de twaalf was overgeleverd (2 

Petr. 3: 1-2).  Peter vraagt hen: 

“1 Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 

volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.  

Met andere woorden, God is niet traag met betrekking tot Zijn belofte. Ze zouden hun erfenis 

ontvangen bij de eerste opstanding wanneer Christus in Zijn glorie terugkeert om het koninkrijk op te 

richten (1 Pet.1:13 zie ook: 2 Pet.1:11-21). 

Dus alhoewel Petrus zich goed bewust was van de tegenwoordige waarheid van Jood en heiden in één 

lichaam, schreef hij niet aan het lichaam van Christus. Integendeel, hij beperkte zijn boodschap tot de 

uitverkoren koninkrijks-heiligen, algemeen bekend als "de kleine kudde". 

 

                                                               Een heilig volk 

“1 Petr. 1:2: Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, 

tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u 

vermenigvuldigd. 
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In overeenstemming met de profetische geschriften was Israël een uitverkoren volk volgens de 

voorkennis van God de Vader.  God koos haar uit de volken, niet vanwege het feit dat zij de grootste 

in aantal was, want wij weten dat zij de kleinste van alle volken was; eerder koos Hij haar omdat Hij 

haar lief had. Voorkennis heeft niet zoveel te maken met Gods voorafgaande kennis over het gedrag 

van het volk, hoewel dit is inbegrepen, maar met wat Hij genadig voor hen zou doen. 

Daarom noemt Petrus zijn toehoorders een “heilig volk” (1 Petrus 2:9). Hoewel ze ten tijde van dit 

schrijven opzij werd gezet, was ze de oogappel van God geweest. Het was door Israël dat Hij Zijn zegen 

kanaliseerde, wat opnieuw het geval zal zijn in de komende dag van de Heer (Deut. 7: 8 cf. Obadja 1: 

15-21). 

Maar eenvoudig omdat iemand het zaad van Abraham was, garandeerde niet dat hij bij gelovig Israël 

hoorde. Toen Johannes de Doper de uitverkoren natie waarschuwde voor de naderende toorn van 

God, gaf hij een vernietigende berisping aan de leiders van de natie en noemde hen een generatie van 

adders. 

“Matth. 3:9: En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, 

dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. 

Het volk was dus verdeeld in twee delen, gelovig Israël en degenen die de raad van God, tegen zichzelf, 

verwierpen. Petrus spreekt de voormalige groep aan die door de Geest apart werd gezet, 

“tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus”. 

Hun gehoorzaamheid als het verbondsvolk van God had hen in een nieuwe relatie met de Verlosser 

gebracht. De uitdrukking "besprenging des bloeds” is een Hebreeuwse term die overal in het Oude 

Testament voorkomt. 

Hoewel vreemd voor de Heidenen, was  deze uitdrukking heel gewoon voor de toehoorders van Petrus  

U zult zich Mozes herinneren: 

“Ex. 24:6-8: 6 En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft van het bloed 

sprengde hij op het altaar. 7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren des volks; en 

zij zeiden: Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. 8 Toen nam Mozes dat 

bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de Heere 

met ulieden gemaakt heeft over al die woorden.  

Deze grote historische gebeurtenis vond plaats toen Israël, kort na haar gevangenschap in Egypte, als  

volk opkwam. Op het moment dat Mozes de mensen met bloed besprenkelde, was Israël gebonden 

aan de Wet die zij graag wilde gehoorzamen. Ze kwam er echter al snel achter dat het een juk op haar 

nek was en ze viel van de ene mislukking in de andere. Jaren later, toen het licht op het punt stond "uit 

te gaan" in Israël vanwege de opstand van het volk, herinnert Petrus, hen die gehoorzaam waren,  er 

aan dat zij door het besprenkelen, van het bloed van Christus, op een nieuwe en levende weg werden 

gebracht. 

Met dit in gedachten verklaarde Johannes de Doper bij de eerste ontmoeting met de Messias: Zie, het 

Lam van God ". Maar dat was het geval met vele uitingen van de profeten; ze begrepen de volledige 

betekenis van hun eigen woorden niet. Pas nadat de apostel Paulus de betekenis van Golgotha 

ontvouwde, begon Petrus het Kruis in een heel nieuw licht te bekijken. 

Op Pinksteren verkondigde hij in wezen Christus als het stille Lam dat naar Zijn scheerders wordt geleid, 

een slachtoffer die werd gedood door de handen van slechte mensen. Wat op het eerste gezicht een 
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groot onrecht leek, was het middel waarmee God zijn volk zou verlossen. Zorgvuldig om de 

beeldspraak van het Lam te behouden, waarmee zijn lezers zich gemakkelijk konden identificeren, laat 

Petrus zien hoe ze werden verlost: 

“1 Petr. 1:19:………door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 

Joseph Exell stelde ooit deze provocerende vraag over het lijden van Christus: "Wie vergoot het bloed 

van Christus? ---- Judas door het te verkopen; de priesters door het te adviseren; de mensen om het 

goed te keuren; Pilatus voor het decreet; de soldaten voor het bewerkstelligen; Christus door het toe 

te staan, en onze zonden, die het hoofdzakelijk veroorzaakten. Het is niet voldoende dat het bloed van 

Christus wordt vergoten, tenzij het ook wordt toegepast (door geloof), hetgeen het woord 

"besprenkelen" aangeeft. 

Het offerbloed dat werd vergoten, uitgegoten en besprenkeld in het Oude Testament, diende alleen 

om hun zonden te bedekken. Interessant is dat de bron van 'het bloed' in het verleden zelden werd 

genoemd; met betrekking tot de Verlosser staat “het bloed” echter nooit op zichzelf. Zoals correct is 

gezegd: "Degene die het bloed vergiet wordt altijd genoemd, want het is de Persoon die waarde aan 

het bloed geeft". Bijgevolg wordt het bloed van Christus "kostbaar" genoemd, want het besprenkelen 

ervan reinigt van alle zonde. Dat was Hij inderdaad: 

“…………………………………………………Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! 

 

                                            Genade en vrede vermenigvuldigden zich 

“1 Petr. 1:2 en 10: 2 ………………………..genade en vrede zij u vermenigvuldigd………………………………10 Van 

welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de 

genade, aan u geschied; 

Alles over de Verborgenheid wordt gekenmerkt door genade. Als leden van het Lichaam van Christus 

leven we in de bedeling van genade. Dus we prediken het evangelie van de genade van God, redding 

is uit genade door het geloof (Ef.2:8-9), genade leert ons hoe we een godvruchtig leven in Christus 

Jezus kunnen leiden, daarom wandelen we uit genade, en in de komende eeuwen zal God de 

rijkdommen van Zijn genade laten zien. Omdat Petrus diende onder een op prestaties gebaseerd 

systeem, is het geen wonder dat hij over de leer van Paulus zegt: 

“2 Petr. 3:15-16: 15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze 

geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; 16 Gelijk ook 

in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te 

verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun 

eigen verderf. 

Petrus zag de genade van God onder de Heidenen en begon meer waardering te krijgen voor de 

geprofeteerde genade die tot hen zou komen. In feite had de Geest hem opgedragen om voor de Raad 

van Jeruzalem te verklaren:   

“Hand. 15:11:………………wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op 

zulke wijze als ook zij. 

Zie u, de profeten hadden geprofeteerd over het lijden van Christus en de glorie die kort daarna zou 

volgen in het koninkrijk, dat is genade! (1 Petr. 1:10-12). 
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Petrus had een glimp van genade opgevangen tijdens de aardse bediening van Christus. Een goed 

voorbeeld was de vrouw die overspel pleegde. Toen haar aanklagers haar dood volgens de wet 

vereisten, verklaarde onze Heer: 

“Joh. 8:7:…………………. Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.. 

Ze waren zo overtuigd dat ze, meer dan waarschijnlijk dezelfde zonde in hun hart hadden begaan, 

vertrokken. Waarschijnlijk hoorden de aanwezigen plof! plof! plof! plof! terwijl de stenen aan hun 

voeten vielen. Onze Heer was een meester in het ontwapenen van Zijn vijanden. Hij vroeg toen aan de 

vrouw: 

“Joh. 8:10-11: 10………………………… Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand 

veroordeeld? 11 En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga 

heen, en zondig niet meer..  

De Meester had haar kunnen veroordelen, omdat Hij geen zonde kende, gaf Hij haar genade. 

Petrus was op de Pinksterdag weer getuige van de genade van een liefhebbende God toen God Israël 

vergaf voor het kruisigen van haar Messias, waardoor haar een tweede kans werd gegeven om Hem 

te ontvangen. Terwijl hij nadacht over de prachtige werking van God, kon hij alleen maar zeggen: 

"genade en vrede zij u vermenigvuldigd”. 

Maar wanneer zullen de koninkrijks-heiligen deelnemen aan de genade van God die werd voorzegd 

om tot hen te komen? Zoals we weten werd, tussen het lijden van Christus en de glorie die zal volgen, 

Israël apart gezet in ongeloof. Het terzijde stellen van het uitverkoren volk besloeg ongeveer een 

periode van 35 jaar, die ten einde liep, zoals Petrus schreef aan die van de Joodse verstrooiing. 

Opnieuw droeg Petrus zijn toehoorders op om: 

“1 Petr. 1:13:………………. hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring 

van Jezus Christus.  

Petrus wees zijn landgenoten consequent op de toekomstige opstanding en de wederkomst van 

Christus op de laatste dag. 

   

                                                             Een levende hoop 

“1 Petr. 1:3: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 

barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus 

uit de doden. 

Merk op dat Petrus de Vader niet aanspreekt als de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Dit was 

natuurlijk nog steeds waar, maar hij wilde dat de koninkrijks-heiligen zouden begrijpen dat het storten 

van het bloed van Christus, voor hen, een nauwere band tot stand had gebracht. In het Oude 

Testament was de Vader onbereikbaar ten gevolge van de zonden van Zijn volk. U herinnert zich de 

tijd dat Mozes de kinderen Israëls probeerde te verzamelen aan de voet van de berg. Toen de 

Israëlieten de bliksem zagen en de donder hoorden en de aarde onder hun voeten trilde, zeiden ze in 

wezen tegen Mozes: ga naar boven en sterf, wij gaan naar huis! Maar nu vanwege Golgotha, is Christus 

degene die: 

“1 Peter 3:18: …………… eens voor de zonden  (heeft) geleden, Hij rechtvaardig voor de 

onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen;………………………..”.  
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Die, volgens de overvloedige genade aan de vaderen: 

“1 Peter 1:3: …………………………ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 

Jezus Christus uit de doden. 

Dat wil zeggen, ze werden wedergeboren tot een levende hoop. Mensen hebben veel hoop in dit leven, 

maar zoals Salomo wijselijk opmerkte: 

“Spr. 11:7: Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting;…………………”. 

Soms wordt de hoop van een mens afgebroken lang voordat hij sterft als gevolg van ziekte of 

onvoorziene omstandigheden. Alexander de Grote zou hebben gezegd: "hij liet de hoop aan zichzelf 

over". Op het hoogtepunt van de glorie van Alexander werd zijn leven afgesneden en zijn hoop verging 

met hem. Het is inderdaad triest wanneer een mens en zijn hoop samen sterven. 

De hoop van deze gelovigen was daarentegen een levende hoop. Het zal nooit sterven omdat deze 

hoop zijn rust vindt in Christus die de dood overwon. Hij is voor altijd opgestaan uit de doden, wat de 

toekomstige opstanding van deze heiligen verzekert. De apostel Johannes voegt eraan toe: 

“1 Joh. 3:2-3: 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 

Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, 

gelijk Hij is. 3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is. 

We kunnen ons slechts voorstellen wat een troost dit zou zijn geweest voor deze Joodse gelovigen van 

de verstrooiing die uit hun thuisland waren verdreven in de kaken van vijandige naties. Petrus spreekt 

over hun benarde toestand als "veelvoudige verzoekingen (beproevingen)". Ze staarden als het ware 

dagelijks in het aangezicht van de dood voor het getrouw verkondigen van de Weg, de Waarheid en 

het Leven. Hun hoop stelde hen in staat om de ene tegenspoed na de andere te ondergaan tot eer van 

God. Maar de woorden van Petrus hier wegen zelfs nog zwaarder voor zijn landgenoten die in de 

komende dag van de Heer zullen lijden. 

“1 Petrus 1:4: Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen 

bewaard is voor u. 

Merk op dat van hun erfenis niet wordt gezegd dat het hemels is, maar gereserveerd voor hen in de 

hemel. Er is een verschil. Hoewel de brug tijdelijk is weggespoeld door de nationale opstand van Israël, 

worden de heiligen van de verstrooiing en van de toekomstige Verdrukking afgeschilderd als 

marcherend naar de rust van Kanaän, wat het einde is van hun reis. Daarom benadrukt Petrus steeds 

opnieuw het belang van continuïteit. Ze moesten hoop hebben tot het einde, waardoor hun roeping 

zeker was. Voortzetting in hoop en gehoorzaamheid zou hun bevrijding garanderen bij de terugkeer 

van de Heer (1Pet. 1:5,7,9,13,14; 2 Pet.1:10-11; 3:14). 

De erfenis die zij zullen ontvangen op de dag van visitatie wordt gezegd onvergankelijk, onbesmet te 

zijn en het vervaagt niet. Omdat het van goddelijke oorsprong is, kan het niet worden gecorrumpeerd 

door gewetenloze familieleden of verontreinigd door onverdraagzaamheid of juridische 

verwikkelingen. Zonde en dood zouden deze heiligen niet kunnen beroven van wat hen rechtmatig 

toebehoorde. Dit zal vooral de toekomstige koninkrijks-heiligen troosten vanwege de intensiteit van 

de toekomende toorn. Op die dag zal de dood een zegen zijn, want hun leven zal worden gevuld met 

droefheid op droefheid. 

In de context van het koninkrijks-programma moeten deze heiligen de aarde beërven, een plaats in 

het koninkrijk dat aan David is beloofd, en eeuwig leven (Matth. 5: 5; 19:29; 25:34). Terwijl de belofte 

van het koninkrijk voorop stond in de gedachten van de meeste Joden, lijkt Petrus speciale nadruk te 
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leggen op de grotere beloften van de opstanding en het eeuwige leven, die allemaal voor hen in de 

hemel zijn gereserveerd. Dit is in overeenstemming met een belofte die de Heer aan de twaalf heeft 

gedaan. Toen Hij zich voorbereidde om naar de hemel terug te keren, zei Hij: 

“Joh. 14:3: En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en 

zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 

U zult zich herinneren dat dit de vervulling was van de gelijkenis van de edelman die naar een ver land 

(hemel) ging om een koninkrijk voor zichzelf (Christus) te ontvangen en vervolgens terug te keren (de 

Wederkomst).  In Zijn afwezigheid moesten ze het betrekken tot Zijn verschijning, hun schatten in de 

hemel leggend waar noch mot noch roest het kon vernietigen (Lukas 19:12-13; vergelijk:  Matth. 6:20-

21). Toen God echter het profetische programma, met de Verborgenheid, onderbrak, waren hun 

erfdeel en de beloften, die daarmee verband hielden, in de hemel gereserveerd totdat Christus in 

glorie terugkeert aan het einde van de Grote Verdrukking. 

 

                                                  De oven van ellende 

“1 Petr. 1:5: Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 

geopenbaard te worden in den laatsten tijd.  

De redding van Israël is tweedimensionaal. De fysieke kant van haar verlossing heeft altijd een speciale 

plaats ingenomen in de harten van de meeste Joden, vooral die van de verstrooiing. Historisch gezien 

heeft ze onuitsprekelijke wreedheden geleden, waardoor ze zich vastklemde aan de belofte van 

Zacharias: 

“Luk. 1:68-71: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg 

gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 

70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld 

geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;  

Zoals we weten, werd Petrus belast met de geestelijke kant van de dingen en riep hij zijn toehoorders 

kort na Pinksteren op om: 

“Hand. 3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden 

der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 

Beide elementen van Israëls redding zijn toekomstig, wat helpt om de "tijdzinnen" in de brieven van 

Petrus te verklaren, zoals: 

“1 Petr. 1:6; 9; 13): 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door 

menigerlei verzoekingen;…..9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der 

zielen………..13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 

volkomenlijk (tot het einde)  op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus 

Christus. 

Het "het einde" waarover Petrus hier spreekt, zijn de laatste dagen van Profetie die tijdelijk zijn 

onderbroken door het huidige tijdperk van genade. Bijgevolg wordt het Hebreeuwse ras, inclusief elk 

detail van hun verlossing, bewaard door de kracht van God totdat Christus terugkeert in heerlijkheid 

om zijn duizendjarig koninkrijk op te richten. 
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“1 Petr. 1:6: In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei 

verzoekingen 

Terwijl degenen van de verstrooiing zich verheugden op de dag van hun komende beproevingen, 

bevonden ze zich, in de tijd waarin ze zich toen bevonden, te  midden van vurige beproevingen. Dit is 

één van de mysterieuze paradoxen van het Christelijk geloof. Normaal wordt veel te veel waarde 

gehecht aan de tijdelijke dingen van dit leven. Een mens die te horen heeft gekregen dat hij een 

terminale ziekte heeft, heeft plotseling weinig interesse voor de bezittingen die hij door de jaren heen 

heeft bijeen vergaderd. Met de dood op zijn voorhoofd gaan zijn gedachten onmiddellijk uit naar 

geestelijke dingen. Dit is één van de voordelen van beproevingen, ze hebben de neiging onze aandacht 

te richten op dat wat eeuwig is. Met betrekking tot de toehoorders van Petrus, die bungelden boven 

de vuren van vervolging, was hij blij te horen dat zij zich verheugden, in hoop, ondanks dat ze: door 

menigerlei verzoekingen” zouden gingen. In de oorspronkelijke taal verwijst de term "menigerlei" naar 

verschillende soorten beproevingen die ze hebben doorstaan, niet hun aantal. Volgens Vine was het 

Gr. woord "peirasmos" "verleidingen" als een jas van vele kleuren, het omvatte beproevingen, testen 

en verzoeken om kwaad te doen. Dus, deze dierbare heiligen ondergingen verschillende soorten 

beproevingen, testen en verzoekingen omdat ze het koninkrijks- evangelie getrouw verkondigden. De 

profetische Geschriften bevatten veel voorbeelden van dergelijke verleidingen. 

 

                                                                Beproevingen  

Weinigen hebben meer beproevingen ondergaan dan Job. Nadat Satan God had beschuldigd dat Hij 

een heg om zijn dienaar had geplaatst, gaf God Job in zijn handen, met de bepaling dat zijn leven niet 

mocht worden weggenomen. Satan verspilde geen tijd met het bedenken van een waanzinnig plan om 

Jobs vertrouwen in God te vernietigen. Kort daarna kwamen Jobs zonen en dochters om tijdens een 

hevige storm. Terwijl hij herstelde van dit nieuws, kwam een boodschapper hem informeren dat 

vijanden, waarvan hij waarschijnlijk niet eens wist dat hij die had, zijn kuddes plunderden en zijn 

bedienden doodden. Terwijl hij sprak, verscheen een andere boodschapper om Job te vertellen dat er 

vuur uit de hemel kwam en zijn kuddes schapen, en degenen die hen verzorgden, verteerde. 

--Wat zou uw reactie zijn als al uw kinderen in één oogwenk van u werden afgenomen en u het 

financiële verlies van alles zou lijden? Dit is precies wat er met Job gebeurde, maar hij aarzelde nooit 

en beschuldigde God niet. Dus verscheen Satan opnieuw voor God om de inzet te verhogen. In wezen, 

zei hij, sta me toe het vlees van een mens aan te raken, dan heb je zijn onverdeelde aandacht. 

“Job 2:7-8: 7 Toen ging de satan uit van het aangezicht des Heeren, en sloeg Job met boze zweren, van 

zijn voetzool af tot zijn schedel toe. 8 En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, 

en hij zat neder in het midden der as.  

--Het uithoudingsvermogen van de patriarch door deze beproevingen gaf God de gelegenheid om Zijn 

trouw aan te tonen. Beproevingen zijn bekwame instructeurs. De praktische les die Job door de 

beproeving leerde, was geduld. Het gaf hem ook de gelegenheid om zijn toewijding aan God te tonen, 

wat zal resulteren in eeuwige glorie. 

--Beproevingen kunnen ook komen in de vorm van vervolging door de wereld. U herinnert zich de tijd 

dat koning Nebucadnezar besloot dat alle inwoners van Babylon moesten neervallen en het gouden 

beeld aanbidden dat hij voor zichzelf had opgericht. Heersers uit de oudheid geloofden vaak dat ze zelf 

een god waren of een verlenging van de goden. Dus iedereen die niet boog voor het beeld van 

Nebucadnezar viel onder de doodstraf. 
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--Aangezien bepaalde ongelovige Chaldeeërs jaloers waren op Sadrach, Mesach en Abednego, omdat 

zij verheven posities in de zaken van de koning innamen, informeerden hun vijanden Nebucadnezar 

dat bepaalde Joden weigerden zijn beeld te aanbidden. Te midden van een zee van mensen die zichzelf 

ter aarde wierpen stonden deze drie moedige Hebreeuwse jonge mannen op als drie witte marmeren 

pilaren op de woestijnvlakte. Ze waren gehoorzaam aan Gods gebod. 

“Ex. 20:3: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

In wezen weigerden zij een compromis te sluiten met dat waarvan zij wisten dat het juist was en God 

behaagde. 

--Nebucadnezar was zo woedend op zijn Hebreeuwse onderdanen dat hij beval dat de stadsoven tot 

zeven keer de normale temperatuur moest worden verhit. Het was zo heet dat degenen die Sadrach, 

Mesach en Abednego meenamen naar de ingang stierven. Stel je de verrassing van Nebukadnezar voor 

toen hij vier mannen zag, waarvan de vierde gelijkend als de Zoon van God, midden in de vurige oven 

liep. God verloste zijn dienaren van een zekere dood op die noodlottige dag. Bovendien: 

“Dan.3:27: Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, en de landvoogden, en de raadsheren des 

konings, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat het haar 

huns hoofds niet verbrand was, en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs 

daardoor niet gegaan was. 

--De kracht van God is in staat om de zijnen te bevrijden uit de kaken van de dood zoals deze 

beproeving aangrijpend demonstreert. De praktische les die onze drie Hebreeuwse vrienden hebben 

geleerd, was natuurlijk dat God Zich verheugt in gehoorzaamheid. 

“1 Sam. 15:22:………… Heeft de Heere lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen 

van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der 

rammen.      

-- Als we denken aan door God getest te worden, komt Abraham waarschijnlijk in herinnering. God 

droeg Abraham op om zijn zoon, de zoon van zijn liefde, te offeren als een brandoffer op de berg Moria. 

Alleen een doorgewinterde, geteste gelovige man zou in dergelijke omstandigheden het kunnen 

dragen. Abraham was zo'n man. Zonder aarzeling stond hij de volgende ochtend vroeg op en hij en 

Izak maakten de driedaagse reis naar de plaats waar het offer moest worden gebracht. “Geloof” steeg 

vroeg op om het Woord van God te vervullen. 

--In die tijd was Izak ongeveer 24 jaar oud; daarom had hij zijn oude vader gemakkelijk kunnen 

neervellen. Maar ook hij werd getest. God bereidde het metaal voor waaruit spoedig een groot volk 

zou worden gesmeed. Om de wil van God te leren stemde Izak er  vrijwillig mee in zijn leven neer te 

leggen in gehoorzaamheid aan de wil van zijn vader. 

--Zou Abraham zijn eniggeboren zoon hebben geofferd? Absoluut! Het mes was waarschijnlijk in de 

neerwaartse beweging toen de engel van de Heer hem stopte en zei:  

“Gen. 22:12: Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! want nu weet Ik, dat gij God 

vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden. 

--God laat altijd een manier van ontsnappen over bij het testen van de zijnen (1 Kor. 10:13). Het wordt 

vaak over het hoofd gezien, maar Abraham geloofde Gods belofte van een vermenigvuldigd zaad en 

concludeerde dat hij Izak uit de dood zou moeten opwekken om zijn belofte te vervullen (Heb. 11: 17-

19). Izak begreep dit ongetwijfeld ook. Deze specifieke beproeving laat zien dat God barmhartig is en 

altijd Zijn Woord zal eren. Abraham geloofde God, die hem het duidelijke voorrecht gaf de "vader van 
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allen die geloven" te zijn. De praktische les die we uit deze beproeving halen, is dat geloof God altijd  

behaagt. 

--Een beproeving kan ook de vorm van een verleiding aannemen. Aangezien dit in strijd zou zijn met 

Gods karakter, zijn zulke verzoekingen, om kwaad te doen, listen van Satan. Nadat Jozef naar Egypte 

was verkocht, kocht Potifar, een officier van Farao, die kapitein van de wacht was, hem. Alles waar 

Jozef zijn hand op legde, gedijde; bijgevolg plaatste Potifar hem als de belangrijkste opzichter over alles 

wat hij bezat. De Heer ging gunstig met Jozef om, maar Satan probeerde de gunst van God te 

verminderen door een aanlokkelijke verleiding. 

--Terwijl Jozef de zaken van het huis van zijn meester verzorgde, probeerde de vrouw van Potifar hem 

te verleiden. 

“Gen. 39: 7-12: 7 En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef 

wierp; en zij zeide: lig bij mij! 8 Maar hij weigerde het, en zeide tot de huisvrouw zijns heren: Zie, mijn 

heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is; en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand 

gegeven. 9 Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u, daarin dat 

gij zijn huisvrouw zijt; hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God! 10 En het 

geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen, en bij 

haar te zijn; 11 Zo gebeurde het op zulk een dag, dat hij in het huis kwam, om zijn werk te doen; en 

niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. 12 En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: 

Lig bij mij! En hij liet zijn kleed in haar hand, en vluchtte, en ging uit naar buiten.   

--Merk op dat Jozef, terwijl de verzoeking zich ontvouwde, zijn ogen op de Heer hield. In antwoord op 

haar verleiding zegt Jozef in wezen dat een dergelijke overspelige relatie, naast een grote 

goddeloosheid, een zonde tegen God was. Hij kon de gedachte niet verdragen om het hart van God te 

bedroeven die hem zo genadig was geweest. Maar hij was menselijk en onderworpen aan dezelfde 

passies als iedereen. Jozef ’s  reactie op de verleiding was de juiste; hij vluchtte als een konijn dat wordt 

achtervolgd door een bloedhond. Wanneer de verleiding haar warme omhelzing om een mogelijk 

slachtoffer wikkelt, is de enige manier om haar dodelijke greep te vermijden, vluchten; anders wordt 

schuld een ongewenste vriend. Vlucht voor haar tegenwoordigheid naar de veiligheid van Gods 

Woord. 

--Verleidingen geven God de gelegenheid om Zijn lankmoedigheid te tonen. De juiste reactie van Jozef 

daarop toonde zijn liefde voor de Heer, niet om tegen God te zondigen. De praktische les hier is om 

nooit je ogen van de Heer af te wenden omdat “het ik” geniet van het gezelschap van verleiding. 

  

                                                           Kostbaarder dan goud 

“1 Petr. 1:6-7: 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door 

menigerlei verzoekingen; 7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, 

hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en 

heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; 

Net als de voorgaande patriarchen, zegt Petrus tegen zijn landgenoten dat de beproeving van hun 

geloof kostbaarder was dan gezuiverd goud. De goudsmid onderwerpt goud, één van de kostbaarste 

van alle metalen, aan zoveel intense hitte dat de onzuiverheden in het metaal naar boven komen. 

Nadat de onzuiverheden zijn verwijderd, is alles wat overblijft puur goud. 
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--Petrus wilde dat zijn toehoorders goed wisten dat, hoewel ze de oven van beproeving doorstaan, er 

een doel was. Bepaalde delen van hun leven moesten worden gezuiverd. Zo verwijderde God de 

onzuiverheden van zonde en ongeloof door het verfijningsproces van testen, wat de gelovige 

betrouwbaarder en geloofwaardiger maakt. Zoals correct is gezegd: "God zoekt trouwe, betrouwbare 

werknemers, niet noodzakelijkerwijs begaafde, opgeleide of gecultiveerde. Christelijk lijden is hiervoor 

een van de krachtigste middelen”. Merk op dat Petrus verklaart dat de beproeving van hun geloof is: 

“veel kostelijker dan van het goud, hetwelk vergaat” Met andere woorden, het geloof dat door God is 

beproefd, was van veel grotere waarde dan het goud dat vergaat, wat impliceert dat het tot hun 

eeuwige voordeel zou zijn. 

-- Helaas legt het Christendom zo'n nadruk op de aard en de ernst van persoonlijke beproevingen, dat 

ze meestal over het hoofd zien wat Gods doel is bij het beproeven. In januari 2004 vertrok de Queen 

Mary 2 uit South Hampton, Engeland, voor haar eerste reis over de Atlantische Oceaan. De 

bestemming van het grootste schip dat ooit over de Zeven Zeeën heeft gevaren, was de haven van 

Lauderdale in Florida. Toen de kapitein op zee werd geïnterviewd, was het duidelijk dat de rederij een 

man koos die zich als een waardig zeeman had bewezen. U kunt er zeker van zijn dat hij andere kleinere 

schepen door de gevaren, van stormen op zee, heeft genavigeerd voordat hij achter het roer van het 

duurste schip ter wereld werd geplaatst. 

--Waarom zouden we denken dat het anders zou zijn bij de Meester van het Universum? Wij hanteren 

het Woord van God dat van oneindige waarde is. Voordat Hij ons meer verantwoordelijkheid zal geven, 

moeten we eerst laten zien dat we het waard zijn. Het Gods bedoeling, om in beproevingen, het 

karakter te  bewijzen. 

--In het verleden hadden veel profetieën uit het Oude Testament zowel een korte als een lange termijn 

visie. Soms werden beide vervuld tijdens het leven van de profeten, maar vaker wel dan niet, waren 

er honderden en soms duizenden jaren tussen de twee.  Wij geloven dat hetzelfde kan worden gezegd 

over de instructies van Petrus hier in 1 en 2 Petrus. Ze waren niet alleen op het juiste moment voor 

degenen van de verstrooiing, zijn raad zal ook troost bieden aan zijn landgenoten die de komende dag 

van de Heer doormaken. 

--Petrus spreekt over hun periode van lijden als "voor een tijd". Dat wil zeggen, een korte periode 

waarvan we weten dat dat het geval was in de eerste eeuw. Maar hetzelfde kan gezegd worden van 

de komende periode van Verdrukking die zeven jaar zal duren. Het is ook een “kleinen tijd” (zie Openb. 

6:11). Dit is de periode die bekend staat als de benauwdheid van Jakob. Interessant is dat Petrus 

precies hetzelfde Griekse woord gebruikt als in Openbaring 3:10: “….de ure der verzoeking…..”  

wanneer hij spreekt over de vele verzoekingen die zij moesten verdragen. Het uur van verzoeking 

verwijst naar de komende Verdrukking, specifiek de laatste helft ervan die bekend staat als de Grote 

Verdrukking. 

--Petrus zijn illustratie van de beproeving van hun geloof, dat kostbaarder is dan goud, was niet zonder 

rijm of reden. Het vindt zijn oorsprong in een profetische uiting van de profeet. Zacharia zegt over 

Israëls toekomstige tijd van benauwdheden: 

“Zach. 13:9: En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, 

en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; 

Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De Heere is mijn God. 

--Zoals we hebben gezien, ondergingen de oude aartsvaders veel beproevingen en verleidingen, en de 

toekomstige heiligen van de Verdrukking zullen hetzelfde ervaren, maar met een grotere frequentie 
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en intensiteit. Onze Heer zei over die tijd dat, als die dagen niet werden ingekort, alle vlees van de 

aardbodem zou worden vernietigd. Petrus verlangen richting zijn lezers was dat hun geloof: 

“……….bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; 

Aldus zal de volledige openbaring van wat dit lijden heeft bereikt, in de levens van de heiligen van het 

koninkrijk, niet worden geopenbaard tot de wederkomst van Christus. Op die dag zullen zij lof van God 

ontvangen: 

“Matth. 25:21:…………….. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht!......................”. 

--“1 Petr. 1:8: Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem 

niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 

--Petrus kiest hier zorgvuldig voor het voornaamwoord “gij” in plaats van “wij”. Als apostel van het 

koninkrijk had hij de Heer gezien en bracht het grootste deel van drie jaar met de Meester door. Maar 

deze geliefde heiligen van de verstrooiing hebben nooit dat voorrecht gehad, toch hielden ze van Hem 

en verheugden zich met onuitsprekelijke vreugde. 

--In tegenstelling tot Thomas die weigerde te geloven totdat hij de opgestane Christus zag, geloofden 

deze heiligen die hij Hem nooit hadden gezien. Er is dus een toegevoegde zegen voor allen die in Hem 

hebben geloofd maar nooit de glorie van Zijn aanwezigheid hebben gezien. 

“Joh. 20:29: Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 

die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 

 

                                              Leven in het licht van verlossing 

“1Petr.1:9-11: 9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 10 Van welke 

zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan 

u geschied; 11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 

beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna 

volgende”. 

--De meeste commentatoren doen een groot onrecht aan het Woord van God wanneer zij beweren 

dat Petrus aan de Kerk, het Lichaam van Christus, schreef. Dit interpretatiesysteem is een product 

van Handelingen 2-dispensationalisme, dat de bedieningen van Petrus en Paulus routinematig verwart. 

Helaas zijn deze leraren als schapen die elkaar op het verkeerde pad volgen. Als we consequent het 

Woord der waarheid recht snijden bestaat er geen twijfel over dat Petrus tot het overblijfsel, van Israël, 

predikte dat na steniging van Stefanus naar het buitenland was verstrooid.  Bijgevolg volgen de brieven 

van Petrus nauw de aardse bediening van Christus, die diep geworteld is in het profetische programma. 

 

                                                                  De profeten 

--De redding waarover de apostel Petrus hier heeft gesproken, heeft niets met de Verborgenheid te 

maken. Vandaag verkondigen we het evangelie van de verzoening waarin God, in Christus, de wereld 

met Zichzelf verzoende, hun zonden hun niet toerekenend. Dit genadige aanbod van verzoening wordt 

voltooid wanneer we eenvoudigweg geloven dat Christus voor onze zonden stierf en weer opstond. 

Zoals we weten, was dit in het verleden onbekend. 
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--Merk op dat Petrus tegen zijn toehoorders zegt: 

“Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten………………”. 

Wie waren deze profeten precies? Er is een algemene overeenstemming dat dit de Oud 

Testamentische profeten zijn die de zaligheid (redding) van God volgens de profetie aankondigden. 

Terwijl de profeten vanouds begrepen dat de Messias ooit zou komen om redding naar Israël te 

brengen, was dat de limiet van hun begrip. Ze "onderzochten" hun eigen geschriften over wat de 

profetieën betekenden. In het bijzonder over wie werd gesproken, de manier waarop ze zouden 

worden verlost en wanneer ze de komst van de Messias konden verwachten. Daarom moeten we er 

goed op letten niet te anticiperen op “openbaring”; dat wil zeggen niet aannemen dat wat Petrus door 

verdere openbaring ontving, door de profeten werd begrepen. Het is duidelijk dat de Oud 

Testamentische heiligen nooit verplicht waren hun geloof te stellen in de komende dood van Christus, 

eenvoudig omdat deze waarheid met opzet aan hen werd onthouden. 

-- Mozes had geen idee dat zijn woorden naar de Zoon van God verwezen toen hij tot Israël zei: 

 “Hand. 7:37: …………………… De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken uit uw broederen, gelijk 

mij; Dien zult gij horen. 

Koning David begreep niet de betekenis van zijn eigen woorden toen hij de kruisiging van Christus in 

Psalmen 22 beschreef. Jesaja was perplex dat zijn profetie een onschuldig slachtoffer uitbeeldde dat 

stierf voor de schuldigen. Dit leek hem een groot onrecht. Hij wist niet dat hij sprak over de komende 

dood van Christus. Een sluier van onzekerheid verhulde alle profetieën over de persoon en het werk 

van Christus. 

--Misschien is het beste bewijs hiervan te vinden in de acties van de gekozen natie, wanneer: 

“Joh. 1:11: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 

Israël was niet op zoek naar een nederige Verlosser die goed doende door Palestina zou gaan, de zieken 

genezen, de doden opwekken en sterven voor de zonden van het volk. Ze verwachtte de glorie  voor 

de Messias om de oostelijke hemel te splijten, haar vijanden te overwinnen en het koninkrijk op te 

richten. Maar het profetische bevel was duidelijk, want de Geest : 

“1 Petr. 1:11: ……………………………….getuigde tevoren, het lijden, dat op Christus komen zou, en de 

heerlijkheid daarna volgende. 

Volgens de voorzienigheid van God is dit de reden dat van  het koninkrijk, vóór de dood van Christus, 

alleen werd gezegd dat het “nabij” was. Het eerste legitieme aanbod ervan was niet eerder dan kort 

na de dag van Pinksteren (Handelingen 3:19-20).  

--Interessant genoeg was er één ding dat aan de profeten werd getoond. Petrus zegt: 

Met andere woorden, de Geest van Christus in hen (in de profeten van vanouds) openbaarde aan hen 

dat de onthulling van hun profetieën niet in hun dagen zou plaatsvinden. De vervulling van hun 

woorden werd gegeven aan een toekomstige generatie in Israël. Waar Petrus aan toevoegt: 

“1 Petr.1:12:………………….. maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die 

u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is”. 

--Het voornaamwoord "ons" gebruikt in combinatie met de uitdrukking: “den Heiligen Geest, Die van 

den hemel gezonden is” markeert het algemene tijdsbestek voor ons. Het was de generatie van Petrus, 

in het bijzonder de kleine kudde op Pinksteren, die getuigden dat degene waarover de profeten 
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spraken Christus was. In aanvulling op de toespraak van Petrus op Pinksteren, bevestigt het verhaal 

van de Ethiopische eunuch dit. Nadat de eunuch had gelezen in het boek Jesaja: 

“Hand. 8:32-35: 32 ……………………..Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam 

stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open. 

Vroeg hij aan Filippus: 

………………………………Ik bid u, van Wien zegt de profeet dit, van zichzelven, of van iemand anders? 

35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.  

 

                                                 De nieuwsgierigheid van engelen 

“1 Petr. 1:12: Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die 

u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die 

van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.  

--Met betrekking tot redding zegt Peter verder: “ in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien” 

Toen de engelen in het begin uit de hand van God kwamen, schiep Hij hen als geestelijke wezens. 

Hoewel ze geen menselijk lichaam bezitten, zoals wij dat kennen, of een herrezen lichaam zoals dat 

van onze Heer, lijken ze wel een soort unieke lichamelijke make-up te hebben. Als dienaren voor 

degenen die in het verleden erfgenamen van redding waren, verschenen ze vaak om de wil van God 

kenbaar te maken. Toen Gabriël bijvoorbeeld aan de rechterkant van het wierookaltaar verscheen, is 

het verslag duidelijk dat Zacharias “hem  zag”  (Lukas 1:12 vergelijk 1:29). 

-- God roemt in verscheidenheid, dus we kunnen er relatief zeker van zijn dat geen twee engelen op 

elkaar lijken. Hun persoonlijkheden zijn net zo verschillend als de sterren van de hemel. In feite lijken 

ze een nieuwsgierige kant te hebben, die meer willen begrijpen over Gods heilsplan. Het woord 

"begerig" dat Petrus gebruikt als verwijzing naar hen heeft het idee van een gepassioneerd verlangen 

om dingen te verkennen. 

-- Hoewel we weten dat de engelen geen voorafgaande kennis van de Verborgenheid hadden, lijken 

er eveneens sterke aanwijzingen te zijn dat ze de geprofeteerde genade, die naar de heiligen van het 

koninkrijk zou komen, niet volledig begrepen. Daarom zijn ze nieuwsgierig naar elk detail van wat God 

tot stand heeft gebracht met betrekking tot de verlossing van Israël. Omdat de gekozen engelen van 

God nooit hebben gezondigd, kunnen ze de vreugde van de verlossing niet begrijpen. Ze hebben echter 

zo'n interesse in verloren zielen dat: 

“Lukas 15:10: ………… er blijdschap is voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert. 

Hoewel engelen nooit de vreugde van het heil kunnen ervaren, zijn ze gefascineerde toeschouwers 

van haar glorie. 

-- Als we zien dat de verwijzing van Petrus naar engelen in de context is van het lijden van Christus en 

de glorie die volgt, kunnen we gerust aannemen dat er ook verschillende facetten van het duizendjarig 

rijk zijn die ze niet volledig begrijpen. Ze waren ongetwijfeld gefascineerd  toen onze Heer Zijn 

discipelen begon te onderwijzen over de verborgenheid van het koninkrijk. Dit is niet de Verborgenheid 

die aan Paulus werd geopenbaard, let wel, maar de verborgen waarheden betreffende de komende 

heerschappij van Christus op aarde (zie Mattheüs 13). Zo was de koninkrijks-kerk als een universiteit 
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waar de uitverkoren engelen verder konden worden opgeleid in de geprofeteerde genade van God. 

Met dit in gedachten herinnert Petrus zijn toehoorders, in aanwezigheid van de engelen: 

“1 Petr. 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk 

op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

--Ondanks het feit dat deze heiligen destijds zware beproevingen doorstonden, daagt Petrus hen uit 

met een zin uit het oorspronkelijke Pascha, waarmee ze op een dag mee waren opgegroeid in de 

kindertijd (Ex.12: 11-14). Namelijk: “opschortende de lenden” maar hij voegt er aan tot: “uws 

verstands’. Wees voorbereid! Ze moesten de hoop op verlossing constant voor ogen houden. In wezen, 

zegt Petrus, God zal, net zoals God onze voorouders uit de hand van de Egyptische gebieder heeft 

bevrijd, ons ook bevrijden bij de openbaring van Jezus Christus. Geliefden, de "openbaring van Jezus 

Christus" heeft absoluut niets te maken met de opname. De Opname is niet de hoop van deze 

koninkrijks-gelovigen, noch stelt Petrus hun dat voor. De hoop van de heiligen in het koninkrijk is om 

met hun eigen ogen de Messias te zien staan op de Olijfberg bij de tweede komst. Dit is de openbaring 

van Jezus Christus (Zach. 14: 4; vgl. Openb. 1: 1; 1 9: 11-16). 

--Als Paulus de apostel van de genade is, is Petrus zeker de apostel van de hoop (1 Petr. 1: 3, 13 en 21). 

Petrus leefde om de vermindering van Israël te zien. Het uitverkoren volk was ooit het licht van de 

wereld, maar door haar ongehoorzaamheid was haar licht dof geworden. Met de zegen van God bijna 

verwijderd van het volk, was het enige, voor die van het overblijfsel, hoop. De troost van gelovig Israël 

was de hoop op de opstanding. Hoewel de toehoorders van Petrus de oven van beproeving zouden 

passeren, zouden ze nooit iets of iemand hun vertrouwen laten schenden met betrekking tot het feit 

dat de beloften van het koninkrijk zouden worden vervuld in de opstanding bij de openbaring van Jezus 

Christus. 

 

                                                                  De heiligheid van God 

“1 Petr. 1:14-17: 14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te 

voren in uw onwetendheid waren; 15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook 

gijzelven heilig in al uw wandel; 16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 17 En 

indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens 

iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 

--Met de Heidense bediening van Paulus, dat in die tijd bekendheid verwierf, is het misschien dat 

sommigen uit de verstrooiing ontmoedigd raakten. Blijkbaar begon een klein aantal terug te vallen in 

hun vroegere manier van leven. Petrus antwoordde door te zeggen: 

“Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw 

onwetendheid waren; 15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in 

al uw wandel; 16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 

-- Volgens Petrus, voordat deze heiligen tot Christus kwamen, werden hun levens gekenmerkt door 

"wulpse (onfatsoenlijkheid), begeerlijkheid (verlangen naar wat verboden is), overmaat aan wijn 

(dronkenschap), opstanden (rellen als gevolg van dronkenschap) banketten ( brasserijen), en 

gruwelijke afgoderij (het aanbidden van de goden van de Heidenen, waaronder het frequent bezoeken 

van tempelprostituees) "(1Pet. 4:3). In de oorspronkelijke taal zijn alle zes van deze zonden in het 

meervoud, wat aangeeft dat elke zonde zich op meerdere manieren manifesteerde. 
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--Maar nu deze heiligen in een nieuwe relatie waren gebracht, moesten zij zich als kinderen van God 

onthouden van die vroegere dingen die God onteren. Ze moesten heilig zijn zoals Hij heilig is die hen 

in Zijn dienst riep. Merk op dat zij niet "heilig" moesten worden, maar "heilig zijn". Kortom, houdt  voor 

eens en voor altijd in gedachten dat je voor de Heer gaat leven. 

--De oneerbiedigheid, met betrekking tot de heiligheid van God, is vandaag  verschrikkelijk. De mensen 

verwijzen klakkeloos naar Hem als: "Die Geest in de lucht" of "De man die boven is". Zulke verklaringen 

tonen aan hoe onwetend mensen zijn over het karakter van God. Let op deze woorden en onthoud ze 

goed, ze zullen op een dag beven in Zijn aanwezigheid. God is volmaakt, heilig en al diegenen die in 

Zijn aanwezigheid komen moeten volmaakt zijn en daarom van hun zonden worden gereinigd. Jesaja 

geeft ons een onvergetelijke kijk op de heiligheid van God. 

“Jesaja 6:1-4: 1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en 

verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel. 2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk 

had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met 

twee vloog hij. 3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen! 

De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! 4 Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem 

des roependen; en het huis werd vervuld met rook. 

--Jesaja zag de Heer op zijn troon, hoog en verheven. Met andere woorden, God is soeverein. Hij 

bekleedt een vooraanstaande positie boven zijn schepping, eenvoudig omdat hij alle dingen, in hemel 

en aarde, heeft geschapen. Naar alle waarschijnlijkheid was de sleep die de tempel vulde de 

engelenschare die Hem dag en nacht aanbaden. We weten met zekerheid dat de Serafijnen voor de 

troon uitroepen: "Heilig, heilig, heilig". Omdat drie het getal van voltooiing in de Schrift is, concluderen 

we dus dat het karakter van God volmaakt is. Jesaja's reactie op wat hij zag, hoorde en voelde, is 

onthullend. 

--“Jes. 6:5: Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon 

in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den Heere der 

heirscharen gezien. 

Verbazingwekkend! Bedenk dat Jesaja een profeet van de Allerhoogste was, een godvruchtig man, 

maar toen hij in de aanwezigheid van Gods heiligheid kwam, was zijn volslagen zondigheid het eerste 

wat in hem opkwam. Er is terecht gezegd: "een juiste kijk op de heiligheid van God zal leiden tot een 

juiste kijk op zonde". 

--Dit is de boodschap die Petrus aan zijn lezers wilde overbrengen: als zij God wilden dienen, die heilig 

is, zouden zij zich naar Hem moeten modelleren door zich af te scheiden van die zonden die hen eens 

zo gemakkelijk omringden. Kortom, hun manier van leven moest onberispelijk zijn. Waaraan Petrus 

toevoegt: 

“1 Petr. 1:17: En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons 

oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 

--Toen Petrus zag dat de aantrekkingskracht van de wereld enkele van deze heiligen terug kreeg in zijn 

greep, waarschuwt Petrus hen voor het komende oordeel. In deze context verwijst de apostel duidelijk 

naar het oordeel van Israël aan het begin van het tijdperk van het koninkrijk. Terwijl zij onder de roede 

doorgaan, zal een ieder betreffende zichzelf verantwoording afleggen aan God (Ezech. 20: 34-37; zie 

ook Mal. 3: 2, 3 en 5). Bijgevolg moeten ze de tijd van hun verblijf hier doorbrengen met vrees, niet 

met vrees die een gevangene heeft voor zijn verkeerde ontvoerders, maar een eerbiedige angst dat ze 

de Vader zouden kunnen mishagen. 
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--Ze zouden in angst wandelen, want de dag zou komen dat ze geoordeeld zullen worden, niet volgens 

hun positie onder de mensen, maar volgens hun werken. God is geen aannemer des persoons (Hand. 

10:34). Dit was een oude Hebreeuwse uitdrukking waarmee het publiek van Petrus heel vertrouwd 

was (Deut. 10:17). In Gods ogen doet het er niet toe of iemand rijk of arm, gebonden of vrij, politiek 

verbonden of sociaal een uitgestotene is. God is onpartijdig en zal in rechtvaardigheid de daden en 

acties en motieven beoordelen van degenen die voor Hem staan. 

 

                                                                  Verlossing 

“1 Petr. 1:18-19: 18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw 

ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, 

als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 

--Een ander motief voor een godvruchtig leven was de onpeilbare kostprijs voor hun verlossing. 

Natuurlijk wisten deze gelovigen uit de eerste hand van de gruwelen van de slavernij, waarmee deze 

term verlossing nauw verbonden was. Het kopen en verkopen van slaven was een gangbare praktijk in 

het Romeinse rijk. 

--Het is interessant dat af en toe een slaaf door een vriend wordt gekocht en wordt vrijgelaten. Petrus 

gebruikt dit om te illustreren hoe zij waren verlost van de slavenmarkt van zonde, niet met 

vergankelijke dingen, zoals zilver en goud, maar door het kostbare bloed van Christus. Verlossing was 

geenszins een vreemd concept voor de toehoorders van Petrus. Historisch gezien was de uitverkoren 

natie verplicht haar kinderen, van twintig jaar en ouder, met een halve sikkel zilver te verlossen. De 

rijken mochten niet meer en de armen mochten niet minder geven (Ex. 30:11-16). De losprijs was 

hetzelfde, ongeacht hun status. Degenen van de verstrooiing waren al bekend met dit proces, maar 

Petrus wilde dat zij begrepen dat het het bloed van Christus was, niet het zilver, dat was geofferd om 

hen terug te kopen tot God, daarom moesten zij dienovereenkomstig leven. Een dankbaar hart is een 

gehoorzaam hart! 

--Merk op dat ze ook van iets anders zijn verlost. Namelijk een ijdele manier van leven die hun was 

overgeleverd door de tradities van hun Joodse vaders. Zoals gezegd: "de weg was breed en glad 

gelopen door de voeten van vele generaties". Onze Heer demonstreerde bijvoorbeeld het 

afstompende effect van de tradities en geboden van mensen waarvan ze nu glorieus werden verlost: 

--“Mark. 7:3-9: 3 Want de Farizeen en al de Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals 

wassen, houdende de inzettingen der ouden. 4 En van de markt komende, eten zij niet, tenzij dat zij 

eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk 

de wassingen der drinkbekers, en kannen, en koperen vaten, en bedden. 5 Daarna vraagden Hem de 

Farizeen en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, 

maar eten het brood met ongewassen handen? 6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft 

Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun 

hart houdt zich verre van Mij. 7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der 

mensen; 8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk 

wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. 9 En Hij zeide tot hen: 

Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. 

Traditie is vaak een vijand van de waarheid. 

--Het thema dat Petrus in deze passages volgt, is er één waar zijn lezers zich gemakkelijk mee konden 

identificeren. Merk op hoe hij zegt dat ze zijn gekocht: “door het dierbaar bloed van Christus, als van 
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een onbestraffelijk en onbevlekt Lam”. Interessant is dat de apostel Paulus nooit de term "Lam" in zijn 

brieven gebruikt, noch verwijst hij ooit naar Christus als het "Lam van God". Hij stelde op geen enkele 

manier de Verlosser achter, maar begreep dat dergelijke terminologie en woordkeus nauw verwant 

was met Israëls offersysteem. Omdat dit systeem vreemd was voor de Heidenen, hadden ze natuurlijk 

het Oude Testament moeten bestuderen voordat ze volledig konden waarderen hoe het verlossende 

werk van Christus met alle typen en schaduwen was verweven. 

-- Als Petrus verklaart dat Christus als een lam zonder smet en zonder vlek was, zullen zijn landgenoten 

onmiddellijk de verbinding met het Pascha hebben gelegd. Elk lid van de Hebreeuwse familie was 

opgegroeid met aandacht voor dit jaarlijkse feest. Het keek terug naar de nacht voorafgaand aan de 

uittocht van Israël uit Egypte. 

Statenvertaling: “Ex. 12:3-5: 3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israel, zeggende: Aan den tienden 

dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. 4 Maar 

indien een huis te klein is voor een lam, zo neme hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar 

het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij eten kan; gij zult rekening maken naar het lam. 5 Gij zult 

een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult 

gij het nemen. 

Van de vertaler: Vergelijk deze teksten eens met dezelfde teksten in de NBG – vertaling: 

3 Ex. 12:3-5: Spreekt tot de gehele vergadering van Israel als volgt: op de tiende van deze maand zal 

ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. 4 Maar indien een 

gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een 

nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. 5 Een gaaf, 

mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. 

De King James vertaling van Ex.12:3-5 is de duidelijkste vertaling: 

“3 Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the tenth day of this month they shall take to 

them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house: 4 And if the 

household be too little for the lamb, let him and his neighbour next unto his house take it according to 

the number of the souls; every man according to his eating shall make your count for the lamb. 5  Your 

lamb shall be without blemish, a male of the first year: ye shall take it out from the sheep, or from the 

goats: 

--Let op de voortgang hier (in de King James vertaling) van "een lam" naar "het lam" naar "uw lam”).   We 

gaan van het onbepaalde naar het definitieve en van het onpersoonlijke naar het persoonlijke. Om aan 

het oordeel van de eerstgeborene te ontsnappen, moest elk huishouden een lam nemen - niet zomaar 

een lam, let wel, het moest gaaf zijn, waarvan de vervulling Christus is, die het zondeloze, vlekkeloze 

Lam van God was. Nadat het lam was geslacht, moesten de Israëlieten het bloed strijken aan de beide 

zijposten en aan de bovendorpel van de huizen, in welke zij het eten zullen. (Ex. 12:7). Het bloed van 

de bovendorpel droop op natuurlijke wijze op de drempel van de deuropening. Als we de 

referentiepunten nemen waar het bloed was geplaatst en deze verbinden met verticale lijnen en 

horizontale lijnen, hebben we de positie van het Lam van God terwijl Hij aan het kruis hing. 

-- Het was niet genoeg om alleen het bloed van het lam te vergieten, het moest op de deurposten 

worden aangebracht om te ontsnappen aan de Verwoester die door het hele land Egypte ging om de 

eerstgeborenen te doden. God zei: 

“Ex. 12:13:…………….. wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan……………………..”. 
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Degenen die in hun woningen bleven, waren onder het bloed, veilig en zeker in de eeuwige armen. Op 

dezelfde manier was het gelovige overblijfsel, die Petrus aansprak, verlossend gezien, in Christus, dus 

zaten zij onder Zijn kostbaar bloed. Daarom zal het oordeel van God hen voorbij gaan. Petrus voegt 

eraan toe: 

“1 Petr. 1:20-21: 20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar 

geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, 21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem 

opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn 

zou. 

--Hoewel voorkennis en voorbeschikking twee totaal verschillende onderwerpen zijn, werken ze met 

elkaar samen. God  wist van tevoren dat de mens Satan zou volgen in zijn opstand. In de eeuwige raad 

van God was het voorbestemd dat Christus de Verlosser van de mensheid zou zijn. Denk eraan, voordat 

het fundament van de aarde werd gelegd, voordat de zon, maan en sterren de hemel sierden, was het 

hele plan van verlossing vooraf bepaald door God. 

--Het is geruststellend om te weten dat deze hel-verdiende klomp klei, die we de mensheid noemen, 

geen “bij nader inzien” van God was, maar een voorbedachtheid. In de gedachten van God was 

Christus, het Lam, geslacht vóór de grondlegging van de wereld. Terwijl de eeuwen zich ontvouwden 

werd, op de door God vastgestelde tijd, Christus op wonderbaarlijke wijze verwekt door de Heilige 

Geest en geboren uit de maagd; bijgevolg was Hij niet besmet met de zonde van Adam. Vandaar het 

zondeloze, vlekkeloze Lam van God. Zoals we weten, was het door de ongehoorzaamheid van één man 

dat de zonde het menselijke ras binnenkwam en de dood door de zonde. Hoewel er miljoenen en 

miljoenen mensen waren  tussen Adam en Christus wordt de Heer uit de hemel de tweede mens 

genoemd (1 Kor. 15:47). De man Christus Jezus was degene die de mensheid zou verlossen van zonde 

en dood door Zijn kostbaar bloed. 

-- Dit alles is vastgelegd in de zin: “maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil”. Wat was 

er geopenbaard? De komst van de Heiland: Zijn geboorte, dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart 

in heerlijkheid volgens profetie. Kort gezegd zei Petrus tegen zijn landgenoten dat zij de begunstigden 

waren van wat God had voorbestemd vóór de grondlegging van de wereld. Het geloof en de hoop van 

deze heiligen rustte dus niet in de verbroken beloften en tradities van mensen, maar in God die hen 

kan redden. 

 

                                                          Wedergeboren worden 

“1 Petr. 1:22-23: 22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den 

Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; 23 Gij, die 

wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig 

blijvende Woord van God. 

Hoewel veel Handelingen 2 dispensationalisten de verwijzing van Petrus associëren “Hebbende dan 

uw zielen gereinigd” met de waterdoop, geloven wij dat de apostel zijn gedachten beperkt tot de 

geestelijke kant van de dingen, in plaats van de ceremoniële. Omdat hun ziel was gezuiverd door het 

verlossende werk van Christus, moesten ze elkaar liefhebben met een ongeveinsde of niet-hypocriete 

liefde. Een oprechte liefde zegt nooit één ding tot iemand, draait zich vervolgens om en lanceert, van 

ver, pijlen van kritiek die het hart doordringen met veel leed.   

“1 Joh. 3:14: Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders 

liefhebben;………………………..”. 
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--Deze heiligen waren wedergeboren, niet uit het vergankelijke zaad dat vergaat, maar uit het 

onvergankelijke Woord van God. U zult zich herinneren dat onze Heer tegen Nicodemus zei: “Gijlieden 

moet wederom geboren worden". De arme Nicodemus was nog steeds actief in het rijk van het aardse. 

Hij vroeg zich af hoe het mogelijk was voor een man om opnieuw in de baarmoeder van zijn moeder 

te komen. De Meester verlichtte hem met deze woorden: 

“Joh. 3:5:…………..Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij 

kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 

Hier leren we dat er twee dingen tegelijkertijd moeten plaatsvinden om wedergeboren te worden. 

Geboren worden uit het water verwijst duidelijk naar het Woord van God. In feite wordt water soms 

gebruikt als een metafoor voor de Bijbel. Paulus zegt: 

“Ef. 5:26: Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 

Woord; 

Het Woord van God moet dus met alle bereidheid van geest worden ontvangen, in samenhang met de 

werking van de Geest, die overtuigt en regenereert een verloren zondaar die het evangelie geloofd 

heeft. 

--“1 Petr. 1:24-25: 24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van 

het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 25 Maar het Woord des Heeren blijft in der 

eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. 

Zoals Petrus uit Jesaja citeert, probeerde hij zijn lezers eraan te herinneren dat de wegen van de mens 

tijdelijk zijn. “Want alle vlees is als gras”. Natuurlijk zijn er verschillende soorten gras, zoals “Kentucky 

bluegrass”, rogge, krab, etc. Sommige mensen kunnen ver boven hun leeftijdgenoten opstijgen in 

verworvenheden. Ze kunnen gecultiveerd of rijk zijn, terwijl anderen ingenieus en creatief zijn. De 

glorie van hun prestaties is soms behoorlijk indrukwekkend. Maar zowel zij als hun prestaties zijn als 

de bloem van het veld; ze worden snel weggevaagd zoals de herfstbladeren voor de winter. 

--Terwijl de winden van verandering zachtjes over het uitdrogende veld van de mensheid blazen, duurt 

het niet lang voordat de woorden en daden van de mens zijn vergeten, maar het Woord van God blijft 

nog steeds. Hoewel de werkers van ongerechtigheid hebben geprobeerd het te verbieden, te 

verbranden en te bespotten, blijft het Woord van God torenhoog boven de ruïnes van de tijd. Jaar na 

jaar blijft de Bijbel 's werelds best verkochte boek. 

--"25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid”. Zeker, God heeft Zijn Woord bewaard in 

de oorspronkelijke talen waaruit duizenden vertalingen in elke taal en dialect onder de zon zijn 

voortgekomen. “en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is” zegt Petrus. Het is duidelijk dat de 

context van 1 Petrus hoofdstuk één ons weinig twijfel laat dat het evangelie dat zij hadden gepredikt, 

en gaarne hadden ontvangen, het koninkrijks-evangelie was. 

-- In de geschriften van Petrus hebben we het Levende Woord dat Levende Stenen voortbrengt die een 

Levende Hoop in Christus hebben. 

 

                                           Een koninklijk priesterschap 

“1 Petrus 2:1-3: 1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle 

achterklappingen; 2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste 
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melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; 3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere 

goedertieren is. 

-- Aan het begin van de vorige eeuw gebruikten brandweerkorpsen gewoonlijk paarden om hun 

brandweerwagens te trekken. Toen het tijd was om deze dieren met rust te laten verkochten ze ze 

vaak aan de plaatselijke zuivelfabrieken in plaats van ze te laten weiden. Voor het grootste deel waren 

deze dieren meer dan in staat om een melkwagen door de stad te trekken. Hoewel dit in eerste 

instantie een goed idee leek, was er een probleem, een groot probleem! Ziet u, elke keer als het 

brandalarm klonk, gingen deze paarden regelrecht naar de brandweerkazerne in volle galop. Stel u de 

verrassing van de melkboer voor, toen hij de achterkant van zijn wagen de straat af zag rijden en de 

melkbussen in alle richtingen vlogen. Dit kan zijn waar het gezegde "huilen over gemorste melk" is 

ontstaan. 

 

                                                          De melk van het Woord 

--Hoewel Petrus op het moment van dit schrijven al op leedtijd was, leek hij veel op die gepensioneerde 

teams paarden, meer dan klaar om te helpen het vuur te blussen wanneer het alarm afging. Toen de 

vlammen van vervolging heviger werden, was Petrus bang dat sommigen van zijn toehoorders in de 

verleiding zouden komen om terug te keren naar hun vroegere manier van leven.  Zonder een moment 

van aarzeling vermaande hij hen om kwaadaardigheid (moreel kwaad), bedrog (bedriegerij), hypocrisie 

(verborgen motieven), afgunst (jaloezie) en alle kwaadaardige woorden (lasterlijke taal) opzij te 

leggen. Nu ze wedergeboren waren, moesten ze deze zonden van het vlees afleggen als een man wiens 

jas vlam vatte. 

Nogmaals, we hebben het principe van vervanging  vaak in de hele Schrift gezien. Toen ze uit de 

wrakstukken van de zonde waren getrokken, waren ze als pasgeboren baby's: “En, als nieuwgeborene 

kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk” van het Woord van God. Melk is het 

perfecte voedsel van de natuur (God). Het bevat aminozuren, calcium, fosfor, in vet oplosbare vitamine 

A, caroteen, et. Met andere woorden, melk heeft alle noodzakelijke bouwstenen om de groei te 

verzekeren van die kostbare kleine zielen die we zuigelingen noemen. Het is volmaakt! 

--Petrus 's uitspraak "als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste 

melk,…..”  heeft meer te maken met het geestelijk welzijn van deze heiligen om niet terug te keren 

naar de eerste beginselen van God vanwege vleselijkheid, zoals we vinden in Hebreeën. 

                                                           Opmerking van de vertaler: 

                                                        Statenvertaling van 1Petr.2:2:  

“En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door 

dezelve moogt opwassen”. 

Opmerking van de vertaler:   King James Bijbel 1 Petr.2:2: 

“As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye (is meervoud) may grow thereby: 

De King James Bijbel heeft na “melk” nog staan: “of the word” De Statenvertaling heeft dat niet! 

                                                                       Einde citaat 

Net als het kind dat verlangt naar de melk van zijn moeder, moesten zij verlangen naar het Woord van 

God. Als vader, als er iets is wat ik snel heb geleerd over pasgeborenen, is het dit wel: ze moeten 
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regelmatig worden gevoed, anders informeert de oude natuur u snel over zijn aanwezigheid. Hetzelfde 

geldt voor het kind van God. Een geregeld dieet van het Woord van God zal ervoor zorgen dat de 

gelovige geestelijker ingesteld is en waarschijnlijk minder last heeft van vleselijke eetlust. 

-- Merk op dat de apostel zegt: "de oprechte melk van het Woord" (KJV vertaling), dat wil zeggen 

oprecht voor zover het puur en onvervalst is. Er mag niets aan worden toegevoegd zoals de Talmoed, 

Apocriefen of het Boek van de Mormonen. Het staat alleen! Wuets merkt op: "Het Woord van God 

heeft geen bijbedoelingen zoals zoveel menselijke leringen, maar heeft als enige doel het voeden van 

de ziel". Nadat ze de genadige Heer hadden geproefd, moesten de toehoorders van Petrus groeien in 

de kennis van Christus, zodat ze hun profetische roeping waardig konden wandelen. 

 

                                                        Een steen des aanstoots 

--“1 Petr. 2:4-6: 4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, 

maar bij God uitverkoren en dierbaar; 5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een 

geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode 

aangenaam zijn door Jezus Christus. 6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten 

Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

--Naast het feit dat het levende stenen zijn, waar we straks verder mee gaan, wordt van deze heiligen 

gezegd dat ze “een heilig priesterdom” zijn. Zoals we weten, werd Israël beloofd een koninkrijk van 

priesters te worden. Helaas leren vandaag veel prominente Bijbelleraren, in de Christenheid,  dat het 

Lichaam van Christus het priesterschap van God is. Dit is gewoon een falen van hun kant omdat ze het 

Woord der waarheid niet recht snijden (2 Tim.2:15). We zijn niet de priesters van God. Iets anders 

onderwijzen zou een grote Paulinische waarheid ontkennen. Een goed begrip van het priesterschap 

zal ons helpen deze fatale fout te voorkomen. 

-- In het verleden impliceerde het priesterschap dat het volk geen toegang tot God had. Bijgevolg koos 

de Heer de stam van Levi, uit de andere stammen in Israël, om als zijn dienaren te fungeren. Vandaar: 

“Num. 18:6-7: 6 Want Ik, zie, Ik heb uw broederen, de Levieten, uit het midden der kinderen Israels 

genomen; zij zijn ulieden een gave, gegeven den Heere, om den dienst van de tent der samenkomst te 

bedienen. 7 Maar gij, en uw zonen met u, zult ulieder priesterambt waarnemen in alle zaken des altaars, 

en in hetgeen van binnen den voorhang is, dat zult gijlieden bedienen; uw priesterambt geve Ik u tot 

een dienst van een geschenk; en de vreemde, die nadert, zal gedood worden. 

--De Israëlieten konden niet tot God naderen zonder onder het vonnis van de dood te vallen. Zo 

brachten de priesters de offers namens het volk op het koperen altaar. Iedereen anders, dan een 

priester, die dit durfde, ervoer de toorn van God. Alleen zij konden, achter de voorhang, binnengaan 

om de gebeden van de mensen voor God te offeren op het gouden wierookaltaar. De priesters dienden 

altijd namens degenen die geen toegang hadden. 

--Maar overweeg deze woorden van de apostel Paulus: 

“Ef. 2:13 en 18: 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het 

bloed van Christus………………………………18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door één 

Geest tot den Vader.  

Op basis van het Kruis hebben zowel Joden als Heidenen nu toegang tot God de Vader. 
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--Aan wie zouden we dan als priester dienen? Het zou niet voor de andere leden van het Lichaam van 

Christus kunnen zijn, want allen hebben toegang door het bloed van Christus. Omdat de ongelovige 

dood is in overtredingen en zonden, heeft hij er helemaal geen belang bij God te aanbidden of te 

dienen. Hij heeft een Heiland nodig! Het priesterschap van vandaag zou dus betekenisloos zijn en 

daarom geen enkel doel dienen. 

--De toehoorders van Petrus konden echter wel een koninklijk priesterschap worden genoemd.  Ze 

waren een goddelijk voorbeeld van het toekomstige Israël dat op een dag een koninkrijk van priesters 

voor de Heidenen zal zijn. Jesaja zegt: 

“Jes. 61:6: Doch gijlieden zult priesters des Heeren heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij 

zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. 

--In de komende dag van de Heer zal Israël opnieuw de oogappel van God zijn. Volgens de profetie 

bezaten de Heidenen nooit de voorrechten die het uitverkoren volk genoot. Dit zal ook zo zijn in het 

komende koninkrijk. Daarom zullen die van andere naties alleen toegang tot God hebben via Israël. 

“Zach. 8:23: Alzo zegt de Heere der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit 

allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: 

Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is. 

Als priesters van God zullen de Joden tussenbeide komen namens de Heidenen die verplicht zullen zijn 

hulde te brengen aan de Koning der koningen in Jeruzalem. (Zach. 14:16-21).  

--Jaren geleden, terwijl het westen werd gewonnen (USA), verwezen grenswachters vaak naar een 

overvaller die was neergeschoten en gedood als “steenkoud dood”. Maar hier wordt gezegd dat 

Christus "een levende steen" is. Hij is de uitverkorene van God. Wanneer deze uitdrukking wordt 

gebruikt in relatie tot Christus, heeft dit te maken met het feit dat Hij de Messias van Israël is (Jesaja 

28:16, zie ook Lukas 23: 34-35). Bovendien wordt Hij kostbaar genoemd. Christus is geliefd bij de Vader 

voor het ontledigen van de uiterlijke manifestatie van Zijn glorie om de wil van de Vader te vervullen. 

Bovendien is Hij kostbaar voor de gelovige omdat Hij Zijn bloed vergoot om hem van de eeuwige 

verdoemenis te verlossen. Interessant is dat degenen die hun geloof in Hem hadden gesteld, levende 

stenen worden genoemd, simpelweg omdat ze hun leven ontvingen van “DE” levende steen. 

-- In tegenstelling tot het Lichaam van Christus, waarvan wordt gezegd dat de leden van elkaar zijn, 

waren deze koninkrijks - heiligen individuele stenen die uit de steengroeven van Israël waren genomen. 

Omdat elke steen werd gevormd en gerangschikt volgens het doel van God, werden ze samengevoegd 

om een groot "geestelijk huis" te vormen. Van degenen die in dit huis dienen, wordt ook gezegd dat 

ze de priesters van God zijn die geestelijke offers brengen in de vorm van aanbidding, lofprijzing, 

dankzegging, toegewijde daden van dienst, enz. Zoals eerder opgemerkt, zullen de toekomstige 

levende stenen die aan deze structuur zijn toegevoegd een soortgelijke bediening uitvoeren, namens 

de Heidenen, in de toekomstige dag van de Heer. 

-- Merk op dat Petrus in algemene zin spreekt wanneer hij zegt dat Christus inderdaad  "van de mensen 

wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar (vers 4). In deze context worden we 

teruggebracht naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot de kruisiging van Christus. Het is een goed 

gedocumenteerd feit dat de Messias tot de zijnen is gekomen, maar de zijnen hebben Hem niet 

ontvangen. Kort nadat Pilatus geen fout in onze Heer had gevonden, zei hij tegen de Joden: 

“Joh. 19:14-15: 14 ……………Ziet, uw Koning! Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis Hem! 

Helaas werden ze een onhandelbare menigte die zijn dood eiste. 
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--1 Peter 2:7-8: 7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, 

Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des 

aanstoots, en een rots der ergernis; 8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, 

ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.  

--God, die rijk is aan genade, gaf de uitverkoren natie een tweede kans om haar Messias op Pinksteren 

te ontvangen. Omdat zij de Vredevorst in onwetendheid hadden gekruisigd, bood God hen genadig 

het koninkrijk aan als zij zich zouden bekeren van hun zonde en erkennen dat Jezus de Christus is. Dat 

is niet gebeurd. Petrus is dus heel specifiek wanneer hij beweert dat het de 'bouwers' waren die de 

steen verwierpen. Deze bouwers waren de leiders in Israël die de Messias een tweede keer hadden 

verworpen wat de mensen, ten onrechte, beïnvloedde om zich af te keren van de Gezalfde (Zie ook 

Handelingen 4:10-12). Ondanks hun afwijzing  weerhield dat niet de plannen en doeleinden van God 

om deze steen als het hoofd van de hoek te plaatsen. 

--In Bijbelse tijden was de hoeksteen een integraal onderdeel van het fundament. Het was het primaire 

referentiepunt dat de bouwers gebruikten om het gebouw te bouwen. Volgens Petrus is Christus het 

fundament waarop elke levende steen rust in relatie tot profetie. Bijgevolg is hun relatie met Hem 

direct verbonden met Zijn koningschap. Het is opmerkelijk dat de hoeksteen van dit geestelijke huis 

dat we hebben overwogen zich in Sion bevond (vers 6). Dit is niet toevallig, omdat Christus zal regeren 

in gerechtigheid vanuit Jeruzalem tijdens de duur van het koninkrijk. 

-- Hoewel Christus dierbaar was voor degenen die hadden geloofd, was hij voor de ongelovigen in Israël 

geworden tot: “een steen des aanstoots”. Het verhaal wordt verteld dat, toen de tempel in Jeruzalem 

werd gebouwd, een ongewone steen uit de steengroeve werd gestuurd, die de bouwers hadden 

afgewezen. Pas enige tijd later beseften ze dat dit de steen was die ze nodig hadden om het gebouw 

te voltooien. Als de steen langs de rijbaan was geplaatst, zouden voorbijgangers er misschien over zijn 

gestruikeld en zichzelf ernstig hebben verwond. Dit is precies de betekenis van de woorden van Petrus. 

--Dit wordt versterkt door de aanvullende verwijzing van de apostel naar Christus als een "steen des 

aanstoots". Hier hebben we het idee van een man die van de rand van een klif valt op de stenen 

eronder en verlamd achterblijft. Hoewel Israël nationaal is gestruikeld en gevallen, is het gelukkig niet 

onherstelbaar. God zal de uitverkoren natie herstellen naar haar rechtmatige plaats van verhevenheid 

boven de naties in de komende dag van de Heer. 

--Met betrekking tot degenen die de Messias hadden verworpen, zegt Petrus: 

“1 Petrus 2:8: Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij 

ook gezet zijn. 

Dit kan niet betekenen dat de ongehoorzamen tot ongeloof werden bestemd, zoals sommigen 

beweren. Een dergelijke conclusie zou moeilijk te rijmen zijn met 2 Petrus 3:9. Integendeel, hun rebellie 

had hen ertoe gedreven te struikelen als gevolg van hun gedrag. 

 

                                                      De soevereiniteit van God 

--“1 Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 

verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen 

heeft tot Zijn wonderbaar licht; 

--Toen de discipelen op een avond de Zee van Galilea overstaken, werden ze onverwacht overvallen 

door  een storm. De boot slingerde van de ene kant naar de andere kant op die enorme golven. Precies 
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op het moment dat ze dachten dat ze zouden omkomen in een watergraf, zagen de discipelen iemand 

naar hen toe lopen over de zee.  

--De Heer gebruikt vaak unieke manieren om onze aandacht te trekken. Dit was zeker het geval met 

de twaalf. Ze konden hun ogen niet geloven! In feite liet dit spook van de nacht hen absoluut 

doodsbang achter. De ervaring was voldoende om hun nekharen recht overeind te laten staan. Terwijl 

de discipelen over hun lot nadachten, zuchtten ze opgelucht toen ze de troostende stem van de 

Meester hoorden zeggen: 

“Matth. 14:27: ………………………………Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet.              

--Toen hun collectieve hartslag weer normaal begon te worden, vroeg Petrus of hij ook op het water 

mocht lopen. Waarop onze Heer antwoordde: "kom!". Zonder na te denken, gooide Petrus zijn been 

over de zijkant van de boot, ging uit de boot en ging staan op het water. Interessant genoeg waren de 

andere discipelen meer dan blij om in de veiligheid van het schip te blijven. Dit is maar al te vaak de 

houding van gelovigen, ze zijn meer dan bereid om werkeloos toe te zien terwijl iemand anders in de 

wateren van tegenspoed stapt voor de zaak van Christus. 

--Met kinderlijk geloof wilde Petrus de Meester navolgen. Maar nadat hij een korte afstand over het 

wateroppervlak had gelopen, werd zijn aandacht getrokken naar de huilende winden die ervoor 

zorgden dat de golven aan zijn voeten neerstortten. Het volgende wat Petrus zag, was dat het water 

om hem heen kwam. Hij was aan het zinken! Terwijl de dood zich voorbereidde om hem onder te 

trekken, riep hij en zei: "Heer, red mij!". Geliefden, de stormen van het leven kunnen om ons heen 

woeden, maar als we onze ogen op de Heer en de raad van Zijn Woord houden, zal Hij ons door de 

moeilijkste tijden leiden. Hoewel er veel praktische lessen zijn die we uit dit verhaal kunnen leren, 

bevat dit gedeelte ook een geweldige dispensationele les. 

-- De wonderen die onze Heer verrichtte tijdens zijn aardse bediening zijn nauw verbonden met de 

toekomstige dag van de Heer. In dit geval vertegenwoordigen de twaalf de natie Israël, die zal worden 

gevangen in de woede van de komende Verdrukking. Terwijl het “schip van staat” wordt overspoeld 

door de zee van goddeloze naties, wordt alle hoop opgegeven. Op het hoogtepunt van deze duisternis 

en onrust verschijnt Christus in zijn wederkomst om de opstand van de antichrist neer te slaan, 

waardoor Israël van een zekere vernietiging wordt gered. Ze wordt dan veilig naar de oevers van het 

koninkrijk gebracht, waar ze zal genieten van haar langverwachte duizendjarige rust. 

-- Terwijl de brieven van Petrus bedoeld waren om hoop te bieden aan degenen die in die tijd leefden, 

heeft de primaire strekking van zijn geschriften toekomstig Israël in het vooruitzicht. Zoals eerder 

vermeld, wenden we ons natuurlijk tot Paulus  zijn apostelschap en boodschap voor onze instructies 

vandaag; degenen die in de komende dag van de Heer leven, zullen zich echter tot het apostelschap 

van Petrus wenden voor hun marsorders. 

--Zo zegt Petrus: "gij zijt een uitverkoren geslacht". De term "geslacht" hier is het Griekse woord genos 

of ras.  Hoewel er talloze rassen in de wereld zijn, is er volgens de profetische geschriften slechts één 

gekozen ras - Israël (Jes. 43:21; 44: 1-2). Een ras impliceert een gemeenschappelijke voorouder, die we 

in dit geval kennen als Abraham. Hij is de penwortel van de stamboom door wie het vermenigvuldigde 

zaad kwam, waarvan wordt gezegd dat het is: 

“Gen. 22:17:……………. als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is…..”.  

Merk op dat het zaad van Abraham in twee delen was verdeeld. Sommige van zijn nakomelingen 

geloofden de God van de hemel en wandelden in Zijn wegen. Ze worden vergeleken met de sterren 

van de hemel, die ontelbaar zijn. Helaas waren anderen van zijn ras als het zand van de zee, groot in 
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aantal, maar zwierven doelloos langs de kusten van de tijd vanwege hun afwijzing van de raad van Zijn 

wil. Zoals Paulus zegt: 

“Rom. 9:7: Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen…………….”.  

Kortom, simpelweg omdat een Jood Abraham claimt als zijn vader, betekent dit niet noodzakelijkerwijs 

dat hij opnieuw wordt geboren. Gelukkig waren de toehoorders van Petrus van het aantal dat hun 

geloof in de Messias had gesteld. 

--In het huidige, tussenliggende, tijdperk van genade bewaart God de Jood. Dit is misschien wel het 

grootste bewijs van de getrouwheid van het Woord van God. Het heeft de tand des tijds doorstaan. 

Let op goed deze woorden: God zal letterlijk elke belofte nakomen die Hij gaf aan Abraham, Izaäk en 

Jacob, in de Gouden Eeuw. 

--Degenen tot wie deze brief is gericht, worden ook een koninklijk priesterschap genoemd, wat een 

koningschap impliceert. Volgens de wet was er een scheiding van machten vereist. Een priester mocht 

bijvoorbeeld nooit het ambt van koning bekleden. Hetzelfde gold voor koningen met betrekking tot 

het priesterschap. U herinnert zich de tijd dat koning Uzzia het ambt van priester op zich nam en hoe 

hij werd getroffen door melaatsheid voor het aanbieden van wierook in het heiligdom (2 Kron. 26:18-

21). Of het gevolg van ongehoorzaamheid onmiddellijk of toekomstig is, één ding is zeker, het is 

onvermijdelijk. In het geval van Uzzia was het onmiddellijk. Benevens het feit dat hij werd gekweld 

door melaatsheid, was hij een verschoppeling onder zijn volk tot de dag van zijn dood. 

--In welke zin waren toen de toehoorders van Petrus een koninklijk priesterschap. Wij geloven dat het 

te maken heeft met de intieme relatie die deze heiligen delen met de Koning der koningen. Hen wordt 

beloofd te regeren met Christus in het duizendjarig rijk. Met andere woorden, ze zullen koninklijke 

voorrechten genieten als een koninkrijk van priesters. Johannes volgde hetzelfde profetische thema 

toen hij verklaarde: 

“Op. 5:10: En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen 

heersen op de aarde.  

Er is terecht gezegd: “ze waren daarom een ware hiërarchie, geroepen om zowel te regeren als te 

dienen”. 

--Vervolgens vertelt Petrus ons dat deze gelovigen "een heilig volk" zijn. Terwijl de meeste 

commentatoren geestelijke gymnastiek moeten doen om 1 Petrus 2:9 op het Lichaam van Christus toe 

te passen, is deze specifieke benaming echt een obstakel voor hen! Volgens hun standpunt wordt er 

na Pinksteren slechts één evangelie onderwezen, dat in wezen het kenmerkende apostelschap en de 

boodschap van Paulus ontkent.  Omdat deze broeders er niet in slagen om het Woord der waarheid 

recht te snijden (2 Tim.2:15), worden ze gedwongen consequent te blijven bij hun tegenstrijdigheid. 

--Wij zijn veel dingen voor de Heer, maar één ding is het lichaam van Christus niet, het is geen natie, 

laat staan "een heilige natie". Deze eer is uitsluitend voorbehouden aan Israël. De Griekse term hagios 

of "heilig" heeft het idee om te heiligen of apart te zetten. Kort nadat God de volken van de wereld in 

ongeloof opzij had gezet, richtte hij Abraham op aan wie Hij de belofte gaf: 

“Gen. 12:2: En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een 

zegen! ( zie ook Deut. 7:6-9). 

In Abraham richtte God een nieuwe natie op en onderscheidde deze van de andere naties. 
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-- Historisch gezien bloeide Israël niet volledig op tot een natie totdat God haar verloste uit de hand 

van de Egyptenaren. Daarom zei God, kort na haar bevrijding uit Egypte, tegen Mozes: 

“Ex.19:6: En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot 

de kinderen Israëls spreken zult. 

Het enige dat Israël onderscheidde van de andere naties van de wereld was haar regering. In Amerika 

is onze regeringsvorm die van het volk. De eerste regel van onze Grondwet luidt: "Wij mensen van de 

Verenigde Staten .................". 

-- Israëls regering was van God. Mozes zegt duidelijk: 

“Deut. 28:1: En het zal geschieden, indien gij der stem des Heeren, uws Gods, vlijtiglijk zult 

gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de Heere, uw God, 

u hoog zetten boven alle volken der aarde. 

-- Dit bevel gaf de gekozen natie een vooraanstaande positie boven de Heidenen - de tien geboden 

beheersten haar morele leven, het burgerlijk recht haar sociale leven, en de ceremoniële wet haar 

religieuze leven. Tegen de tijd dat Petrus aan zijn landgenoten schreef over de nationale glorie, 

waarvan Israël ooit wist, en nu slechts een voorbijgaande herinnering was. God zette haar opzij in 

ongeloof. Maar er bleef nog een vage hartslag, want Jakobus zegt tegen Paulus (tijdens het bezoek van 

de apostel aan Jeruzalem) rond dezelfde periode.  

“Acts 21:20: ……………. Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen 

ijveraars van de wet”. 

--Menselijk gesproken kwam de dood van de natie in 70 n.Chr. toen Titus Jeruzalem belegerde. De stad 

werd geplunderd, samen met de vernietiging van de tempel, werd een abrupt einde gemaakt aan het 

offersysteem. Israëls doodsbrief luidt treffend: "Eens het licht van de wereld ligt de gekozen natie nu 

slapend in de duisternis". 

--Hoewel Petrus zich er terdege van bewust was dat het handschrift op de muur was, leefde hij niet 

ten tijde van de definitieve ineenstorting van de natie. Ten tijde van zijn schrijven duurde het nog 

ongeveer tien jaar voordat Titus Jeruzalem zou binnengaan. Welke tijd het ook was, Petrus wilde 

echter dat zijn landgenoten begrepen dat ze waren gerekend met de gekozen natie, het verbondsvolk 

van God. In wezen zegt hij tegen zijn lezers, zowel de aanwezigen als die in de toekomst, dat Israël in 

haar oude glorie zal worden hersteld. 

--Van deze heiligen wordt ook gezegd dat ze een "uitverkoren volk" zijn. Nogmaals, sommigen hebben 

hieruit vermoed dat Petrus aan het Lichaam van Christus schreef op basis van de belofte dat Paulus 

dezelfde uitdrukking voor de kerk gebruikte. 

Opmerking van de vertaler: Titus 2:14 zegt “een eigen volk” De King James Bible spreekt van een 

“uitverkoren volk”, volgens mij is in dezen de Statenvertaling correct.  

                                                                          Einde citaat 

Omdat vergelijkbare termen en bewoordingen worden gebruikt met betrekking tot zowel Israël als het 

Lichaam van Christus, doet dat niets af aan het onderscheid tussen deze twee entiteiten. Beide worden 

bijvoorbeeld het "huis van God" genoemd (1Tim. 3:15 vergelijk met 1 Peter 4:17). Beide worden 

aangeduid als zijnde een "kerk" of uitgeroepenen (Handelingen 7:38 vergelijk met Ef. 1: 22-23). Beiden 

verkondigden het "koninkrijk van God" (Markus 1:15 vergelijk met Handelingen 20:25). 
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--De context moet altijd als onze gids dienen wanneer deze identieke termen en bewoordingen worden 

weergegeven. Deze specifieke benaming: "een uitverkoren volk" betekent eenvoudigweg" Gods eigen 

bezit. Petrus past het op zijn toehoorders op de volgende manier toe: Ze werden gekocht door het 

bloed van Christus wat hen in een speciale relatie met de God van hun vaderen heeft gebracht. Zoals 

een juwelier die zijn kostbare stenen aan iedereen laat zien, zal God Zijn privéverzameling koninkrijks-

heiligen tentoonstellen bij de wederkomst van Christus (1 Petrus 1: 7; 13; 18; 19 en 5:10). 

--Als leden van het Lichaam van Christus zijn ook wij een "uitverkoren volk" (zie eerdere opmerking), 

maar in een geheel andere zin. Wij zijn Zijn gekochte bezit in relatie tot de hemelse bediening van 

Christus. Daarom, als de trofeeën van Zijn genade, zullen we met Hem verschijnen in glorie wanneer 

de bazuin klinkt bij de Opname (Ef. 2: 5-7; 5:27; Kol. 3: 4; Titus 3: 13-14). 

-- De landgenoten van Petrus waren de ontvangers van al deze zegeningen om één reden, een heel 

belangrijke reden: 

“ …………………………….opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 

Ze werden gered om te dienen! De duisternis had hen ooit in zijn greep gehad en liet hen onwetend 

over de dingen van God. Ze waren de weg kwijt totdat "Zijn wonderbaar licht" verscheen. Dat licht was 

Christus! 

“Joh. 1:4: In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 

 

                                                                 Het Israël Gods 

--“1 Petrus 2:10:  Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd 

waart, maar nu ontfermd zijt geworden.             

Ook hier trekken veel commentatoren ten onrechte de conclusie dat Petrus, op basis van de woorden 

van Paulus in Efeziërs 2: 11-13, aan de Heidenen schreef. Het is natuurlijk waar dat we in het verleden 

zonder Christus waren, en vervreemd van het burgerschap Israëls. Het is ook waar dat we niet langer 

vreemdelingen en buitenlanders zijn omdat we zijn:  “nabij geworden door het bloed van Christus”. 

Maar deze prachtige waarheid met betrekking tot de verzoening van de Heidenen moet niet worden 

verward met de woorden van Petrus. 

--Eerst en vooral is de uitdrukking "volk van God" een titel die God aan Israël heeft gegeven. Zij waren 

het volk van God. Bijgevolg beperkt Petrus zijn bewering doelbewust tot de gekozen natie. 

Terugkijkend door de loop van de geschiedenis, was er een tijd, in het verleden van Israël, waarin God 

zijn volk verwierp. U zult zich herinneren in de dagen van Hosea dat de verloving die God met Zijn volk 

was aangegaan, werd verbroken. Israël speelde de rol van de hoer die vreemde goden aanbad. Voor 

haar overspelige manieren gaf God haar een scheidbrief en gaf de profeet de opdracht zijn derde kind 

"Loammi" te noemen, wat betekent: "niet mijn volk". 

--Maar God die rijk is aan barmhartigheid heeft beloofd dat Hij op een dag Israël zal herstellen naar 

haar rechtmatige ereplaats. 

“Hosea 2:23: En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen 

tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God! 
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Hoewel de vervulling van deze profetie en 1 Petrus 2:10 niet volledig zal worden gerealiseerd vóór de 

dag van de Heer, had de kleine kudde met wie deze gelovigen waren verbonden al van Zijn 

barmhartigheid geproefd. 

--“1 Peter 2:11-12: 11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van 

de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; 12 En houdt uw wandel eerlijk onder de 

heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, 

die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.  

Als 'vreemdelingen' verlangden deze vreemdelingen naar hun vaderland. Hoewel ze nooit de vervulling 

van de beloften in hun leven hebben gezien, zullen deze gelovigen genieten van de zegeningen van het 

Beloofde Land in de opstanding. Voor de tijd die toen aanwezig was, waren de landgenoten van Petrus 

'pelgrims', dat wil zeggen ingezeten vreemdelingen onder de Heidenen, wat betekende dat ze geen 

rechten hadden. Zo waarschuwt Petrus hen: “dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, 

welke krijg voeren tegen de ziel”. De Joden waren voor het grootste deel ongewenste gasten in deze 

naties, die vaak hard omgingen met het volk van God. Naarmate de beproeving van hun geloof steeds 

intenser werd, zouden sommigen de neiging kunnen hebben om wraak te nemen. Maar in het vlees 

handelen zou alleen maar bijdragen aan hun ontberingen en hun getuigenis voor Christus vernietigen. 

--Als burgers van het koninkrijk doet Petrus een beroep op het gedrag van zijn landgenoten om de 

Heidenen te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. Soms spreken acties luider dan woorden. 

Misschien zal de volgende illustratie ons helpen de wijze raad van de apostel beter te waarderen. 

--Het verhaal wordt verteld van twee boeren die zij aan zij leefden op land dat werd gescheiden door 

een ondiepe rivier. Op een dag in augustus kwamen de koeien van één van hen uit het weiland, staken 

de beek over en verwoestten ongeveer een halve hectare gerijpte maïs die langs de oever groeide. De 

man die eigenaar was van het veld was zo boos dat hij het vee van zijn buurman verzamelde en hen in 

zijn eigen schuur opsloot. Nadat hij de eerste boer had laten betalen voor alles wat ze hadden 

vernietigd, bleef hij de dieren gijzelen totdat een hoog losgeld voor hen werd betaald.  

--In de herfst van dat jaar ontsnapten een paar varkens van de tweede boer door een kapot hek, staken 

de beek over en vielen het aardappelveld binnen van de man die de koeien bezat. De varkens wroeten 

in zijn eigendom, knorden gelukkig en veroorzaakten grote schade. Hoewel de man verdrietig was over 

het verlies van zijn oogst, dreef hij voorzichtig de zwervers bijeen en begon ze terug te brengen naar 

hun eigen hok. Toen hun eigenaar hem zag aankomen, verwachtte hij problemen en pakte hij zijn 

geweer. Maar hij ontdekte al snel dat zijn buurman niet van plan was hem of zijn varkens kwaad te 

doen. 

--Toen hij tevoorschijn kwam van waar hij zich had verstopt, zei hij verrast; "Hoe kun je zo aardig voor 

me zijn na de manier waarop ik je heb behandeld?". De man antwoordde: "omdat ik een Christen 

ben!". Die avond brachten de niet-geredde boer en zijn vrouw een bezoek aan het huis van hun goede 

buurman. Voordat ze vertrokken, hadden ze beiden Christus aanvaard - dit omdat een toegewijde 

gelovige weigerde "kwaad voor kwaad" te vergelden. 

--1 Petrus 2:12: En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u 

spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in 

den dag der bezoeking. 

Ondanks valse beschuldigingen ontwapende het godvruchtige gedrag van deze heiligen niet alleen hun 

beschuldigers, het opende een deur om de verlorenen, door het evangelie, tot Christus te brengen. Zo 
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zullen de heidenen, die gered zijn door de uitverkoren natie, de God van Israël verheerlijken op de dag 

van de bezoeking. 

-- In deze context is de dag van bezoeking of "inspectie" duidelijk de wederkomst van Christus en het 

daaropvolgende oordeel van de naties. Op die dag zullen de naties van de wereld voor de Koning der 

koningen in Jeruzalem verschijnen om te worden beoordeeld in relatie tot hoe zij Gods uitverkoren 

volk hebben behandeld (Matth. 25: 31-46). Aangezien het licht van Israël steeds meer dooft op het 

moment van dit schrijven, zullen de woorden van Petrus een veel grotere impact hebben in de 

komende dag van de Heer (Openb. 7: 9-17). 

 

                                                       De krachten die er zijn 

--” 1Petrus 2:13-17: 13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den 

koning, als de opperste macht hebbende; 14 Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden 

worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen. 15 Want alzo is het 

de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; 16 Als 

vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. 17 

Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning. 

-- Terwijl we het Woord “recht gesneden” bestuderen, heeft God Zijn plannen en doeleinden op een 

ordelijke manier gerangschikt. We moeten begrijpen dat de belangrijkste verdeling in Zijn Woord is 

tussen Profetie en Verborgenheid. Binnen deze twee programma's heeft God zes eeuwen ontplooid: 

eeuw van vrijheid, eeuw van de naties, eeuw van de Joodse natie, huidige boze eeuw, eeuw van het 

koninkrijk, en de komende eeuwen.  

--Terwijl de taart van de dispensaties door Bijbelleraren anders wordt verdeeld, geloven wij dat God 

acht bedelingen heeft geopenbaard. We hebben de bedelingen van onschuld, geweten, menselijke 

regering, belofte, wet, genade, goddelijke regering en de volheid van tijden. Met betrekking  tot de 

eeuwen, die een begin- en eindpunt hebben, dekken de bedelingen de tijd en overlappen ze elkaar 

vaak. 

-- Toen Noach en zijn gezin, na de zondvloed, de Nieuwe Wereld binnenstapten, openbaarde God een 

nieuwe vorm van autoriteit om de mensheid te regeren, de menselijke regering genoemd. Deze 

specifieke bedeling is bindend tot de toekomstige duizendjarige regering van Christus. Hoewel God 

onveranderlijk is, dat wil zeggen, hij verandert nooit met betrekking tot zijn karakter en eigenschappen, 

heeft Hij historisch gezien van tijd tot tijd zijn omgang met de mensheid veranderd. 

--In de dagen van Noach vestigde God de menselijke regering als afschrikmiddel tegen het kwaad en 

om gerechtigheid te bevorderen. Of we nu onder een monarchie of een republiek leven, elke vorm van 

regering is imperfect; dit ontslaat de gelovige echter niet van zijn verantwoordelijkheid om de 

bestaande machten te gehoorzamen. Dit was wat Petrus in gedachten had toen hij tegen zijn 

toehoorders zei: “Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, 

als de opperste macht hebbende……....”. 

-- Deze gelovigen woonden buiten het land Palestina onder het Romeinse bewind, dat dikwijls ruw 

omging met zijn onderdanen. Niettemin instrueert Petrus degenen van de verstrooiing zich te 

onderwerpen aan het gezag van Rome, of het nu aan Caesar zelf is of aan de gouverneurs die hij heeft 

benoemd. Zelfs een corrupte regering is beter dan geen regering, anders zal anarchie zegevieren. 

Merk op, Petrus pleit niet voor het omverwerpen van de regering, maar woon in harmonie met Rome 

ter wille van de Heer.  
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--Ik heb het voorrecht gehad, althans ik denk dat het een voorrecht was, dat ik aan drie grote 

bouwprojecten heb gewerkt, sinds ik bij het werk van de Heer ben betrokken, waaronder het opzetten 

van een plaatselijke kerkfaciliteit. U wil niet het aantal codes weten waaraan we moesten voldoen, 

maar ik heb nooit het gevoel gehad dat de lokale  en overheidsfunctionarissen waarmee we werkten 

onredelijk waren. Het was gewoon de wet, die een bepaalde hoeveelheid uitgangen, brandblussers, 

noodverlichting enz. vereiste. Om het nog erger te maken, vereisten ze zelfs een derde uitgang uit de 

gemeenschapshal, wat ons totaal onnodig leek. Maar nogmaals, sommige van deze inspecteurs 

hadden in de verkoolde overblijfselen van uitgebrande gebouwen gestaan waar mensen hun leven 

verloren omdat er niet voldoende nooduitgangen waren. 

-- Dus moeten gelovigen de wetten van het land gehoorzamen, zelfs als ze soms onredelijk lijken. Door 

dit niet te doen, hebben veel Christelijke groepen de toorn van de Staat over zichzelf afgeroepen, en 

hebben daardoor hun getuigenis, van Christus,  vernietigd. Onze Heer gaf ons dit tijdloze principe dat 

nog steeds van toepassing is: 

“……Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. (Matth.22:21; zie ook Rom. 13:5-7). 

-- Hoewel de Staat het volste recht heeft om voorschriften op te leggen voor het functioneren en de  

veiligheid van onze gebouwen en terreinen, heeft de Staat absoluut geen recht om zichzelf op te 

dringen met betrekking tot de geestelijke zaken van de kerk - dat wil zeggen om wetgeving vast te 

stellen over wat wel en niet mag worden gepredikt vanaf de preekstoel. Hier moeten we de grens 

trekken, want het is beter om God te gehoorzamen dan mensen (Handelingen 4: 16-20). Maar tot die 

tijd draagt elke gelovige een verplichting voor God om de macht van de regering, die autoriteit over 

ons hebben, te gehoorzamen. 

 

                                          Integriteit in de rechtbank van de koning 

--We hebben een levendig voorbeeld van Petrus zijn woorden, over  die van de verstrooiing, in het 

leven van Daniël. Misschien wilt u 1 Petrus 2: 13-17 nog eens lezen. Hoewel Daniël in gevangenschap 

verbleef onder de Meden en de Perzen, onderwierp hij zich vrijwillig aan het gezag van de koning. Er 

wordt gezegd dat Daniël een "uitstekende geest" had. Met andere woorden, hij had een goede 

houding, die hem de gunst van koning Darius opleverde. De koning was zo onder de indruk van de 

toewijding van Daniël dat hij hem de leiding gaf over al zijn zaken, want Daniël was een man van 

integriteit, wat een uitstekende deugd is in elk tijdperk. 

--Maar de vorsten, die met Daniël dienden, waren jaloers op hem, dus zetten ze een plan in werking 

om de profeet in de val te lokken. Wekenlang volgden ze hem in het geheim in de hoop hem te 

betrappen op een vorm van indiscretie, of hij nu zakelijk bezig was met de koning of in zijn persoonlijke 

leven. Wat ze ontdekten, was dat in het leven van Daniël hem niets te verwijten viel. 

“Daniël 6:4: Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden, tegen Daniel vanwege 

het koninkrijk; maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, dewijl hij getrouw was, en geen 

vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd.  

--Dit is wat Petrus wenste voor zijn toehoorders: 

“1 Petrus 2:15-16: 15 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de 

onwetendheid der dwaze mensen; 16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der 

boosheid, maar als dienstknechten van God 



 

46 
 

Petrus zijn  verlangen om goed te doen, om de onwetendheid van dwaze mensen tot zwijgen te 

brengen  liet hen volkomen sprakeloos achter! Hoewel deze koninkrijks-heiligen vrijheid in Christus 

hadden, moesten ze het niet als een mantel gebruiken om datgene te doen wat slecht was, door wraak 

te nemen op degenen die hen onrecht hadden aangedaan. Integendeel, ze moesten hun vrijheid 

gebruiken om de Heer te dienen en Hem toe te staan om met de onrechtvaardigen te handelen. Ook 

hier dient Daniël als voorbeeld. 

--Toen de vorsten ontdekten dat Daniël een rechtvaardig man was, besloten ze hem er in te laten 

lopen. Ze wisten dat hij een vrome man was die altijd drie keer per dag tot de God van Israël bad. 

Dus, in afwezigheid van Daniël, vroegen de vorsten de koning om een voorschrift te maken - als iemand 

gedurende dertig dagen een petitie van een god of man vraagt: 

“Dan. 6:7:………………. behalve van u, o koning! die zal in den kuil der leeuwen geworpen worden. 

Deze werkers van ongerechtigheid deden een beroep op de ijdelheid van de koning, omdat hij geloofde 

dat hij een god was. Niet wetend dat hij als het ware werd bedrogen, tekende Darius het besluit. 

--Toen Daniël het koninklijk besluit hoorde, veranderde dit zijn gebedsroutine niet. Precies op zijn tijd 

trok hij zich terug in zijn kamer, richtte zich op Jeruzalem en hief zijn hart op naar de ware en levende 

God. Natuurlijk lieten de vorsten, die binnen gehoorsafstand waren, de koning weten dat Daniël zijn 

God had aangeroepen in strijd met zijn besluit. Interessant genoeg was de koning boos op zichzelf 

omdat hij dit voorschrift had ingesteld terwijl hij van Daniël hield en hem hoog achtte. Toen de koning 

hoorde van dit ongepaste complot probeerde hij Daniël te bevrijden, maar kon dit niet doen vanwege 

de wet van de Meden en de Perzen. Nadat het besluit was genomen en ondertekend, kon het niet 

meer worden gewijzigd, het moest naar de letter worden uitgevoerd. 

--Nadat Daniël in de leeuwenkuil was neergelaten, bracht de koning een slapeloze nacht door in de 

hoop dat de God van Daniël hem zou verlossen uit de muilen van die hongerige leeuwen die 

waarschijnlijk in dagen geen fatsoenlijke maaltijd hadden gehad. De volgende ochtend was Darius bij 

het krieken van de dag bij de leeuwenkuil en vond, tot zijn opluchting, Daniël levend en wel. Hij was zo 

woedend op de onrechtvaardige daad van de vorsten dat hij hen en hun families levend in de put liet 

werpen waar de leeuwen hen in flarden scheurden. 

--Petrus wilde zijn toehoorders laten weten dat de verschillende gezags-standpunten, die door de 

hoogste heerser van Rome waren ingesteld, zonder uitzondering werden uitgevoerd: 

“1 Petr. 2:14: ………………………..die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar 

tot prijs dergenen, die goed doen. 

Het lot van de vorsten in de tijd van Daniël getuigt van de menselijke regering: 

“Rom. 13:4: ………………………………zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een 

wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 

Ook hier zien we de soevereiniteit van God en de menselijke verantwoordelijkheid die elkaar 

aanvullen. Petrus zegt: "vrees God" en "eer de koning" want het is God die de machten heeft bepaald 

die er zijn! Daniël deed beide en won de gunst van beide. 
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                                                                 Geduld in lijden 

--“1 Petr. 2:18-20: 18 Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden 

en bescheidenen, maar ook den harden. 19 Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor 

God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. 20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij 

zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat 

is genade (KJV: “aanvaardbaar”)  bij God. 

--Het is hier interessant dat Petrus zich niet richt tot slaven (Gr. Doulos, degenen die in slavernij zijn) 

maar in plaats daarvan tot (Gr. Oiketes, dienstknechten) degenen die mede bewoners dienden. Deze 

Hebreeuwse gelovigen dienden in huishoudelijke hoedanigheid, zoals koks, naaisters, leraren, 

bestuurders van wagens, enz. Dit betekende dat ze twee vijanden hadden. Degenen die Hebreeuwse 

meesters dienden, werden afgewezen omdat ze geloofden dat Christus de Messias van Israël was, 

terwijl degenen die in dienst waren van Heidense meesters kwalijk werden behandeld  omdat ze Joden 

waren. 

--Hoewel ze leden om wie ze waren en wat ze geloofden, moesten deze volgelingen van de Messias 

hun verantwoordelijkheid nemen zonder te klagen. Zelfs als hun meester onredelijk was, moesten ze 

zich aan hem onderwerpen en zijn positie respecteren, niet wetende of ze een mogelijkheid zouden 

krijgen om hem tot kennis van de waarheid te brengen.  

--Blijkbaar waren sommige van deze dierbare heiligen zelfs valselijk beschuldigd van insubordinatie of 

misschien diefstal, waarop Petrus zegt: 

“1 Petrus 2:19: Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, 

lijdende ten onrechte. 

Kortom, de apostel zegt dat het een bewijs is van genade, die in je leven werkt, als je geen wraak zoekt 

als je onrecht wordt aangedaan. Dit is in overeenstemming met het handvest van het koninkrijk, waar 

de discipelen van onze Heer werd opgedragen het kwaad niet te weerstaan: 

“Matth. 5:39: Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, 

keert hem ook de andere toe; 

--Petrus voegt daar bij: 

“1 Petr.2:20:  Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? 

Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade (KJV: “aanvaardbaar”)  bij 

God. 

Kortom, als een man schuldig is aan een fout en de gevolgen daarvan ondervindt, is het van weinig 

belang dat hij het geduldig heeft verdragen. Zelfs de wereld verdraagt dit lijden geduldig. Maar als u 

hard wordt mishandeld of ten onrechte wordt beschuldigd en het geduldig verdraagt, is dat niet alleen 

een getuigenis voor anderen, maar het behaagd God ook. Zoals we weten, zou het antwoord van de 

wereld zijn: "laat je niet gek maken, doe hetzelfde terug". 

 

--“1 Petr. 2:21-23: 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons 

een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;22 Die geen zonde gedaan heeft, 

en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als 

Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;  
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--Christus leed voor u, dat wil zeggen, de heilige natie, een voorbeeld nalatende aan "ons",  Hebreeën, 

opdat "gij" koninkrijks-heiligen Zijn voetstappen zou volgen. Zeker, de Heidenen kunnen, als leden van 

het Lichaam van Christus, niet in Zijn voetstappen treden. De traditie zegt dat we dat zouden moeten 

doen, maar als je dat probeert, zul je er spoedig achter komen buiten de wil van God te zijn.  

--Wat zegt de Schrift over de aardse bediening van Christus aan Israël? Christus werd op de achtste 

dag besneden volgens de wet. Hij was met water gedoopt om de gerechtigheid van de wet te vervullen. 

Hij eiste strikte gehoorzaamheid aan de wet - alle 613 geboden. Hij hield de feestdagen in 

overeenstemming met de wet. Hij beval zijn toehoorders niet naar de Heidenen te gaan, maar naar de 

verloren schapen van Israël. Hij beloofde degenen die geloofden dat Hij de Messias was, dat bepaalde 

tekenen hen zouden volgen: 

“Markus 16:17-18: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. 

18 Slangen zullen zij opnemen, etc. (Lukas 2:21-24; Matth. 3:13-17; 23:1-4; Joh. 2:13-17; Matth. 10:5-

6; Mark. 16: 15-20).  

--Natuurlijk zijn er toepassingen die vanuit het leven van Christus kunnen worden gehaald, maar als 

leden van Christus zijn Lichaam worden we opgedragen het voorbeeld van Paulus te volgen, die de 

goddelijk aangestelde apostel van de Heidenen is. Daarom moeten we hem volgen zoals hij Christus 

volgde. Vandaag de dag zijn we onder de hemelse bediening van Christus, die voor ons is vastgelegd 

in de brieven van Paulus (Fil.3: 17; 1 Kor.11: 1; Ef. 1: 3; 2: 6; 3: 1-10). 

--Terugkerend naar onze tekst, herinnert Petrus zijn landgenoten eraan wat de Heer hem over 

discipelschap had geleerd: 

“Matth. 16:24:…………………………. Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme 

zijn kruis op, en volge Mij. 

Helaas interpreteren velen deze passage devotioneel. Ze beweren dat "jouw specifieke kruis" een 

financiële omkering kan zijn of het verlies van een geliefde, maar dit is verre van de beoogde betekenis. 

We moeten niet vergeten dat de Heer deze verklaring heeft afgelegd in de context van Zijn aanstaande 

lijden en dood in de handen van slechte mensen. Hij bedoelde letterlijk dat degenen die ervoor kozen 

om Hem te volgen niet alleen zouden lijden, ze konden ook ter dood worden gebracht omwille van Zijn 

naam. 

--Dus moesten degenen van de verstrooiing het voorbeeld van hun Heiland volgen. Toen Hij werd 

vervolgd, verdroeg Hij het geduldig, zoals aangetoond aan de vooravond van Zijn kruisiging. 

“Matth. 26:61-63: 61  Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik 

kan den tempel Gods afbreken, en in drie dagen denzelven opbouwen. 62 En de hogepriester, 

opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U? 63 Doch Jezus zweeg 

stil……Markus 14:61: Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. 

Toen hij werd gegrepen, probeerde Hij nooit terug te slaan in woede. Toen Hij door de mishandeling 

leed, dreigde Hij niet om wraak te nemen. Let op wat Petrus hun voorhoudt als een stimulans om een 

godvruchtig leven te leiden: 

“1 Petr. 2:24-25: 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der 

zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 25 

Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen. 

--Zonde is de wortel en zonden zijn de vrucht. We zijn geen zondaars omdat we zondigen; we zondigen 

omdat we zondaars zijn. Positioneel vernietigde Christus zowel de zondige natuur als de vruchten die 
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de oude natuur voortbrengt, op Golgotha. De praktische werking hiervan in ons leven is een andere 

zaak. Ongetwijfeld waren sommige van deze heiligen in het koninkrijk bitter en haatdragend omdat ze 

slecht werden behandeld, maar dit waren de zonden waarvoor Christus stierf. Dood zijnde voor de 

zonde, vertelt Petrus hen dat ze niet langer moeten toestaan dat deze zonden van het vlees hen 

beheersen. Hun leven zou nu worden geregeerd door gerechtigheid, opdat God in hen zou worden 

verheerlijkt. 

--Let op, Petrus leent een aantal zinnen van Jesaja: “door Zijn striemen is ons genezing geworden” en 

“Wij dwaalden allen als schapen” om zijn lezers te laten zien dat zij de zondaars waren voor wie de 

Messias stierf. Het voltooide werk van Christus aan het kruis was de vervulling van de woorden van de 

profeten over de uitverkoren natie. Nu ze waren teruggekeerd naar de kudde, moesten ze de goede 

Herder volgen, de Redder van hun ziel. Vandaag is Christus niet de Herder van de kudde, volgens het 

evangelie van Paulus is Hij  het hoofd van het lichaam (Kol. 1:18). 

 

                                                       Het Hebreeuwse huis 

“1 Petr. 3:1-2: 1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den 

Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden; 

2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.  

--Enige tijd geleden kwam ik een Peanuts-cartoon van Charles Schulz tegen die, zoals ze zeggen, echt 

de spijker op de kop sloeg. 

Lucy, degene die altijd verward is, en Linus, de diepzinnige denker, staan voor een raam te kijken hoe 

het regent: 

--Lucy: Tjonge, kijk eens hoe het regent ... wat als het de hele wereld overstroomt? 

--Linus: Dat zal het nooit doen ... in het negende hoofdstuk van Genesis beloofde God aan Noach dat 

het nooit meer zou gebeuren, en het teken van de belofte is de regenboog. 

--Lucy: Je hebt me enorm bemoedigd. 

--Linus: Gezonde theologie heeft een manier om dat te doen. 

--Deze ware woorden zijn nooit gesproken! 

Gezonde theologie is een product van een juiste hermeneutische benadering (de wetenschap van 

interpretatie) en het “recht snijden” (2 Tim.2:15)  van het woord van waarheid. Helaas passen veel 

bijbelleraren deze regel niet toe op de Hebreeuwse brieven. Zoals we hebben gezien, zijn de eerste 

twee hoofdstukken van 1 Petrus duidelijk gericht aan de Joodse gelovigen van de verstrooiing die na 

de steniging van Stefanus in het buitenland waren verstrooid. 

 

                                                      Wanneer al het andere faalt 

--Aangezien dat Petrus niet iemand was die midden in de race paarden wisselde, schrijft hij: “1 Petr.3:1: 

Desgelijks gij vrouwen……………………..”   dat zijn Hebreeuwse vrouwen. 

Dit wordt voor ons verder onderbouwd in de context waarin hij deze vrouwen aanmoedigt om het 

goddelijke voorbeeld van Sarah te volgen. “welker dochters gij geworden zijt” (vers 6). Dus waren zij 
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de fysieke afstammelingen van Abraham en Sarah. Dit kan nooit van de Heidense vrouwen worden 

gezegd, ongeacht hoe geestelijk ze misschien zijn geweest. 

-- De uitspraak "Desgelijks gij vrouwen" houdt in dat een voornoemde gedachte uit de vorige context 

wordt overgenomen. Net zoals Christus zich vrijwillig aan de wil van de Vader heeft onderworpen, 

moesten deze vrouwen zich onderwerpen aan hun eigen echtgenoten. Petrus was niet iemand die om 

de problemen heen draaide, zoals zovelen tegenwoordig geneigd zijn te doen. Er is gezegd: "Hij 

overwoog altijd de moeilijkheden op de weg van de heiligen en zocht manieren hoe hij het zo kon 

voorstellen zodat God te midden van hen verheerlijkt zou worden”. 

-- Hier komt Petrus opnieuw terug op de zaak terwijl hij enkele praktische instructies geeft aan 

vrouwen die ongelovige mannen hebben. 

“Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde 

ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden; 2 Als 

zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze. 

Houd in gedachten dat dit Hebreeuwse vrouwen waren die de Messias als hun Redder hadden 

ontvangen, maar getrouwd waren met Joodse mannen die geloofden dat Hij niets meer was dan een 

bedrieger. Praat maar eens over een moeilijke situatie – bijvoorbeeld  een vrouw die probeert te 

praten met een onredelijke echtgenoot over de gezinsauto die ze zojuist “total loss” heeft gereden! 

--Omdat het gelovigen nooit is toegestaan om met ongelovigen te trouwen, is het waarschijnlijk veilig 

om te zeggen dat deze vrouwen zijn gered nadat ze waren getrouwd. Nu is het goed mogelijk dat 

sommige van deze vrouwen tot de conclusie kwamen dat hun huwelijk voorbij was vanwege het feit 

dat ze een ongelijk span vormden. Maar Petrus leerde, net als de apostel Paulus, dat elke poging moet 

worden ondernomen om het huwelijk te redden in het belang van de kinderen en de ongelovige 

partner. 

--Een geredde vrouw heeft een verplichting tegenover God om het evangelie met haar man te delen. 

Deze vrouwen deden het echter op alle manieren, maar niet op de juiste manier. Blijkbaar 

onderwierpen ze zich niet aan hun echtgenoten vanwege hun ongeloof. Ze waren nu tenslotte  

kinderen van God. Ze hadden een nieuwe status. Dat is waar! Maar Petrus gaat verder door deze vrouw 

te instrueren:   “zijt uw eigenen mannen onderdanig”, op basis van de schepping. We worden herinnerd 

aan de woorden van Paulus: 

“1 Kor. 11:3: Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het 

hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 

In het begin schiep God de vrouw voor de man. Volgens de Schrift is haar rol die van een helper. En de 

beste manier waarop ze haar man kan helpen, is zich onderwerpen aan zijn leiderschap. 

-- Voor de val gehoorzaamde Eva gewillig Adam; beide leefden vervolgens in perfecte harmonie. Toen 

de zonde na verloop van tijd binnenkwam, was de vrouw veel meer geneigd om dienovereenkomstig 

op haar man te reageren:  

"Wie denk je wel dat je bent?", Ik zal doen wat ik wil, wanneer ik wil en hoe ik wil. Ik ben 

net zo goed in staat om beslissingen te nemen als jij! ". 

Ziende dat het de natuurlijke neiging van de vrouw zou zijn om, na de val, in opstand te komen tegen 

het gezag van haar man, gebood God haar zeggende: 

“Gen. 3:16: en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. 
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-- Volgens het Bijbelse verslag werden de man en de vrouw geschapen naar het beeld van God; daarom 

hebben ze allebei een intellect, emoties en een wil. Een wijs man, die voor een belangrijke beslissing 

staat, moet altijd rekening houden met de raad van zijn vrouw, die zijn intellectuele tegenhanger is. 

Als er een impasse is in het besluitvormingsproces, moet het uiteindelijke oordeel aan de echtgenoot 

worden overgelaten. Vrouwen: “zijt uw eigenen mannen onderdanig”. Dit tijdloze Bijbelse gebod is 

tegenwoordig misschien niet politiek correct, maar het is de wil van God in Christus Jezus voor de 

huwelijksrelatie. Als het wordt gehoorzaamd, zal het vrede en harmonie brengen in het Christelijke 

thuis. 

--Soms zal de rebellie van een man tegen de dingen van God een vrouw in een relatie van misbruik 

achterlaten.  In dergelijke gevallen, of het nu fysiek of emotioneel misbruik is, moet ze onmiddellijk 

een godvruchtige pastor zoeken voor hulp. Een man die zijn vrouw slaat, om welke reden dan ook, is 

te beklagen - en moet daarmee geconfronteerd worden. Onthoud goed, hij slaat het beeld van God. 

--Nadat Petrus de verwarring over “onderwerping” heeft weggenomen, gaat Petrus nu in op nog een 

netelige kwestie. Namelijk, hoe een niet-geredde echtgenoot tot de Heer te leiden. Nogmaals, deze 

Hebreeuwse vrouwen gingen er verkeerd mee om. Ze waren zo aanmatigend dat ze hun mannen 

geschikt hadden gemaakt om gebonden te worden. Waarschijnlijk is het woord dat hun acties het 

beste samenvat, zeuren. Vrouwen, heeft u ooit uw echtgenoten aan het hoofd gezeurd?  

--Petrus zegt: 

“……………zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord 

mogen gewonnen worden;  Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze. 

Deze niet-geredde echtgenoten hadden het goede nieuws vele malen van hun vrouwen gehoord die 

van hen hielden en wilden dat zij gered werden, namelijk geloven dat Christus de Messias van Israël 

was.  In wezen zegt Petrus: "Weet je, dit werkt niet zo goed, laten we een andere aanpak proberen. 

--“Zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn". De uitdrukking: "ongehoorzaam zijn" (Gr. apeithousin) 

betekent: "niet overtuigd". De echtgenoten van deze Hebreeuwse vrouw verwierpen voortdurend de 

beweringen van het evangelie van het koninkrijk. In feite werden ze opstandig. Geen wonder, want ze 

werden dag en nacht lastiggevallen. 

Als een voorstander van vrede betoogt Petrus het volgende: Uw echtgenoten hebben het Woord 

gehoord waardoor zij gered kunnen worden, maar hebben het verworpen; daarom voegt hij eraan toe, 

dat: 

“zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden”. 

Dat wil zeggen, zonder enig verder woord van hen (de vrouwen) met betrekking tot deze kwestie. 

Zwijgen is goud!  Een zachtmoedige en rustige geest zal uw echtgenoten eerder voor Christus winnen, 

als ze uw godvruchtige houding aanschouwen die een welriekende geur is voor God. 

--"Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze”. (1Petr. 3:2). 

Hoewel veel gelovigen zich niet bewust lijken te zijn dat hun woorden en daden een blijvende indruk 

bij de ongelovige achterlaten, geeft deze passage anders aan. Merk op dat deze Joodse mannen 

voortdurend de zuiverheid aanschouwden van hun vrouwen die de dingen van de Heer respecteren. 

--J. Vernon McGee vertelde ooit het verhaal, zoals alleen hij dat kon, over een vrouw in zijn gemeente 

die haar niet-geredde echtgenoot naar de Heer probeerde te leiden. Het onderstreept de waarde van 

de wijze raad van Petrus: 
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--"Een vrouw kwam naar mij toen ik pastor was en zei: 'Dr. McGee, ik breng mijn man elke zondag naar 

de kerk. (Ze was het soort vrouw dat haar man kon brengen; ze had een dominante persoonlijkheid). 

Ze ging verder, Hij is niet gered, en elke zondag denk ik dat hij een beslissing voor Christus zal nemen, 

maar dat doet hij niet. Op maandagochtend zit ik aan de ontbijttafel te huilen en vertel hem hoe graag 

ik wou dat hij Christus zou accepteren. Als hij 's avonds thuiskomt van zijn werk, zit ik opnieuw te eten 

en huil en smeek  hem om het evangelie te geloven.  

--Ik begon te overdenken  wat ze had gezegd. Wil je elke avond eten en elke ochtend ontbijten met 

een huilende vrouw? Ik zou me er niets van aantrekken en ik weet zeker dat jij dat ook niet zou doen. 

Dus belde ik haar op en zei: "Veronderstel dat je een jaar lang helemaal niet met je man over de Heer 

praat. Ze zei: "Oh, bedoel je  dat ik niet mag getuigen? Ik zei: "Nee, dat heb ik niet gezegd. Petrus zegt 

dat als je je man niet met het Woord kunt winnen, je dan een woordloze preek moet gaan prediken. 

--Hoe zit het met uw leven? Wat voor soort leven leeft u voor Hem? Ik wil u vertellen dat ze weer met 

beide voeten op de grond stond omdat ze niet leefde zoals ze wist dat ze zou moeten leven. Maar ze 

stemde in met mijn suggestie omdat ze hem wilde winnen, ze was in veel opzichten een geweldige 

vrouw. Ik was zelf verbaasd toen haar man op een zondagochtend, binnen zes maanden, op Christus 

vertrouwde. De woordeloze preek had gewonnen. 

 

                                           Een praktische gids voor bescheidenheid  

--1 Petr. 3:3-4: 3 Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des 

haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; 4 Maar de verborgen mens des 

harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is 

voor God. 

--Hoewel er een paar uitzonderingen zijn, steken de meeste mannen erg weinig tijd in hun 

uiterlijk. Ze zijn meestal snel deur uit. Als het gaat om het uiterlijk van een vrouw, is dat een 

heel ander verhaal. Omdat ze met meer verfijning uit de hand van God kwam, besteedt ze 

veel meer aandacht aan details. Vraag het elke echtgenoot en hij zal u vertellen dat het niet 

ongewoon is om zijn vrouw, voor een speciale gelegenheid, drie verschillende outfits te zien 

passen. 

--Petrus had zijn handen vol toen hij probeerde om te gaan met de acties van deze 

Hebreeuwse vrouwen. Het is duidelijk dat sommigen van hen op het idee kwamen dat als ze 

zich versierden zoals de wereld, ze de onverdeelde aandacht van hun man zouden hebben. 

Het is natuurlijk waar dat mannen onoplettend kunnen zijn vanwege het feit dat ze de neiging 

hebben zich op één ding tegelijk te concentreren. Dit is waarom vaders hun kinderen vaak 

horen zeggen: "Papa, papa, aarde tegen papa!". Hoewel deze vrouwen waarschijnlijk de 

aandacht van hun man kregen, was hun gedrag ongepast. Ze deden een beroep op het 

sensuele, in de hoop een gelegenheid te hebben om hen te beïnvloeden met het evangelie. In 

werkelijkheid deed het het getuigenis van deze vrouwen teniet in de ogen van hun 

echtgenoten vanwege hun wereldse uiterlijk. 

--De apostel Petrus zegt: 
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“Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en 

omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; 

Met geschiedenis als onze gids wordt er gezegd dat, nadat de vrouwen van Rome strengen 

goud en zilver door hun haar had geregen, ze het op hun hoofd krulden. Voeg hieraan toe, fijn 

geweven zijden kleding, versierd met gouden kettingen en enkelbanden, en u ziet wat mee 

heeft gewerkt aan de morele achteruitgang van Rome. 

-- Maar dit was onbetamelijk voor het kind van God. Interessant is dat Petrus haarstyling, 

sieraden of klederen niet verbiedt; hij pleit eenvoudig voor matiging. Het is duidelijk dat hij 

het dragen van verschillende soorten kleding niet verbiedt als hij zegt niet “het aantrekken 

van klederen”. Petrus benadrukt alleen maar het belang van het vermijden van wereldse 

stijlen, die de aandacht op zichzelf zouden vestigen. Het sleutelwoord hier op al deze gebieden 

is bescheidenheid. De vuistregel is, kleed je voor de gelegenheid aan - wees nooit overdreven 

gekleed of te opzichtig gekleed. En denk aan het advies van Alexander Pope: "Wees niet de 

eerste door wie het nieuwe wordt beproefd, noch de laatste om het oude opzij te leggen". 

-- In plaats van zoveel aandacht te schenken aan de uiterlijke verschijning, legt de apostel de 

nadruk op: 

“…………….de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een 

zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God.………..”. 

Hier zien we de wijsheid van God; niets manifesteert de schoonheid en de voorzienigheid van 

Christus vollediger dan een godvruchtige vrouw die een lieflijke en zachte geest heeft. Het is 

onweerstaanbaar voor haar man. 

--“1 Petr. 3:5: Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God 

hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig; 

--Petrus illustreert het bovenstaande effectief door een beroep te doen op heilige vrouwen in 

het verleden; zoals Sara, Hanna en Ruth, die zich ook op dezelfde manier sierden en de lof van 

God wonnen. 

--Het is misschien wel de neiging van deze vrouwen geweest om zich meer te onderwerpen 

aan hun geestelijke leiders dan aan hun eigen echtgenoten. Petrus gebruikt Sarah daarom als 

een voorbeeld en maakt opnieuw glashelder dat hun eerste verantwoording was aan het 

hoofd van het huis. 

“1 Petr. 3:6: Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker 

dochters gij geworden zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking. 

Sarah was zo toegewijd aan Abraham dat het een tweede natuur voor haar was om hem heer 

te noemen uit respect voor zijn door God gegeven positie (zie Genesis 18). 

-- Let op: deze vrouwen aan wie Petrus schrijft, waren nageslacht van Abraham: "welker 

dochters gij geworden zijt". Het waren Hebreeën wiens kleding en gedrag eer moest brengen, 

geen schande, aan de vader van hun natie. 
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                                                   Een woord aan de echtgenoten 

-- 1 Petr. 3:7: Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als 

het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; 

opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 

-- Petrus richt zijn aandacht nu op die mannen die hun geloof in de Messias hadden gesteld. 

Petrus ziet dat mannen soms ongevoelig zijn en maakt van de gelegenheid gebruik om hen 

eraan te herinneren om met verstand bij hun vrouwen te wonen. Emotioneel gezien zijn 

vrouwen veel complexer dan mannen. Als een man de tijd neemt om zijn vrouw beter te leren 

kennen, zal dit de huwelijksverhouding verbeteren. Bijvoorbeeld: het beter begrijpen van uw 

vrouw, helpt u altijd om het juiste cadeau voor haar te kopen. 

--Voor degenen zonder ervaring, maak niet de fout van een jonge man die zijn verloofde een  

honkbalhandschoen voor haar verjaardag kocht. Hij dacht dat hij het perfecte cadeau had 

gekocht. Ze had tenslotte een week eerder met hem gedeeld dat ze wat meer beweging nodig 

had. Toen het geschenk werd geopend, was hij verbaasd over haar reactie toen de tranen over 

haar gezicht stroomden en ze de kamer uit rende. Eerst dacht hij dat het tranen van vreugde 

waren, maar toen ze na een uur nog niet terugkeerde, besefte hij eindelijk dat ze boos op hem 

moest zijn. Ik heb me vaak afgevraagd of dit paar ooit is getrouwd. 

--“Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het 

zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; 

opdat uw gebeden niet verhinderd worden”. 

Ondanks dat zowel de man als de vrouw zwak zijn in het vlees, is de vrouw fysiek en 

emotioneel de zwakste van de twee. Elke man weet dat zijn vrouw de neiging heeft haar 

emoties op haar mouw te dragen, vooral op het gebied van het hart. Verder heeft God haar 

niet geschapen om een groot stuk hout boven haar hoofd te houden terwijl haar man het vast 

spijkert. Ze moet worden behandeld als een stuk fijn porselein dat gemakkelijk kapot gaat. 

Mannen moeten hun vrouwen met liefdevolle zorg behandelen! 

-- Petrus voegt daarbij "als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt". 

Anders dan de leden van het Lichaam van Christus die mede-erfgenamen met Christus zijn, 

zijn deze heiligen erfgenamen van het eeuwige leven, waarvan de belofte zal worden vervuld 

wanneer het koninkrijk wordt gevestigd (2 Petrus 1:11). 

 

                                       Praktische instructies en vermaningen 

--"1 Petr. 3:8-9: 8 En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, 

met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; 9 Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of 

schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, 

opdat gij zegening zoudt beerven. 

--De tegenspoed waarmee de meeste gelovigen tegenwoordig worden geconfronteerd, is als 

een storm in een glas water in vergelijking met wat Petrus zijn toehoorders moesten 
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ondergaan. Die van de verstrooiing leefden in een zeer vijandige omgeving. De Heidenen 

hadden een hekel aan hen vanwege wie ze waren. Aan de andere kant haatten hun eigen 

landgenoten hen, gezien het feit dat zij geloofden dat Christus de Messias van Israël was. Je 

zou kunnen zeggen dat deze koninkrijks-heiligen twee vijanden hadden om mee te strijden. 

Bijgevolg gaf Petrus deze heiligen praktische aanwijzingen over hoe ze de storm zouden 

kunnen doorstaan. 

--Terwijl de apostel dit deel van zijn brief afsluit met de term "eindelijk", heeft hij met succes 

een drietal afgerond. Het is algemeen aanvaard dat de Hebreeuwse Bijbel drie 

hoofdafdelingen heeft - de Wet - de Profeten - en de Geschriften. Onder toezicht van de 

Heilige Geest heeft Petrus uit elk van de eerste drie hoofdstukken van deze brief effectief 

geciteerd. 

--De wet: "Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig” (1 Petr.1:16, zie ook 

Lev. 11:44). 

--De profeten:  “22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 

23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold……”. (1 Petr. 2:22-23; zie ook Jes. 53:7 en 9). 

--De Geschriften: “10 Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn 

tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken; 11Die wijke af van het kwade, 

en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na. 12 Want de ogen des Heeren zijn over 

de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen 

degenen, die kwaad doen.  (1 Petr. 3:10-12; zie ook Psalm 34:12-16). 

--Maar waarom erkent de apostel deze verdeling? Naast Petrus zijn wens om zijn geschriften 

nauw in overeenstemming te brengen met het profetische programma, bevestigde hij de 

morele regering van God over zijn uitverkoren volk. Ze werden misschien wel geregeerd door 

Rome, maar er was een hogere autoriteit die ze moesten gehoorzamen. 

--Vandaar: 

“1 Petr. 3:8:…………… zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met 

innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk;  

Ondanks het feit dat onvriendelijke krachten deze heiligen verontrustten, moest er eenheid, 

mededogen, liefde, medelijden en nederigheid in de koninkrijks - kerk zijn. Het zou een 

toevluchtsoord moeten zijn te midden van angstaanjagende tijden. 

--Dus instrueert Petrus zijn toehoorders: " zijt allen eensgezind". Dit gebod was niet zozeer 

bedoeld voor degenen die de waarheid hooghielden maar voor degenen onder hen die dingen 

onderwezen die in strijd waren met de gezonde leer van het koninkrijk. Degenen die van het 

geloof waren afgeweken, waren degenen die opnieuw overeen zouden moeten komen met 

de waarheid omwille van de eenheid. Het principe is, zowel toen als nu: "Het hoogst 

noodzakelijke: eenheid; in niet noodzakelijk zaken: vrijheid; en in alle dingen: naastenliefde". 
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                                                                 Goddelijke raad  

-- Eén van de dingen die opvalt in de instructies van Petrus (vs. 8-11) aan zijn lezers is het 

belang van samenwerking. Dit zou niet alleen de geest van eenheid versterken, het zou deze 

heiligen ook meer aansporing geven om de Heer te dienen. God heeft ons overvloedige 

voorbeelden gegeven van de voordelen om samen te werken in de schepping. Het volgende 

illustreert ons punt: 

-- Wanneer je in de herfst ganzen naar het zuiden ziet gaan vóór de winter komt, vliegend in 

V-formatie, ben je misschien geïnteresseerd in wat de wetenschap heeft ontdekt over waarom 

ze zo vliegen. Men heeft geleerd dat als een vogel met zijn vleugels klapt, het een opwaartse 

kracht creëert voor de vogel die onmiddellijk volgt. Door in een V-formatie te vliegen, voegt 

het hele koppel ten minste 71 procent groter vliegbereik toe dan wanneer elke vogel alleen 

zou vliegen. 

-- Wanneer een gans uit de formatie valt, voelt hij plotseling de weerstand van het proberen 

om alleen te gaan, en komt snel weer in formatie om te profiteren van de opwaartse kracht 

van de vogel direct voor hem. (Als we zoveel verstand hebben als een gans, blijven we in 

formatie met degenen die dezelfde richting uitgaan als wij). Wanneer de leidende gans moe 

wordt, draait hij terug in de formatie en een andere gans gaat de leidende positie innemen. 

(Het loont om beurten zwaar werk te doen – dat geld zowel voor de mensen in de kerk als met 

ganzen die naar het zuiden vliegen). De ganzen achter de leider maken lawaai om die vooraan 

vliegen te stimuleren hun snelheid  te behouden. Ten slotte, wanneer een gans ziek wordt, of 

gewond raakt en uit de formatie valt, vallen twee ganzen uit de formatie en volgen hem naar 

beneden om hem te helpen en te beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij ofwel in staat is 

om te vliegen, of tot hij dood is, en dan stijgen ze alleen of met een andere formatie op om bij 

hun oorspronkelijke groep te komen. (Als mensen wisten dat we hen zo zouden bijstaan in de 

kerk, zouden ze tegen de muren duwen om binnen te komen). 

--Toen ik een jonge jongen was, zei mijn grootmoeder tegen me toen ik iets dwaas deed: "Je 

hebt niet het verstand dat God aan een gans heeft gegeven". Sindsdien heb ik geleerd dat een 

gans toch een goed verstand heeft! Maar oma's kleine gezegden waren altijd 

karakterbouwers. Op dezelfde manier probeerde Petrus het karakter van deze heiligen te 

versterken voor wat hen te wachten stond. 

--Deze gelovigen moesten mededogen hebben jegens elkander, net zoals God mededogen 

met hen had getoond door hen te redden naar Zijn genade. Hieruit moet natuurlijk volgen dat 

zij: "de broeders liefhebben". Door dit te doen vervulden zij het gebod dat Christus hun gaf: 

"opdat gij elkander liefhebt" (Joh. 15:17). 

--Liefde is een rode draad in Petrus zijn geschriften. Het is zelfs geweven door de Hebreeuwse 

brieven. Ware liefde zal zichzelf altijd tonen door daden; anders is het slechts een hol woord 

met weinig betekenis. Christus Zelf is hier het ultieme voorbeeld; niet alleen verklaarde hij Zijn 

liefde voor deze schapen, Hij legde vrijwillig zijn leven voor hen af (Johannes. 10: 14-18 zie ook 

Joh. 15: 12-14). Johannes zegt: 
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“1 Joh.3:18: Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar 

met de daad en waarheid. 

--Vervolgens zien we dat deze Joodse gelovigen "medelijdend" of vol medelijden moesten zijn. 

Dit stond in schril contrast met de Romeinen die voor het grootste deel harteloos waren. Enige 

jaren nadat deze brief was geschreven, ontstond er een algemene vervolging in Rome. 

Historici van die periode vertellen ons dat toen Nero de opdracht gaf tot grootschalige 

executie van Christenen, hij sommigen van hen "in doeken wikkelde en met pek besmeurd 

had. Ze werden vervolgens vastgemaakt aan hoge palen, die geplant werden in de tuin van 

zijn paleis en werden in brand gestoken, terwijl Nero, bijgewoond door zijn slaven en 

hovelingen,  rustte op een balkon en naar de brandende Christenen keek die hij 'fakkels' 

noemde. Hoewel dergelijke wreedheden de neiging zouden hebben het hart te verharden, 

moest het kind van God ondanks deze wreedheden zachtaardig blijven.  

--Petrus leerde zijn toehoorders ook over het belang van hoffelijkheid of nederigheid zoals 

aangegeven in de oorspronkelijke taal. Deze heiligen moesten niet te hoog van zichzelf 

denken, wat bij sommigen van hen misschien het geval was, vanwege hun nieuwe status. Hun 

kennis dat Christus de Messias van Israël was en het feit dat zij begrepen dat Paulus de apostel 

van de Heidenen was, had hen gemakkelijk trots kunnen maken (opgeblazen). 

-- Zoals we weten, werden de vroeger geschreven dingen geschreven om hen te onderwijzen, 

evenals ons: 

“Spreuken 6:16-17: 16 Deze zes haat de Heere; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel: 17 Hoge ogen 

(= TROTS), een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten; 

Dit is een oude Semitische uitdrukking die simpelweg betekent dat de lijst onvolledig is. Maar 

let op wat het eerste staat op de lijst van zonden die God het meest haatte “TROTS!”.  

-- Waarom? Deze specifieke zonde veroorzaakte de val van Lucifer (Satan) en later de val van 

de mens. Gewoonlijk is de laatste persoon die de vernietigende gevolgen van deze zonde 

begrijpt, degene die gevangen zit in zijn valstrik. Trots vernietigt levens, huwelijken en 

bedieningen, allemaal in de naam van "Ik heb gelijk" !!!. God weerstaat de hoogmoedigen 

en verhoogt de nederigen; daarom waarschuwt Petrus deze kleine kudde om de Heer nederig 

te dienen. 

 

                                                    Het handvest van het koninkrijk 

“1 Petr. 3:9: Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent 

daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beerven. 

-- Men kan niet anders dan de samenhang zien tussen de zaligsprekingen en de geschriften 

van Petrus. Onze Heer onderwees zijn discipelen tijdens zijn aardse bediening: 

“Matth.5: 38-39 en 44: Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. 39 

Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert 

hem ook de andere toe;……………………..44: Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die 
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u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die 

u vervolgen; 

--Petrus, misschien meer dan alle anderen, zou zich op deze woorden kunnen baseren, omdat 

hij ze niet op zijn eigen leven had toegepast. Bijgevolg wegen zijn woorden hier nog zwaarder. 

U zult zich herinneren dat, in de tuin van Gethsemane, Petrus opzettelijk "kwaad voor kwaad" 

heeft vergolden. Toen de hoofdmannen en dienaren van de Hogepriester de tuin 

binnenkwamen, kwamen ze met het slechte voornemen om onze Heer te arresteren. Terwijl 

ze trachten Hem te grijpen, trok Petrus zijn zwaard en sneed het rechteroor van Malchus af, 

een dienaar van de Hogepriester. 

--Eerder heeft onze Heer zijn discipelen opgedragen te waken en te bidden:  

"Lukas 22:46:………………………. opdat gij niet in verzoeking komt”.  

Niettemin gaf Petrus zich over aan het vlees en probeerde de Heer in zijn eigen kracht te 

verdedigen. Menselijk gesproken leek het aan de ene kant misschien moedig, maar aan de 

andere kant was het een daad van ongehoorzaamheid aan een rechtstreeks bevel van de 

Meester. Wij geloven dat Petrus nooit van plan was het oor van Malchus af te snijden; het was 

duidelijk zijn bedoeling om hem te doden. Blijkbaar werd de slag afgebogen door een 

ongeziene hand (waarschijnlijk door een engel) zodat alleen zijn oor van zijn hoofd werd 

verwijderd. Volgens het Bijbelse verslag is er nooit iemand gestorven in de aanwezigheid van 

onze Heer. 

--Door toe te staan dat het oor van Malchus werd afgesneden, gaf het onze Heer de 

gelegenheid om zijn gebod praktisch toe te passen, dat wil zeggen: 

“Matth. 5:44: ………………………doet wel dengenen, die u haten……………………….”. 

Hij raakte aldus het rechteroor van de dienaar van de Hogepriester aan en genas hem ter 

plekke. Het was een ontroerende herinnering aan de tedere genade van de Heer, die alle 

gelovigen zou moeten kenmerken. 

--Bij wijze van toepassing is het niet aan ons om vergelding te zoeken wanneer een gelovige 

ons onrecht doet of kwaad over ons spreekt. Als we meer zouden proberen het eenvoudigweg 

aan de Heer toe te vertrouwen, zouden we tegenwoordig niet zoveel verdeeldheid in de kerk 

hebben. 

--Voordat Andrew Jackson de zevende president van de Verenigde Staten werd, diende hij als 

een majoor-generaal in de militie van Tennessee. Tijdens de oorlog van 1812 bereikten zijn 

troepen een dieptepunt in hun moraal. Als gevolg hiervan begonnen ze onder elkaar ruzie te 

maken, te kibbelen en te vechten. Naar verluidt riep Old Hickory ze allemaal samen bij elkaar 

toen de spanningen hoog opliepen  en zei: Heren! Laten we onthouden, de vijand is daarginds!  

--Goed advies! Terwijl sommigen dachten:  het doel heiligt de middelen, moesten zij bedenken 

dat ze zich voor hun gedrag moeten verantwoorden voor de Rechterstoel van Christus (2 Kor. 

5: 10-11). 
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--Merk op dat degenen die erfgenamen zijn van zegen een zegen voor anderen moesten zijn 

(1 Petrus 3: 9). Natuurlijk was de zegen, van het verbond met Abraham, dat Israël op een dag 

het beloofde land zou erven, een groot volk zal worden en een zegen zal zijn voor de naties 

van de wereld (Gen. 12: 1-3). 

 

                                                           Het oog van de storm 

“1 Petr.3:10-14: 10 Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong 

van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken; 11 Die wijke af van het kwade, en 

doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na. 12 Want de ogen des Heeren zijn over 

de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen 

degenen, die kwaad doen. 13 En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van 

het goede? 14 Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet 

uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd; 

Petrus zijn toehoorders moesten 'de broeders liefhebben', 'hun vijanden liefhebben' en nu “ 

het leven liefhebben”, geen kleine opgave als we bedenken waar ze voor stonden. Hoewel de 

stormen van het leven rond deze moedige heiligen wervelden, vonden ze in het oog van de 

storm vreugde en vrede. Dit kan alleen gezegd worden van degenen die in Christus zijn. Ze 

begrepen dat God soeverein was en de controle over alle dingen had. Dit gelovige overblijfsel 

had een innerlijke vrede omdat ze vrede  met God hadden. 

--We kunnen er relatief zeker van zijn dat Petrus met hen in het evangelie volgens Mattheüs 

deelde wat de Meester hem had geleerd: 

‘Matth. 10:28: En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen 

doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. 

Wat ze ook mochten, lijden, martelen, zelfs de dood zelf, ze hadden de zelfverzekerde 

verwachting om met Christus te zijn bij Zijn verschijning (1 Joh. 3: 2; 5: 11-13). 

--Petrus voegt hier bij dat het beheersen van de tong het leven verrijkt. Een ongebreidelde 

tong is een teken van onvolwassenheid. Over dit kleine lid zegt Jakobus:  

“Jak. 3:2: Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een 

volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden. 

Geliefden, we mogen nooit iemand beledigen omwille van de belediging; het moet altijd de 

waarheid zijn die de toehoorder beledigt of veroordeelt. Als u Jakobus hoofdstuk drie in zijn 

geheel zou lezen, zou u merken dat hij zich voornamelijk tot leraren richt. Omdat een leraar 

zoveel invloed heeft met zijn woorden, wordt hij als voorbeeld gehouden. De strijd waarmee 

hij wordt geconfronteerd om zijn toespraak te beheersen, is er één waarmee we allemaal 

worden geconfronteerd. 

--Laat me illustreren hoe de tong kan worden gebruikt om goede dingen te onderwijzen of om 

anderen te bekritiseren. Er is een plaats voor wat wij constructieve kritiek noemen, namelijk 

wanneer er iets wordt opgemerkt dat men misschien over het hoofd heeft gezien. Maar zelfs 
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dit moet op een genadige manier worden gedaan in de geest van Christus geest. Natuurlijk 

lijken sommigen te denken dat ze de gave van kritiek hebben. Hun woorden snijden als een 

mes om de heiligen onderuit te halen in plaats van de heiligen op te bouwen. Dit is echter niet 

één van de gaven van de Geest. In plaats daarvan is het een manifestatie van vleselijkheid, die 

onnoemelijk veel leed onder Gods volk heeft veroorzaakt. 

--De Amerikaanse Indianen hadden een wijs gezegde dat ze gebruikten als de "blanke man" 

zijn overeenkomsten niet nakwam: "Hij spreekt met gespleten tong". Kortom, hij zei het ene, 

maar deed het andere. Langs dezelfde lijnen deelde William Barclay deze inzichtelijke 

woorden, jaren geleden, met betrekking tot de gevaren van een leraar: 

“Hij moet alle zorg besteden dat hij de waarheid onderwijst, en niet zijn eigen meningen of 

zelfs zijn eigen vooroordelen.  Het is dodelijk gemakkelijk voor een leraar om de waarheid te 

verdraaien en niet Gods versie te onderwijzen, maar de zijne. Hij moet er goed op letten dat 

hij zijn leer in zijn leven niet tegenspreekt. Verstandige raad voor ons allen. 

--In de verzen 10-12 citeert Petrus uit Psalm 34. We vinden het echter interessant dat hij de 

passage niet in zijn geheel citeerde. In plaats daarvan heeft hij het Woord der waarheid recht 

gesneden. Petrus beëindigde het citaat dienovereenkomstig: 

“Psalm 34:16: Het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen,…….”.  

Maar de psalmist verklaarde verder: 

….om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien “.  

--Ziet u, Petrus begreep dat de Verborgenheid, dat aan de apostel Paulus was gegeven, de dag 

van Gods oordeel onderbrak, wanneer Hij de slechte daden van de mensen zal oordelen (2 

Petrus 3:3; 15-18). Hoor mij en hoor het goed, God is niet traag met betrekking tot Zijn 

beloften. Hij eert altijd Zijn Woord, zowel voor de geredden als voor de niet-geredden. God 

zal degenen redden die geloven en zijn belofte aan alle boosdoeners vervullen: 

….om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien “. 

--1 Petrus 3:15-17: 15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot 

verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met 

zachtmoedigheid en vreze. 16 En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u 

spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in 

Christus lasteren. 17 Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, 

dan kwaad doende. 

--De verzachtende omstandigheden waarin deze koninklijkrijks gelovigen zich bevonden, 

gaven hen een unieke gelegenheid om hun geloof te delen. Dus vermaant Petrus hen om: 

“…………zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de 

hoop, die in u is……”.  

Met andere woorden, wees van tevoren voorbereid! Dit houdt in dat de studie en 

interpretatie van de Schrift niet aan een selecte groep leiders mag worden overgelaten. Het is 

veeleer de verantwoordelijkheid van de raad van Zijn wil. 
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-- Hoewel het licht van de Grote Opdracht steeds zwakker werd, bleven die van de verstrooiing 

het evangelie van het koninkrijk verkondigen totdat het licht was gedoofd. Deze Hebreeërs 

moesten getuigen van de 'hoop' die in hen was, wat in hun geval de oprichting van het 

duizendjarige koninkrijk, bij de wederkomst van Christus, was (1 Petrus 1:13; 2:12; 2 Petrus 

1:11; 16 ; 3: 3-9). 

-- Dit was belangrijk in Petrus zijn gedachten, omdat hij wist dat sommigen van zijn 

toehoorders vals beschuldigd zouden worden van dingen die ze nooit hadden gedaan - het 

was symptomatisch voor die tijd. Hoewel de beschuldigingen vaak ongegrond waren, zouden 

deze heiligen in ieder geval een zuiver geweten voor God en de mensen hebben, waardoor 

hun last gemakkelijker kon worden gedragen. Dus toen ze werden gerechtvaardigd, waren het 

hun beschuldigers die beschaamd stonden vanwege het godvruchtig gedrag van deze heiligen. 

 

                               De ongeziene wereld van de vertrokken geesten 

“ 1 Petrus 3:18-20: 18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig 

voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, 

maar levend gemaakt door den Geest; 19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den 

geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, 20 Die eertijds ongehoorzaam waren, 

wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark 

toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. 

--In de rechtbank van de publieke opinie is de Bijbel een verouderd overblijfsel uit het 

verleden, die niet verwant is aan de verlichte man van vandaag. Maar de uitspraak van God 

met betrekking tot de wijsheid van de mens is: 

“Rom. 1:22: Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 

Omdat de boodschap van het Woord van God geestelijk is, omvat zijn toepasbaarheid de 

eeuwen. Dit wordt duidelijk gezien in het geval van Petrus 'geschriften, die niet alleen gericht 

zijn tot die van de verstrooiing, maar ook tot de toekomstige heiligen van de Verdrukking.  

--Zoals we weten, leden Petrus zijn landgenoten veel onrecht terwijl ze goed deden, dat is 

vergelijkbaar met onze Heer. Het was daarom geruststellend voor hen om te weten dat ze 

hierin niet alleen waren. Petrus zegt in wezen dat Christus leed door toedoen van slechte 

mensen, de: 

“rechtvaardig(e) voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen”. 

Deze woorden doen denken aan zijn toespraak tot de leiders van Israël kort na Pinksteren: 

“Hand. 3:14-15: 14 Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, 

dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden; 15 En den Vorst des levens 

hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn. 

Israël was schuldig aan het kruisigen van haar eigen Messias. Dit is een belangrijk punt om te 

onthouden als we ons een weg banen door de context. 
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-- Christus stierf eenmaal voor de zonden van het uitverkoren volk. Omdat een Israëliet kon 

opscheppen dat hij uit het zaad van Abraham was, betekende dit niet noodzakelijkerwijs dat 

hij in het reine was met God. Zo verklaart de apostel dat Christus stierf om: “ons tot God te 

brengen”. Niet om hen "glorie" of "in het koninkrijk" te brengen, maar tot God. Het laatste 

zou het eerste tot realiteit maken. 

  

                                                     "V"  (victorie) is voor overwinning 

--Men is het er algemeen over eens dat Christus geheel God en geheel mens was toen Hij tot 

het zijne kwam en de zijnen Hem niet ontvingen. Hoewel ik deze wonderbaarlijke waarheid 

niet volledig kan begrijpen, accepteer ik deze door geloof op basis van de vele onfeilbare 

bewijzen die in het Woord van God worden onderwezen. Het feit dat Christus "in het vlees 

werd gedood" is een duidelijke indicatie dat hij inderdaad  mens was. Hij had een lichaam 

(Matth.26: 26), ziel (Joh. 12:27) en geest (Lukas 23:46). Toen de Heiland aan het kruis werd 

genageld, stierf hij fysiek op het moment dat hij zijn geest overgaf in de handen van de Vader. 

“Dood” is de scheiding van ziel en geest van het lichaam. 

-- Op de dag dat Christus stierf, daalde hij af naar de lagere delen van de aarde, naar hades of 

de ongeziene wereld. We weten dat onze Heer dit rijk binnenkwam zonder lichaam, want 

Petrus verklaarde op Pinksteren: 

“Hand. 2:27: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om 

verderving te zien.  

Als we dit verbinden met de belofte die de Heiland aan de dief aan het kruis heeft gedaan: 

“Lukas 23:43: En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs 

zijn. 

We kunnen veilig concluderen dat het paradijs zich, vóór de Golgotha, in hades bevond. 

-- We moeten hier even pauzeren om te zeggen dat Lukas 23:43 enorm heeft geleden onder 

de handen van extremisten. 

Degenen die geloven in "zielenslaap" of dat een "ziel niet bestaat bij de dood" beweren dat 

de komma (De Statenvertaling heeft daar een dubbele punt ) die aan de term "Vandaag" voorafgaat, 

er achter geplaatst moet worden, dus staat er dan: 

“Voorwaar, zeg Ik u Heden, zult gij met Mij in het Paradijs zijn. 

Dit type manipulatie van de tekst is betreurenswaardig. Hoewel er geen interpunctie wordt 

gebruikt in de oorspronkelijke taal, verwijzen andere passages duidelijk naar het feit dat de 

ziel en de geest de dood van het lichaam overleven, algemeen bekend als de lichaamloze staat 

(1 Sam. 28: 10-20; Matth. 17: 1-4; 2 Kor. 5: 1-4; Op. 6: 9-11). Omdat Hades de plaats is waar 

alle geesten van overledenen eertijds heen gingen, is het duidelijk dat de dief, aan het kruis, 

daar verscheen met de Heiland op de dag van de kruisiging. 
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-- Pas op! De culten leren dat het Hebreeuwse woord sheol uit het Oude Testament en het 

Griekse woord Hades uit het Nieuwe Testament, die beide in het Engels met 'hel' worden 

vertaald, altijd als 'graf' moeten worden vertaald. Hoewel we dank verschuldigd zijn aan Dr. 

Bullinger voor zijn dispensatiestudies, is bijna iedereen het erover eens dat hij een extreme 

positie innam in "de toestand van de doden". Hij leerde ook dat sheol / hades het graf was. 

-- Maar de Heilige Geest maakt zorgvuldig onderscheid tussen het 'graf' waar geen activiteit is 

en 'hades' (hel) waar veel activiteit is. We moeten eraan toevoegen dat de sheol van het Oude 

Testament de hades van het Nieuwe Testament is.  

“Jes. 14:9-10: 9 De hel (hades) van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan, 

als gij kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde; zij doet al de 

koningen der heidenen van hun tronen opstaan. 10 Die altegader zullen antwoorden, en tot u 

zeggen: Gij zijt ook krank geworden, gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden. 

-- De Schrift leert duidelijk dat "hades" een plaats van activiteit is waar van de verlosten wordt 

gezegd dat ze zich in "de boezem (paradijs) van Abraham bevinden, en de niet-geredde doden 

worden gekweld tot de dag des oordeels (Psalm 63: 9; 73: 16-19; Lukas 16: 19-31; Ef. 4: 9-10). 

--Het aantal keren dat gezegd wordt dat sheol / hades altijd het "graf" is, zijn te veel om op te 

noemen. Zoals we bijvoorbeeld hebben gezien, bezocht Christus, volgens Petrus, in de drie 

dagen tussen Zijn dood en opstanding, de hades: 

“Hand. 2:27: Want Gij zult mijn ziel in de hel  (hades) niet verlaten, noch zult Uw Heilige over 

geven, om verderving te zien. 

Paulus voegt hieraan toe dat: 

“Ef. 4:9-10: 9…………………………Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? 10 

Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij 

alle dingen vervullen zou. 

We zouden het “graf”  zeker niet de lagere delen van de aarde willen noemen. Het is duidelijk 

dat Petrus onderscheid maakt tussen de 'ziel' van Christus, die niet in het graf achtergelaten 

kon worden, en het lichaam van Christus dat geen verderf in het graf zou zien. De term “noch” 

(Zie Hand.2:27) is kritisch in deze passage omdat het onderscheid maakt tussen de "ziel" en 

het "lichaam" en "hades" en het "graf". Daarom kunnen "hades" en het "graf" onmogelijk één 

en dezelfde zijn. 

--Aangezien we geen Nederlands woord of een equivalent voor het Griekse woord "hades" 

hebben, hebben de vertalers ervoor gekozen de term "hel" te gebruiken, in de hoop ons op 

zijn minst enig idee van dit rijk te geven. Natuurlijk heeft dit in de loop van de jaren voor 

ongekende verwarring onder de broeders gezorgd, Terwijl "hades" en "hel" (Grieks: gehenna) 

twee totaal verschillende plaatsen zijn. Het zou beter zijn geweest als de vertalers het Griekse 

woord "hades" hadden getranscribeerd, net als bij het woord "doop". 

--Hoewel 'hades' een gebied bevat die een 'plaats van pijniging' wordt genoemd, alwaar de 

niet-geredde doden wonen (Lukas 16:28), is dit niet het rijk van de 'hel'. Volgens de Bijbel is 



 

64 
 

"hel" (Gr. Gehenna) leeg en zal leeg blijven tot het oordeel van de Grote Witte Troon wanneer 

hades in de poel van vuur (hel) wordt geworpen (Op.20: 11-15). In de tussentijd zal een goede 

concordantie u helpen onderscheid te maken tussen deze twee rijken. 

--Christus daalde af in hades, niet in de hel, op de dag van Zijn kruisiging. Hij bleef drie dagen 

en drie nachten in het paradijs (de boezem van Abraham) zonder lichaam. Op de eerste dag 

van de week werd de belofte vervuld dat de Vader de ziel van Zijn Zoon niet in de hades zou 

verlaten. Bijgevolg verliet Christus de onzichtbare wereld, keerde terug naar het graf waar zijn 

ziel en geest werden herenigd met Zijn lichaam en werd glorieus uit de dood opgewekt door 

de kracht van de Heilige Geest. 

 

                                                        Geesten in de gevangenis 

Petrus geeft ons deze inzichtelijke openbaring: 

“1 Petrus 3:18-20: 18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig 

voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, 

maar levend gemaakt door den Geest; 19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den 

geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, 20 Die eertijds ongehoorzaam waren, 

wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark 

toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. 

Nadat de Geest Christus levend heeft gemaakt, zegt Petrus: "in Denwelken", dat wil zeggen in 

zijn opstandingsvorm: 

“Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft”. 

Dit roept een aantal interessante vragen op, waarvan er één is, wie waren deze geesten die 

ongehoorzaam waren toen de lankmoedigheid van God wachtte in de dagen van Noach? Er 

zijn drie basis posities die we graag ter overweging willen presenteren. 

-- Ten eerste zijn er mensen die onderwijzen dat het de Geest was die door Noach predikte 

tot de ongehoorzamen op aarde in de dagen van Noach. Als gevolg van hun 

ongehoorzaamheid zijn deze geesten van de niet-geredde doden nu gevangen in hades. Maar 

kan niet worden gezegd dat de Geest door alle heilige mannen vanouds sprak; waarom Noach 

uitkiezen? Verder duidt de context hier in 1 Petrus op beweging; dat wil zeggen, Christus ging 

van punt A naar punt B om een voorbestemd doel, na Zijn opstanding, te vervullen. Het 

Griekse woord "ging" heeft de gedachte "reizen of op reis gaan". Naast het negeren van de 

tijdsvolgorde van de gebeurtenis (de opstanding van Christus), laat deze interpretatie deze 

beweging niet toe. 

-- Ten tweede predikte Hij, tussen de dood van Christus en de opstanding, tot de geesten van 

ongehoorzaamheid in het kwellende gebied van Hades. Maar waarom zou de Heiland zijn 

toespraak beperken tot degenen die leefden in de dagen van Noach terwijl miljoenen anderen 

daar hetzelfde lot deelden? 
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-- Ten derde zijn deze geesten de gevallen engelen die hun eerste staat hebben verlaten in de 

dagen van Noach en samenwoonden met vrouwen. Vanwege deze vreselijke daad van 

ongehoorzaamheid, die in strijd was met Gods natuurlijke orde, werden ze toegewezen aan 

het afschrikwekkende gebied van tartarus, gelegen aan de zijkanten van de bodemloze put in 

hades. Daarom zijn dit de 'geesten in de gevangenis' tot wie Christus predikte. 

-- Terwijl u biddend alle bovenstaande interpretaties overweegt, geloven we dat nummer drie 

het beste past in de context van 1 Petrus 3: 18-22. In het zogenaamde Nieuwe Testament 

wordt de term 'geesten' uitsluitend geïdentificeerd met engelenwezens, tenzij anders 

gespecificeerd. Bijvoorbeeld: 

“Matth. 8:16: En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem 

gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk 

gesteld waren;  

“Matth. 10:1: En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht 

gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te 

genezen. 

“Hand. 19:11-12: 11 En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus; 12 Alzo dat 

ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de 

ziekten van hen weken, en de boze geesten van hen uitvoeren. 

--Volgens het Bijbelse verslag, zijn deze "geesten in de gevangenis", waarover Petrus spreekt, 

de engelen die in de dagen van Noach zondigden (2 Petrus 2: 4-5). Blijkbaar gaf Satan deze 

gevallen engelen de opdracht om hun eigen woning (hemel) te verlaten met het misplaatste 

doel van het corrumperen van het menselijk ras. Natuurlijk was dit een poging van Satan om 

de plannen en doeleinden van God te dwarsbomen om de Verlosser, door het zaad van de 

vrouw, te zenden (Gen. 3:15). 

“Gen. 6:1-2 en 4: 1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te 

vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 2 Dat Gods zonen de dochteren der 

mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen 

hadden……………………………………..4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, 

als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen 

hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. 

-- De titel "zonen van God" is altijd een verwijzing naar engelen in het Oude Testament, nooit 

naar mensen, en in dit specifieke geval, gevallen engelen (Job 1: 6-7; 2: 1). Blijkbaar 

veranderden deze slechte wezens zichzelf in een menselijke gedaante, dat ruim binnen hun 

macht lag. We weten bijvoorbeeld dat de uitverkoren engelen die Abraham en Lot bezochten 

in een fysieke gedaante verschenen. Lot waste in feite hun voeten en bereidde een maaltijd 

voor hen, "en zij aten" (Gen. 18; 19: 1-11). Er is ook gesuggereerd dat de "zonen van God" 

misschien mensen “bezaten” in de dagen van Noach, waardoor hun stofwisseling veranderde. 

Dit gold zeker voor Legio die bovenmenselijke kracht had (Markus 5: 1-12). 

--Hoe het ook is, we weten dat de "zonen van God" ontucht pleegden met de dochters van 

mensen met catastrofale gevolgen (2 Petrus 2: 4-5; zie ook Judas 6-8). Dr. James M. Gray 
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verklaart dat deze zonde tot gevolg zou hebben gehad "het verwarren (vermengen) van twee 

verschillende orden van schepsels en de productie van een gemengd ras, deels menselijk, 

deels bovenmenselijk, want een dergelijke vermenging van het goddelijke plan tot gevolg zou 

hebben van een bijna totale uitroeiing van allen die op aarde waren ". 

--Dit helpt ons om de ernst van de overstroming in de dagen van Noach beter te begrijpen. 

Met uitzondering van Noach en zijn familie, werd al het vlees vernietigd van het oppervlak van 

de aarde, waardoor de corruptie van het menselijk ras en het geweld dat het pleegde abrupt 

werd beëindigd (Gen.6: 12-13). Dit verklaart ook waarom sommige van de gevallen engelen 

in de lagere delen van de aarde werden geketend in afwachting van het komende oordeel. 

--Petrus wijst ons waar de gevangenis van deze geesten zich bevindt: 

“2 Petr. 2:4: Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, 

die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het 

oordeel bewaard te worden; 

De term "hel" in deze passage is het Griekse woord tartarus. Nogmaals, dit toont het belang 

aan om af en toe de originele talen te raadplegen om de juiste betekenis te krijgen. Tartarus 

is niet de letterlijke hel van de Bijbel. Het zijn twee afzonderlijke rijken, hoewel beide worden 

geassocieerd met het gevolg van zonde. Zoals we al hebben vastgesteld, is de 'hel' op dit 

moment niet bezet, wat niet kan worden gezegd van tartarus.  

--Maar waarom daalde Christus af naar de lagere delen van de aarde om, kort na zijn 

opstanding, tot deze geesten in de gevangenis te prediken?  Eerst en vooral predikte de Heer 

het evangelie niet aan deze geesten eenvoudig omdat engelen niet zijn opgenomen in het 

plan van verlossing. Bovendien brengt de term "prediking", die Petrus gebruikte, het idee over 

om "een proclamatie te doen door een officiële vertegenwoordiger". Wij geloven dat de 

verkondiging van Christus te maken had met het verslaan van Satans plan om het doel van 

God omver te werpen. Ondanks Satans poging om het menselijk ras te bederven, gebeurde 

de incarnatie toen Christus uit de vrouw werd geboren, wat een onmogelijkheid zou zijn 

geweest als het ras gemengd was gebleven. 

-- Bovendien verklaarden de dood, begrafenis en opstanding, aan Satan en zijn gevallen 

menigte dat ze verslagen vijanden waren. De lichamelijke opstanding van Christus was de 

doodsklok die hun eeuwige ondergang bezegelde. Dus, één woord vat de verkondiging van 

onze Heer aan deze gevallen geesten samen: OVERWINNING !! Overwinning over Satan en de 

gevallen menigte! Overwinning over zonde en dood! 

-- De apostel Paulus zegt: 

“Kol. 2:15: En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar 

tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. 

Normaal gesproken associëren we Paulus  zijn woorden hier met de hemelvaart op de 

opstandingsochtend, en terecht; de triomf manifesteerde zich echter eerst in het centrum van 

de aarde met de verkondiging van Christus aan deze "geesten in de gevangenis". 

-- Petrus voegt er aan toe:  
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“1 Petr. 3:22: Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en 

machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde. 

Merk op dat de triomf en proclamatie van Christus de engelen en autoriteiten en machten aan 

Hem heeft onderworpen. 

 

                                                            De doop die redt 

“1 Petrus 3:20-21: 20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods 

eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat 

is acht) zielen behouden werden door het water. 21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu 

ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van 

een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; 

--Petrus geeft een aanschouwelijke illustratie over de verlossing wanneer hij verwijst naar de 

dagen van Noach, toen acht zielen werden gered door het water of door het oordeel. Hij zegt 

verder: 

 “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt”. 

Met andere woorden, het water dat de ark van Noach droeg en de doop zijn overeenkomstige 

waarheden die de verlossing van deze Hebreeuwse gelovigen uiteenzet. 

-- Maar naar welke doop verwijst Petrus hier? We mogen nooit uit het oog verliezen dat er 12 

verschillende dopen in het Woord van God worden onderwezen. Deze doop kan zeker geen 

waterceremonie zijn, anders zouden we een symbool van een symbool hebben. Wij geloven 

dat het antwoord is te vinden in Lukas 12:50: 

“Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht 

zij! 

Deze woorden werden door onze Heer gesproken tijdens zijn aardse bediening. Toen Hij sprak 

over "met een doop gedoopt worden", maakte Hij Zijn discipelen bekend met Zijn naderende 

dood op Golgotha. Als we begrijpen dat de term "doop" "volledige identificatie" betekent, 

zien we dat Christus werd geïdentificeerd met de dood om de Verlosser van de mensheid te 

zijn. 

-- Het is de identificatie van Christus met de dood dat  mensen redt in elke bedeling, hoewel 

dit eerst aan Paulus werd geopenbaard (Rom.3: 21 en 25). Als leden van het Lichaam van 

Christus delen we dit gemeenschappelijk met het volk Israël. Dit is één van de verbindingen 

tussen Profetie en de Verborgenheid. Ongeacht onder welke bedeling een zondaar wordt 

gered, hij wordt gered op basis van het bloed dat vrijelijk van het kruis vloeide. Het was daar 

dat Christus Zichzelf gaf als losprijs voor de zonden van de wereld, die "te zijner  tijd" door 

Paulus zijn evangelie zou worden gemanifesteerd. Natuurlijk was Petrus nu bekend met deze 

waarheid door Paulus zijn bediening (1 Tim 2: 5-7; 2 Petrus 3: 15-16). 

-- Het was op grond van het voltooide werk van Christus dat Petrus zijn toehoorders een goed 

geweten konden hebben naar God toe. Petrus werpt deze kwestie op omdat hij het 
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uitverkoren volk beschuldigde van het kruisigen van hun Messias. Dit sluit perfect aan bij wat 

de schrijver van Hebreeën zegt: 

“Hebr. 9:14: Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest 

Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den 

levenden God te dienen? 

-- Petrus verklaard zorgvuldig dat een man niet gered is, noch kan hij ooit verwachten dat hij 

een goed geweten heeft naar God toe, door de "aflegging  der vuiligheid des lichaams ". Zoals 

we al weten, wordt de "aflegging  der vuiligheid des lichaams" gedaan door te wassen met 

water om te reinigen. Hij informeert zijn toehoorders dat het de doop in de dood van Christus 

is die hen redt, en niet de waterdoop, die slechts een schaduw was van de toekomende 

dingen. Het goddelijke zegel van goedkeuring van deze wonderlijke waarheid is de opstanding 

van Christus. Hoewel dit een verdere ontwikkeling was in de verlossing van Israël, wordt het 

op geen enkele manier verminderd door het feit dat de waterdoop nog steeds nodig was als 

uitdrukking van geloof, om twee redenen:  

--Ten eerste werd Christus als de Messias van Israël door deze waterceremonie geopenbaard. 

--Ten tweede was het noodzakelijk voor haar introductie in het priesterschap (Ex. 19: 5-6; 29: 

1-4; Jes. 61: 6; Johannes 1:31). 

 

                                                         En praktische toepassing 

--Zowel Petrus als Paulus presenteren de praktische kant van de leringen die ze onderwezen. 

In wezen kun je het ene niet zonder het andere hebben en in het centrum van Gods wil blijven. 

Hoewel het leek alsof Noach faalde als een prediker van gerechtigheid, bleef hij desondanks 

de wil van God gehoorzamen. Hij bleef trouw ondanks het feit dat slechts acht zielen werden 

gered van de grote vloed. Daarom moesten Petrus zijn toehoorders worden aangemoedigd 

dat, hoewel ze klein in aantal waren, het belangrijk voor hen was om het voorbeeld van Noach 

te volgen. 

--Er is hier een les die ook ons ten goede kan komen. God doet namelijk zijn grootste werk 

door families , zoals die van Noach, door het overblijfsel, de kleine kudde en kerken in huizen. 

Helaas is de grootste zorg van de kerk, in het huidige samenstel van zaken, de aantallen; hoe 

groter hoe beter! God daarentegen benadrukt het belang van trouw. Een andere les waarvan 

Petrus zou willen dat deze Hebreeën uit zijn toespraak halen, is deze: Net zoals Noach door 

de ark van de oude wereld in de nieuwe werd verlost, werden zij ook van de oude manier van 

leven verlost in een nieuw leven in Christus, die het anti-type van de ark is. 

--Ten slotte was Satan in die dagen een brullende leeuw, zoekend om te verslinden wie hij 

wilde. Met de intensivering van de vervolging zouden deze heiligen troost hebben gevonden 

in Christus zijn triomf over de beschuldiger van de broeders. In Christus waren ook zij 

zegevierend. 
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                                                   Het einde van alle dingen 

“1 Petrus 4:1-2: 1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook 

met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van 

de zonde; 2 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, 

den tijd, die overig is in het vlees, te leven. 

--Waarom lijden we? Het antwoord op deze vraag staat al sinds de dagen van Job ter discussie. 

Gewoonlijk zijn de smarten van de mens een product van zijn eigen zondige gedrag. Maar God 

heeft vaak een bedoeling met het lijden. Het feit dat Christus in de wereld is gekomen om de 

wil van zijn Vader te gehoorzamen is onbetwistbaar. 

Hoewel de Heiland onrechtvaardig werd behandeld, had hij in zijn hart de bedoeling dat hij 

zou lijden en sterven door de handen van slechte mensen terwijl Hij de wil van zijn Vader 

nimmer ongehoorzaam was geweest. Petrus geeft dus deze waarschuwing: 

“……………..“wapent gij u ook met dezelfde gedachte………………..” 

Net als de machtige krijgsman die een schild opneemt om zichzelf te verdedigen, moesten 

Petrus  zijn toehoorders zich bewapenen met dezelfde houding als de Heiland. Dat wil zeggen, 

zij moesten gehoorzaam zijn aan de wil van de Vader. Zoals we weten, heeft de wereld een 

speciale haat voor degenen die de wil van God gehoorzamen, dus waren deze heiligen lijdend 

omdat ze "opgehouden waren met de zonde". Ze waren dood voor de zonde; daarom 

weigerden ze de zonde toe te staan hun leven te beheersen. 

-- De apostel voegt eraan toe dat iedereen die opgehouden was met  zondigen tijdens zijn 

wandeling: 

“……….. nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God”……. te 

leven”. 

Hoe konden zij, of wij, genieten van die zonden die onze Heiland hebben gekruisigd? De tijd 

die ze nog hadden na hun bekering moest worden gebruikt in gehoorzaamheid aan God. 

--The Psalmist zegt: 

“Psalm 90:9-10: 9 Want al onze dagen gaan henen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze 

jaren door als een gedachte. 10 Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, 

of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want 

het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. 

Als we, door de genade van God, 80 jaar leven, is dit slechts een korrel zand aan de oevers van 

de eeuwigheid. 

-- Petrus wilde dat zijn landgenoten er zich volledig van bewust waren dat ze maar één leven 

hadden om de Heer te dienen. De verloren jaren en kansen konden nooit worden 

teruggewonnen. Het was echter in hun eigen belang om: "de rest van de tijd"  te gebruiken 

om de raad van Zijn wil uit te voeren. Het lijden en de ontberingen die ze daardoor zouden 

ondergaan, waren niet te vergelijken met de glorie die ze in het komende koninkrijk zullen 

ontvangen (1 Petrus 1: 7; zie ook 2 Petrus 1:11). 
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                                                         De wereld en de gelovige 

“1Petrus 4:3-4: 3 Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen 

wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, 

wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen; 4 Waarin zij zich vreemd 

houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren; 

--Hier maakt Petrus zorgvuldig onderscheid tussen de Heidenen en die van de Joodse 

verstrooiing aan wie hij schreef. Dit wordt duidelijk afgebakend door zijn gebruik van de 

voornaamwoorden "wij" en "zij". God waarschuwde Israël keer op keer dat ze de gruwelen 

van de Heidenen niet zouden begaan, anders zouden ze zich verontreinigen en worden 

afgesneden zoals de volken vóór hen (Lev. 18: 24-30). Voor het grootste deel is de 

geschiedenis van Israël een triest commentaar betreffende de ene afwijking na de andere. De 

manier van leven van deze Hebreeën was ooit zo verweven met de Heidenen dat ze zich 

vrijelijk overgaven aan dezelfde zonden, waaronder "overmaat aan wijn" of dronkenschap. 

“Spreuken 20:1: De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal 

niet wijs zijn. 

--Terwijl de wereld naar alcoholisme verwijst als een ziekte, noemt het Woord van God 

dronkenschap een zonde. Het is geen ziekte, het is een kwestie van kiezen. Het verdriet en de 

hartzeer dat is veroorzaakt door zorgeloze mannen en vrouwen, die zich hebben overgegeven 

aan het begaan van deze zonde, kan niet worden gemeten. Het antwoord is niet te vinden op 

de bodem van een fles - het antwoord is Christus. Alleen Hij kan de dronkaard echt bevrijden 

van zijn dronkenschap. Daarom is een overgegeven leven de oplossing voor de slavernij van 

deze verschrikkelijke zonde. Voor degenen die worstelen met deze verleiding is het belangrijk 

om te onthouden dat de overwinning al voor u is door Christus Jezus, onze Heer. Maak er 

gewoon aanspraak op! Leef dan één dag tegelijk, door Gods genade, want Zijn genade is meer 

dan voldoende (2 Kor.12: 9). 

--De verkondiging van het koninkrijks -  evangelie had een diepgaand effect op velen binnen 

de gekozen natie. Duizenden bekeerden zich van hun zonden onder de bediening van 

Johannes de Doper en geloofden in Christus. Toen ze in de Heer groeiden, begonnen ze hun 

vroegere leven van immoraliteit, dronkenschap en illegale praktijken in de steek te laten. Het 

Woord van God leert ons dat de gelovige zich nooit "moet conformeren aan deze wereld", 

hetgeen impliceert dat de niet gelovige mens dat wel doet. Als een bekende boekenclub Harry 

Potter onderschrijft, duurt het niet lang dat iedereen de verhalen ging lezen, in weerwil van 

het feit dat ze zijn doordrenkt met tovenarij. 

--Wanneer de gelovige in Christus weigert zich te conformeren aan dit slechte wereldsysteem, 

zegt de niet geredde, zoals Petrus zegt dat: 

“….zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en 

u lasteren”. 
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Laat een man liegen, bedriegen en stelen en de wereld denkt er niets van. Maar als diezelfde 

man Christus gaat vertrouwen, en afstand doet van onrechtvaardigheid,  denkt de wereld dat 

hij gek is geworden. Volgens de woorden van Festus, de gouverneur van Caesarea: 

“Hand 26:24-25: 24…….Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij! 

 

Waarop de apostel antwoorde: 

25………………………Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van 

een gezond verstand; 

-- Het volgende waargebeurde verhaal illustreert hoe de wereld de christelijke gemeenschap 

waarneemt. De wegen van de gelovige lijken hen vreemd: 

 

                                                                     Het offer 

"Na een paar van de gebruikelijke zondagavondliederen, stond de voorganger van de kerk 

langzaam op, liep naar de preekstoel en voordat hij zijn preek voor de avond gaf, 

introduceerde hij in het kort een gastvoorganger die die avond in de dienst aanwezig was. In 

de inleiding vertelde de voorganger de gemeente dat de gast-voorganger één van zijn 

dierbaarste jeugdvrienden was, en dat hij wilde dat hij een paar momenten had om de kerk 

te begroeten en met hen te delen wat hij voelde dat geschikt zou zijn voor de dienst. 

--"Toen ging  een oudere man naar de preekstoel en begon te spreken: "Een vader, zijn zoon 

en een vriend van zijn zoon zeilden op de kust van de Pacific.  Hij ging verder met: " toen een 

snel naderende storm elke poging blokkeerde om terug te gaan naar de kust. De golven waren 

zo hoog dat, hoewel de vader een ervaren zeeman was, hij de boot niet rechtop kon houden 

en de drie in de oceaan terecht kwamen toen de boot kapseisde". De oude man aarzelde even 

en maakte oogcontact met twee tieners die, voor het eerst sinds de dienst begon, enigszins 

geïnteresseerd waren in zijn verhaal. 

--"De bejaarde voorganger ging door met zijn verhaal:" De reddingslijn grijpend, moest de 

vader de meest ondraaglijke beslissing van zijn leven maken ... naar welke jongen hij het 

andere einde van de lijn zou gooien. Hij had slechts enkele seconden om de beslissing te 

nemen. De vader wist dat zijn zoon een christen was en hij wist ook dat de vriend van zijn zoon 

dat niet was. De pijn van zijn beslissing kon niet worden geëvenaard door de stortvloed van 

de golven. Terwijl de vader riep: "Ik hou van je, mijn zoon!" gooide hij de levenslijn naar de 

vriend van zijn zoon. Tegen de tijd dat de vader de vriend naar de gekapseisde boot had 

teruggetrokken, was zijn zoon verdwenen onder de woedende golven in het zwart van de 

nacht. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. 

--"Tegen die tijd zaten de twee tieners rechtop in de bank, angstig wachtend op de volgende 

woorden uit de mond van de oude voorganger. "De vader, ging hij verder, wist dat zijn zoon 

met de Heer Jezus de eeuwigheid zou ingaan, en hij kon de gedachte niet verdragen dat de 

vriend van zijn zoon zonder Jezus de eeuwigheid zou ingaan. Daarom offerde hij zijn zoon op 

om de vriend van de zoon te redden. 
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--"Hoe groot is de liefde van God dat Hij hetzelfde voor ons deed. Onze hemelse Vader heeft 

zijn eniggeboren Zoon geofferd zodat wij gered konden worden. Ik dring er bij jullie op aan 

Zijn aanbod te aanvaarden om u te redden en de levenslijn te pakken die Hij u in deze dienst 

toewerpt ". Daarmee draaide de oude man zich om en ging zitten in zijn stoel terwijl de stilte 

de kamer vulde.  

--De voorganger liep weer langzaam naar de preekstoel en hield aan het eind een korte preek 

met een uitnodiging aan het einde. Niemand heeft echter op de uitnodiging gereageerd. 

Binnen enkele minuten nadat de dienst was beëindigd, stonden de twee tieners aan de zijde 

van de oude man. "Dat was een leuk verhaal", begon één van de jongens beleefd, "maar ik 

vind het niet erg realistisch voor een vader om het leven van zijn enige zoon op te geven in de 

hoop dat de andere jongen een Christen zou worden". 

--"Wel, je hebt een punt daar", antwoordde de oude man, terwijl hij naar zijn versleten Bijbel 

keek. Een brede glimlach verbreedde zijn smalle gezicht en hij keek opnieuw naar de jongens 

en zei: Het is zeker niet erg realistisch, toch? Maar ik sta hier vandaag om u te vertellen dat 

DIT verhaal mij een glimp geeft van hoe het voor God moet zijn geweest om zijn Zoon voor 

mij op te geven. Ziet u ... Ik was die vader en uw voorganger is de vriend van mijn zoon ". 

 

                                                             Het komende oordeel 

“1 Petrus 4:5-7: 5 Dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen 

de levenden en de doden. 6 Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd 

geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven 

zouden naar God in den geest. 7 En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt 

in de gebeden.  

Zowel Petrus als Paulus gebruiken soortgelijke bewoordingen over het oordeel van de 

"levenden en de doden".  Interessant is echter dat ze het onderwerp vanuit twee geheel 

verschillende gezichtspunten benaderen. Paulus richt zich op het oordeel van de gelovigen, 

terwijl Petrus zichzelf bezighoudt met de ongelovigen die degenen van de verstrooiing 

verontrustten. 

--Paulus schrijft: 

“2 Tim. 4:1: Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden 

oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 

Zoals we weten, zal Christus oordelen over de levenden in de Opname (Zijn verschijning) die 

zijn overgeplaatst naar de heerlijkheid. Maar de Rechterstoel zal ook de andere leden van het 

lichaam van Christus omvatten die hen in de dood zijn voorgegaan (1 Kor. 15:51, zie ook 1 

Thess. 4: 13-18). Zeven jaar later, bij de wederkomst van Christus, zal de Heer alle profetische 

heiligen die Zijn Koninkrijk binnenkomen, beoordelen. Dit oordeel omvat de levenden en de 

doden die in de eerste opstanding zijn opgewekt (Matth. 25: 1-23; 31-34; zie ook: Op.20: 6). 

--Petrus daarentegen behandelt het oordeel van de niet-geredde levenden en doden wanneer 

hij verklaart: 
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“1 Petrus 4:5: Dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de 

levenden en de doden. “ 

De 'niet-geredde levenden' die leven bij de wederkomst van Christus zullen aan het begin van 

het koninkrijk worden geoordeeld en in de duisternis worden geworpen (Ezech. 20: 33-38; 

Matth. 13: 36-43; 25: 31-33, 42-46). De "niet-geredde doden" van alle tijden zullen worden 

geoordeeld voor de Grote Witte Troon. 

--Petrus voegt hier een verklaring toe die vele generaties lang verwarring heeft veroorzaakt. 

“1 Petrus 4:6: Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij 

wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in 

den geest. 

Hoewel sommigen bepleiten dat de niet-geredden na de dood een tweede kans zullen krijgen, 

is zo'n extreme leer vreemd aan de Bijbel. Want: 

“Hebr. 9:27: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 

-- Wanneer we geconfronteerd worden met een moeilijke passage, worden de bredere en 

onmiddellijke context kritisch voor de juiste interpretatie. De hoofdstukken en passages die 

aan dit specifieke vers voorafgaan, hadden te maken  met lijden, vooral met betrekking tot de 

onrechtvaardige behandeling van deze Joodse gelovigen. Sommigen hadden zelfs 

onuitsprekelijke wreedheden meegemaakt, zoals we hebben gezien. Zeker, de wereld was 

deze waardevolle zielen niet waard. 

““1 Petrus 4:6: Want daartoe is ook den doden (die NU dood zijn) het Evangelie verkondigd 

geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven 

zouden naar God in den geest. 

Er is op dit moment weinig twijfel dat Petrus over gelovigen spreekt. Eens was het evangelie 

tot hen gepredikt, geloofden ze het, en werden ze opgeroepen te lijden en verworpen te 

worden zoals de Heiland. Als slachtoffers van gerechtelijke dwalingen werden deze heiligen 

valselijk beschuldigd en geoordeeld naar het oordeel van de mens. Daarom hadden sommigen 

vanwege hun getuigenis martelaarschap geleden vanwege hun geloof. Maar de dood was niet 

het einde, hoewel de stilte van het graf die indruk wekte. Deze heiligen waren levend en wel 

en dienden de Heer zonder lichaam. Petrus bevond zich op een stevige fundering toen Hij hen 

had opgedragen: 

“Matth. 10:28:  En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen 

doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. 

Deze onrechtvaardige heersers die kwaadwillig de levens van deze onschuldige zielen hadden 

afgebroken, zullen op een dag voor de rechtvaardige Rechter van de hele aarde staan. Geen 

wonder dat Petrus zegt: 

“1 Petrus 4:17-19: 17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien 

het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God 

ongehoorzaam zijn? 18 En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de 
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goddeloze en zondaar verschijnen? 19 Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun 

zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen. 

“1 Petrus 4:7: En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. 

-- Door de Geest wist Petrus dat de genade van God op het punt stond om het uitverkoren 

volk te verlaten. Het geluid van de strijdwagens van Titus zou spoedig in de verte worden 

gehoord naarmate het einde naderde. 

Er was misschien nog een sprankje hoop dat de bedeling van genade snel zou worden 

beëindigd en deze heiligen zouden kunnen leven om de Heer in glorie te zien terugkeren om 

hun vijanden te overwinnen. Daarom moesten ze uitkijken naar zijn spoedige wederkomst en 

bidden: 

“Matth. 6:10: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 

Met de vernietiging van Jeruzalem door Titus, in 70 n.Chr., wachten deze woorden geduldig 

om opnieuw te worden uitgesproken door toekomstige Israëlieten in de komende dag van de 

Heer. 

 

                                      De vernietiging van Jeruzalem in 70 na Christus. 

Er zijn drie passages in het gedeelte voor ons dat zorgvuldig met elkaar is geweven met een 

gemeenschappelijke rode draad. Deze rode draad heeft duidelijk te maken met een komende 

vervolging die het huis van Israël zal overkomen. Petrus schrijft: 

“1 Petrus 4:7: En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. 

“1 Petrus 4:12: Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u 

geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame; 

“1 Petrus 4:17: Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het 

eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God 

ongehoorzaam zijn? 

We moeten altijd in gedachten houden dat Petrus zijn geschriften in alle opzichten een 

tweeledig doel hebben. Onder de leiding van de Heilige Geest sprak de oude apostel 

degenen aan die toen aanwezig waren en zijn landgenoten in de toekomstige dag van de 

Heer. We voelen dat een grotere nadruk van deze periodes op de laatste van de twee wordt 

gelegd. Vandaag wenden wij ons tot Paulus zijn brieven voor onze leer en wandel, maar in de 

komende dag van de Heer zullen de heiligen van de Verdrukking zich tot de Hebreeuwse 

brieven wenden voor hun marsorders. 

--Terwijl de val van Israël plaatsvond ten tijde van de steniging van Stefanus, was het terzijde 

stellen van de begunstigde natie een geleidelijk proces dat ongeveer dertig jaar duurde. 

Wanneer Petrus dus spreekt over 'het einde aller dingen', 'de hitte der verdrukking” en  ' het 

oordeel beginne van het huis Gods ', bereidt hij zijn toehoorders voor op de gevaarlijke tijden 
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die voor hen liggen. Binnen vijf jaar nadat Petrus de laatste hand legde aan zijn brief, stuurde 

Rome Titus om de stad Jeruzalem te belegeren. Dit zou Israëls laatste nationale bestaan zijn. 

-- Voor het grootste deel waren de leiders die in Jeruzalem bleven religieuze ijveraars die in 

opstand kwamen tegen Rome en de zware belastingdruk die zij oplegde. Interessant genoeg 

probeerde Titus, bekend als een eerlijke man, een vredesakkoord te sluiten met de Joden, dat 

onnodig bloedvergieten zou hebben vermeden. Omdat de Romeinen terughoudend waren 

om de religieuze heiligdommen van hun gevangen genomen Israëlieten te vernietigen, 

betekende dit dat de stad en de tempel mogelijk gespaard waren gebleven van de totale 

vernietiging die zeker zou volgen. In plaats van zich over te geven, versterkten de Joden zich 

echter koppig, binnen de muren van de stad, tot het bittere einde. 

--Zelfs Josephus, de Joodse historicus, smeekte zijn landgenoten om het aanbod van Titus, van 

vrede, te aanvaarden. Hij vestigde hartstochtelijk hun aandacht op het feit dat God niet met 

hen was zoals Hij dat in het verleden was geweest; daarom was de uitkomst zeker rampzalig. 

Toen het duidelijk werd dat de Joden niet van plan waren zijn raad op te volgen, waarschuwde 

Josephus: "Ik beef zelfs bij het verklaren van de werken van God voor uw oren, zodat u kunt 

worden geïnformeerd hoe u vecht, niet alleen tegen de Romeinen, maar tegen God. 

--Kort nadat Titus alle voorraden in Jeruzalem had afgesneden, raasden hongersnood en ziekte 

door de stad. Met grote moeite brak hij uiteindelijk de muur van de stad af in het voorjaar van 

70 na Christus ten tijde van het Pascha, dezelfde tijd van het jaar dat Israël opkwam als een 

natie zo'n 1500 jaar eerder (Ex. 12). Hij beloonde de koppigheid van de Joden door iedereen 

af te slachten die zich tegen zijn opmars verzette. Een groot aantal Joden slaagde er echter in 

zichzelf binnen de tempel te barricaderen, waarschijnlijk in de hoop dat de Messias hen zou 

bevrijden uit de hand van de onderdrukker, zoals beloofd door de profeten uit het Oude 

Testament. Ze realiseerden zich weinig dat ze juist degene hadden verworpen die hen had 

kunnen bevrijden. 

--Er wordt gezegd dat het bloed zo vrijelijk van de marmeren trappen van de tempel liep dat 

de Romeinse soldaten moeite hadden om ze te beklimmen omdat ze zo glad waren. 

Uiteindelijk werd de stad van God vernietigd en de tempel in brand gestoken. Historici 

vertellen ons dat niet één steen op de andere, op de tempelplaats, werd gelaten. Blijkbaar 

liepen het goud, zilver en koper, dat in het vuur smolt, door de scheuren naar beneden. Om 

deze edelmetalen te winnen, moesten de Romeinse soldaten de stenen uit elkaar wrikken. 

Daarom hebben we een voor-vervulling van de eigen woorden van onze Heer met betrekking 

tot de tempel in Jeruzalem: 

“Matth. 24:1-2: 1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij 

Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. 2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze 

dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet één steen op den anderen steen gelaten worden, die 

niet afgebroken zal worden. 

Na een lange, moeizame campagne, die resulteerde in de dood van veel van zijn soldaten, was 

Titus zijn wraak hard. De leiders van de opstand en degenen die zich verzetten werden 

gekruisigd of naar de arena gestuurd waar ze door wilde beesten uiteen werden gescheurd. 

Er wordt gezegd dat er zoveel, als slaven, te koop werden aangeboden dat Rome moeite had 
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om slavenhandelaren te vinden om de buit van de overwinning te kopen. Bijgevolg werden de 

Israëlieten verspreid over de naties waar hun nakomelingen tot op de dag van vandaag 

verblijven. Dit betekende het einde van een tijdperk. De stad van God lag in puin, de tempel 

verwoest en het offersysteem gestopt. In de bedeling der genade handelt God niet langer met 

Israël als een natie of individueel, of wat voor natie dan ook. Er is nu geen onderscheid tussen 

Jood en Heiden. In plaats daarvan redt Hij vandaag individuen uit alle naties (Rom. 10: 12-13; 

2 Kor. 5: 18-20). 

 

                                                        Het begin van de smarten 

--Als de huidige bedeling ten einde komt bij de Opname, zal het onmiddellijk worden gevolgd 

door de tijd van de benauwdheden van Jakob. Israël zal opnieuw centraal staan als het laatste 

drama van het Profetische Programma zich ontvouwt. In de komende dag van de Heer zullen 

degenen van de toekomstige Joodse verstrooiing die Petrus zijn woorden lezen, begrijpen dat 

ook zij op het punt staan een soortgelijk lot tegemoet te gaan als hun voorvaderen. Deze keer 

is het echter niet Rome, maar de antichrist die hen zal onderdrukken. 

--Terwijl de Anti-Christus aan de macht komt door vleierijen, zal hij een verbond sluiten met 

de gekozen natie, waardoor zij in wezen het offerstelsel in Jeruzalem kan herstellen aan het 

begin van de Verdrukking. Midden in de Verdrukking verbreekt hij het verbond met Israël. Hij 

zal dan de tempel binnengaan, die hij, in de ogen van God, verontreinigt. Dit is de gruwel der 

verwoesting. 

--De Heer waarschuwde degenen die in die dag zullen leven: 

“Matth. 24:15: Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is 

door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 

Merk op, wanneer zij "zien", dat wil zeggen, zien de Antichrist de tempel binnengaan om 

zichzelf tot God te verklaren. Wanneer zij deze gebeurtenis aanschouwen, moeten zij 

onmiddellijk Jeruzalem ontvluchten, want de legers der Heidenen zullen spoedig de stad 

bezetten (Openb. 11: 1-2). Dit zal de snelheid zijn van een luipaard die zijn prooi aanvalt. Bijna 

de helft van de wereldbevolking zal zijn omgekomen in het midden van de Verdrukking, 

vanwege de toorn van God die wordt uitgestort op deze Christus-afwijzende wereld en de 

genocide veroorzaakt door de Antichrist. Maar dit is slechts het begin van smarten, want het 

ergste moet nog komen in het laatste deel van de Verdrukking, bekend als de Grote 

Verdrukking. De apostel Johannes noemt deze periode het "uur van beproeving".  

--Op die dag moeten de bewoners van de aarde het beeld van het beest aanbidden, een 

levensechte afgod van de Antichrist. Ze zullen weinig keus hebben, het is hem aanbidden of 

ter plaatse te worden geëxecuteerd! Bovendien zal de man van zonde ervoor zorgen dat zowel 

klein als groot het merkteken van het beest, 666, ontvangt. 

--Het getal zes in de Bijbel is het getal van de mens. God schiep de mens op de zesde  dag, zijn 

gemiddelde lengte is zes voet, zijn werkweek is zes dagen en hij wordt normaal zes voet onder 

de grond begraven.  Dit is een plechtige herinnering dat de Antichrist niet God is, maar slechts 
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een man, zij het een zeer krachtige man. Degenen die weigeren het nummer van zijn naam te 

ontvangen, kunnen niet kopen of verkopen. Dit zal de Israëlieten op die dag in een dilemma 

plaatsen, simpelweg omdat degenen die dit merkteken ontvangen eeuwig verdoemd zullen 

worden (Openb. 13: 11-18; zie ook 14: 9-12). 

--We kunnen de intensiteit, van de vurige beproevingen die de toekomstige heiligen van de 

Verdrukking zullen ondergaan, niet doorgronden. Het geeft ons echter een grotere 

waardering dat we in het tijdperk van genade leven. Gelukkig zijn wij verlost van de 

toekomende toorn. 

 

                                                      De wijze raad van Petrus 

“1 Petrus 4:8-9: 8 Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van 

zonden bedekken. 9 Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. 

--Als Petrus nu heeft verteld over de dingen die komen gaan, deelt hij nu enkele praktische 

instructies mede over het “hoe te leven in rampspoed”. De oude apostel was geen onbekende 

voor beproevingen en zou zelf spoedig het ultieme offer voor zijn getuigenis betalen. Met deze 

rijkdom aan ervaring wilde Petrus dat zijn toehoorders begrepen dat hun broeders en zusters 

in Christus, ook al hebben ze misschien tekortkomingen, hun naaste bondgenoten waren. 

Terwijl de harde realiteit van vervolging aan de horizon opdoemde, zou hun liefde voor elkaar 

zijn als de rust in het oog van een storm. Liefde is altijd bezorgd over het welzijn van anderen. 

Het is lankmoedig en vriendelijk. 

Hoewel we de neiging hebben om de patriarchen op voetstukken te plaatsen, waren ze 

mannen met dezelfde passies als wij. Ook zij werden soms overgegeven aan excessen. In het 

geval van Noach bijvoorbeeld, nadat hij de druiven uit zijn wijngaard had geoogst, dronk hij 

van de vrucht van zijn arbeid. Helaas dronk hij veel te veel en werd dronken en viel onbedekt 

(naakt) in slaap in zijn tent. Dit toont aan dat iedereen verleid kan worden en in zonde kan 

vallen. 

--Volgens het Bijbelse verslag kwam Cham schandelijk de tent van zijn vader binnen en keek 

naar zijn naaktheid. Dit was natuurlijk niet te verontschuldigen, maar blijkbaar was zijn reactie 

op het incident nog verontrustender. Blijkbaar had Cham een hekel aan de rechtvaardige 

wegen van zijn vader en sprak hij minachtend over Noach zijn indiscretie naar zijn broeders. 

Maar Sem en zijn broer Jafeth hielden van hun vader en achten hem hoog. Daarom namen ze 

een kleed en legden het op hun schouders en liepen achteruit de tent van hun vader in en 

bedekten zijn naaktheid. Zoals Petrus het zegt, bedekt de liefde een 'menigte van zonden' 

(Gen. 9: 20-27 zie ook Hebr. 11: 7 en 2 Petrus 2: 5). 

-- “Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren”.  De term 'gastvrijheid' heeft hier 

niet zozeer het idee gastvrij te zijn voor mensen die ze al kenden, maar eerder 'vriendelijk voor 

vreemden' te zijn. Terwijl de vervolging door het Romeinse rijk raasde, wanhoopten velen, van 

de Joodse verstrooiing, met betrekking tot de nodige levensbehoeften, zoals voedsel, kleding 

en onderdak, om nog maar te zwijgen van de noodzaak van een schuilplaats. Ik kwam onlangs 
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de volgende inzichtelijke observatie tegen die scherp onderscheid maakt tussen 

entertainment en gastvrijheid. 

-- Entertainen betekent: "Ik wil indruk op je maken met mijn huis, mijn slimme decoratie, en 

mijn gastronomische keuken". Gastvrijheid, die probeert te dienen, zegt: "Dit huis is een 

geschenk van mijn Meester. Ik gebruik het zoals Hij het wenst ...". Gastvrijheid wil dienen. 

--Entertainment verklaart subtiel: "Dit huis is van mij, een uitdrukking van mijn 

persoonlijkheid. Kijk alstublieft, en bewonder". Gastvrijheid fluistert: "Wat van mij is, is van 

jou.  

-- Entertainment zoekt een betaling --- de woorden: "Is ze niet een opmerkelijke gastvrouw 

....". Zonder aan beloning te denken vindt gastvrijheid welbehagen in geven, doen, liefhebben 

en dienen. 

-- Het model voor entertainment is de gelikte damesbladen met hun verleidelijke foto's van 

eten en kamers. Het model voor gastvrijheid is het Woord van God. Christus heiligt ons 

eenvoudige voedsel en maakt het nuttig. 

“1 Petrus 4:10-11: 10 Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan 

de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. 11 Indien iemand spreekt, die 

spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; 

opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de 

kracht, in alle eeuwigheid. Amen. 

--Degenen die God in zijn dienst roept, maakt Hij het ook mogelijk. Zo kregen deze Joodse 

gelovigen gaven om elkaar te dienen: “als goede uitdelers der menigerlei genade Gods”. De: 

“menigerlei genade Gods” hier genoemd moet niet verward worden met de genade van God 

volgens de Verborgenheid, dat ons in deze huidige bedeling wordt geschonken. Zoals we 

eerder in onze studie opmerkten begon Petrus, door de niet-geprofeteerde genade van God 

onder de Heidenen te observeren, een vollediger waardering te krijgen voor de geprofeteerde 

genade die uiteindelijk tot hen zou komen. In feite had de Geest hem opgedragen om aan de 

raad van Jeruzalem te verklaren: 

“Hand. 15:11: Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, 

op zulke wijze als ook zij. 

Ziet u, dat de profeten hadden geprofeteerd over het lijden van Christus en over de glorie die 

kort daarna in het koninkrijk zou volgen. Dat is genade! (1 Petr. 1: 10-12). 

--“1 Petr.4:11: 11 Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, 

die diene als uit kracht, die God verleent; 

Er is altijd een grote behoefte aan toegewijde leraren die het Woord van God bekwaam 

bedienen, vooral in tijden van beproeving. Degenen die in moeilijke tijden leven, werpen 

natuurlijk veel vragen op. In deze context zouden ze variëren van: "Waarom heeft God Israël 

verlaten en zich tot de Heidenen gewend?" tot "Hoe lang nog voordat de Heer terugkeert om 

ons van de Antichrist te verlossen?". 
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--Petrus waarschuwt degenen die de mogelijkheid hebben gekregen om te prediken en te 

onderwijzen dat zij dit alleen volgens de orakels (godsspraak) van God moeten doen. Er wordt 

gezegd dat in het klassieke Grieks het woord "orakel" werd gebruikt voor de uitingen van 

heidense goden. Hier spreekt Petrus natuurlijk over de uitingen en openbaringen van de ware 

en levende God met betrekking tot het koninkrijk. U zult zich herinneren dat Petrus aan de 

voeten van de Meester zat toen Hij de discipelen leerde op te passen voor valse profeten en 

antichristenen die onder hen zouden komen om te bedriegen. Daarom moeten degenen die 

geroepen zijn om het evangelie te dienen de orakels van God spreken. Met andere woorden, 

de Schrift moet bevestigen wat ze onderwijzen. 

--We moeten hieraan toevoegen dat het niet ongebruikelijk is dat een voorganger zijn mening 

geeft over passages die weliswaar moeilijk te interpreteren zijn. Maar hij moet zijn 

opmerkingen altijd laten voorafgaan met: "Mag ik voorstellen", "Misschien wilt u eens 

nadenken" of "Misschien". Dit is gewoon een manier om te zeggen dat hij wacht op verder 

licht op het onderwerp om zijn conclusie te bevestigen. Het uiteindelijke gezag in alle zaken 

betreffende geloof en praktijk is het Woord van God. De belangrijkste vraag is dus niet: "Wat 

denkt u, voorganger?" maar "Wat zegt de Schrift?". 

 

                                            Deelnemers aan het lijden van Christus 

“1 Petrus 4:12-13: 12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die 

u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame; 13 Maar gelijk gij gemeenschap 

hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner 

heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.  

--Petrus hield van zijn schapen en spreekt ze liefdevol aan als "geliefden". Hij was natuurlijk 

bezorgd dat ze goed zouden reageren op de komende "hitte der verdrukking”. Wat 

sporadische vervolgingen waren geweest, zou spoedig worden geïntensiveerd tot een 

volledige vervolging door de staat. Petrus vertelt zijn toehoorders dat ze dit niet moeten 

overwegen: 

“……………….alsof u iets vreemds overkwame”. 

De wereld zal de "Slager van Bagdad" (Saddam Hoessein) tolereren die zijn eigen volk heeft 

afgeslacht. Voeg daar de meedogenloze aanvallen van Satan aan toe, die niets liever wil dan 

de gelovige te neutraliseren, en het is begrijpelijk waarom Petrus zijn toehoorders worden 

aangespoord zich niet te laten ontmoedigen door de omstandigheden. 

--" Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook 

in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. 

Petrus wil hier niet zeggen dat het verlossende werk van Christus onvolledig was. Het lijden 

en de dood van Christus voor de zonden van Zijn volk was een voltooide transactie. Hun 

zonden waren volledig betaald! Maar het moet duidelijk zijn dat deze koninkrijks-heiligen de 

smaad droegen van voortdurende afwijzing, door de wereld, van de Heiland. Ze leden veel 

dezelfde dingen die Christus ook leed, dus het is in dit verband dat zij deel hadden aan Zijn 
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lijden. Als het object van de haat van de wereld Christus is, en ze Hem zonder reden haatten, 

herinnert Petrus zijn landgenoten eraan dat ze zeker hetzelfde onrecht zouden lijden. 

-- Er is ook een interessante correlatie in de woorden van Petrus. Volgens de profetie 

voorspelde de profeet het lijden van Christus en de glorie die zou volgen. Hetzelfde geldt voor 

deze heiligen, wier lijden niet te vergelijken was met de heerlijkheid die zij in het koninkrijk 

met Christus zullen genieten. Spoedig zou hun droefheid omslaan in blijdschap. Petrus leende 

ongetwijfeld een pagina uit het preekverslag van de Goede Herder: 

“Joh. 16:20-22: 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat gij zult schreien, en klagelijk wenen, maar 

de wereld zal zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap  

worden. 21 Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen is; maar 

wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de 

blijdschap, dat een mens ter wereld geboren is. 22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik 

zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u 

wegnemen”. 

--“ 1 Petrus 4:14-15: 14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; 

want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt 

wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. 15 Doch dat niemand van u lijde als 

een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit; 

--Het lijden dat deze dierbare heiligen doorstaan, was een gevolg van hun trouw. Als ze de ene 

golf van vervolging na de andere tegenkwamen, was het duidelijk dat ze inderdaad de 

kinderen van God waren: “want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u”. Dit 

had zeker een kalmerend effect op de kudde. 

--Petrus is er duidelijk over dat de mensheid is verdeeld in twee groepen, gelovigen die God 

verheerlijken, en ongelovigen die kwaad van Hem spreken. Hoewel de mensen zich aan 

weerszijden van het hek bevinden betreffende belangrijke aspecten in het leven, bent u wat 

God betreft gered of verloren; wat geldt voor u? 

--In tijden van vervolging wist Petrus dat er sommigen onder hen zouden zijn die de neiging 

zouden hebben om wraak te nemen. Zo waarschuwt hij zijn toehoorders dienovereenkomstig: 

“Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich 

met eens anders doen bemoeit; 

De boodschap is duidelijk – breng geen onnodig lijden over uzelf. Ongehoorzaamheid heeft 

op zulke momenten ernstige gevolgen! Het is één ding om te lijden voor het wandelen op het 

pad van gerechtigheid; het is een heel andere zaak om de waarschuwingen te weerstaan en 

je beloning te verliezen. Het leven van de gelovige moet boven elke smaad verheven zijn, 

ongeacht de omstandigheden waarin hij zich bevindt. 
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                                                                    Christenen 

“1 Petrus 4:16: Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar 

verheerlijke God in dezen dele. 

-- Voordat we verder gaan met hoofdstuk 5, willen we een verkeerde benaming ophelderen 

met betrekking tot de geliefde titel 'christen' die hier in 1 Petrus 4:16 staat. Algemeen wordt 

aangenomen dat Christelijke zendelingen Petrus zijn toehoorders hadden bereikt met de 

Christelijke boodschap, die hen de aanduiding "Christenen" opleverde. Maar dit is verre van 

de waarheid als we het historische verslag bekijken. 

-- De allereerste passage van de brief stelt duidelijk vast dat Petrus schreef aan degenen van 

de verstrooiing die vanwege vervolging in het buitenland waren verstrooid (Gr. Diaspora = 

verstrooiing, Hand.8: 1-4; zie ook: 1 Petrus 1: 1). Dit gebeurde natuurlijk vóór de bekering van 

Paulus; daarom konden Petrus zijn toehoorders niet gered zijn onder wat bekend staat als de 

Christelijke boodschap. Paulus was de eerste die de prediking van het Kruis verkondigde als 

goed nieuws, dat de leerstellingen van verzoening en rechtvaardiging door geloof omvat. 

--“Hand. 11:26: En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, 

en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochie Christenen genaamd 

werden. 

Aangezien het Griekse woord Christianos een Latijns-einde heeft, betekent dit dat de 

Romeinen de eersten waren die de volgelingen van Christus 'Christenen' noemden. Ze hebben 

de naam blijkbaar bedacht om zich te onderscheiden van degenen die Christus aanbaden. 

-- De cultus van de Keizer was de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk waarin de keizer werd 

aanbeden als een god. Het diende twee doelen. De onderdanen van Rome gehoorzaamden 

de wetten van het rijk, niet alleen als een politieke, maar ook als een religieuze plicht. Het 

vormde de verbindende factor die de vele verschillende mensen van het rijk tot één en het 

maakte de militaire taak gemakkelijker om het verre domein bijeen te houden. Het Griekse 

woord voor Caesar is Kaisar. Degenen die de Kaisar aanbaden werden Kaisarianos genoemd. 

--Omdat men geloofde dat Christus op een dag de koninkrijken van deze wereld omver zou 

werpen en zijn eigen koninkrijk van gerechtigheid zou vestigen, werden degenen die Hem 

aanbaden Christianos genoemd. Door dit woord in te voeren, probeerden de Romeinen 

afstand te nemen van de volgelingen van Christus. Naast het denken dat deze gelovigen bezig 

waren met Christus, vonden de Romeinen dat deze Christenen hun eigen doodvonnis hadden 

geschreven door Caesar te trotseren. Als resultaat hiervan volgden er tien bloedige 

vervolgingen. 

--Petrus is de enige gelovige die de term "christen" gebruikt. De andere twee keer lijkt het 

woord van de lippen van de ongelovigen te komen. De titel 'Christus' is de gemene deler 

wanneer we het gebruik van de term Christen beschouwen in relatie tot de twee programma's 

van God. Christus is het onderwerp van beide programma's. Het is dus juist om te zeggen dat 

Petrus zijn toehoorders Christenen waren, omdat zij geloofden dat Christus de Messias van 

Israël was die zijn koninkrijk hier op aarde zou vestigen. Zij waren volgelingen van Christus 

volgens dit doel en roeping.  
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--Hoewel de apostel Paulus de term nooit gebruikt, worden de leden van het Lichaam van 

Christus Christenen genoemd omdat Christus ons Hoofd is. Wij moeten Paulus volgen zoals hij 

Christus volgde volgens Zijn hemelse doel en roeping (1 Kor. 11: 1). Het ware Christendom 

zoals we dat vandaag kennen, is dus een product van de leerstellingen van genade die de Heer 

der heerlijkheid aan en door Paulus openbaarde. 

 

                                                       De gerechtigheid van God 

“1 Petr. 4:17-19: 17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien 

het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God 

ongehoorzaam zijn? 18 En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de 

goddeloze en zondaar verschijnen? 19 Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun 

zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen. 

--De apostel maakt behoedzaam onderscheid tussen het oordeel van de gelovige en het einde 

van degenen die het evangelie niet gehoorzamen. De betekenis hier is deze: "Als wij, die het  

gezin van God zijn, dit onderzoek eerst moeten ondergaan, wat zal er gebeuren, als het 

oordeel zijn climax nadert, met degenen die de waarheid verwerpen?". Want: 

“En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar 

verschijnen? 

De term "nauwelijks" heeft het idee van "met moeite", wat aangeeft dat er weinig marge over 

was. Stop en denk na, hoe vaak hebben wij, die nu gelovigen zijn, de oproep van God om gered 

te worden, weerstaan? En misschien waren er niet veel kansen meer geweest om te reageren 

of ook wij zouden voor altijd verloren zijn gegaan. 

-- Het oordeel van Israël dat Petrus hier de 'eerst' noemde, zal uiteindelijk plaatsvinden aan 

het begin van de tijd van het koninkrijk. Het "einde" van de zaak zal het oordeel voor de Grote 

Witte Troon zijn bij de voleinding van alle dingen. Op die dag zullen degenen die het goede 

nieuws van God verwierpen, in welk tijdperk ze ook leefden, voor de Rechter van de hele aarde 

verschijnen. 

-- Sommigen vinden het moeilijk te geloven dat een liefhebbende God de wereld zal oordelen. 

Het is waar dat God een God van liefde is. In feite hield Hij zoveel van de mensheid dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon stuurde om voor hun zonden te sterven. Ziet u, het oordeel van God viel op 

Christus zodat de mensheid van Zijn toorn verlost zou kunnen worden. Als de zondaar echter 

de zonde-drager afwijst, moet hij de gevolgen van zijn afwijzing ondergaan. Elke overtreding 

tegen Gods oneindige heiligheid vereist een oneindige straf. Hoewel de mens de neiging heeft 

om zonde over het hoofd te zien, of door de vingers te zien, kan God dat niet! Geliefden, we 

moeten God nooit beschuldigen van wat de mens over zichzelf heeft gebracht. Hij gaat 

eenvoudig oogsten wat hij heeft gezaaid. 
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                                                      Gods erfenis 

“ 1Petrus 5:1-4: 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en 

getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal 

worden: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, 

maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; 3 Noch als 

heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden 

zijnde.4 En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der 

heerlijkheid behalen. 

                                                             De overste Herder 

Er zijn talloze metaforen toegewezen aan de natie Israël, maar misschien is de meest geliefde 

haar rol als de schapen van God. Israël is de kudde en de Heer is hun Herder die over hen 

waakt. Deze specifieke metafoor is overvloedig aanwezig in de Profetische Geschriften. 

Hoewel de 23e Psalm herhaaldelijk devotioneel wordt toegepast op de leden van het Lichaam 

van Christus, waren de woorden van David oorspronkelijk bedoeld voor de Kinderen van 

Israël. Bijvoorbeeld: 

--“De Heer is mijn herder”. Christus is de Herder van de kudde van God in drie opzichten. Hij is 

de goede Herder die zijn leven heeft afgelegd voor zijn schapen (Joh. 10: 14-18). Als de Grote 

Herder die uit de dood is opgestaan, geeft Christus Zijn eigen eeuwige zekerheid; vervolgens 

kan niemand ze uit Zijn hand rukken (Joh. 10: 27-30; zie ook Hebreeën 13:20). Tenslotte komt 

Hij weer als de Overste Herder, om de Zijne te belonen met een kroon van heerlijkheid die 

niet verwelkt (1 Petrus 5: 4). 

--" mij zal niets ontbreken”.  

Hier worden de schapen afgebeeld als volmaakt tevreden. In tegenstelling tot de huurling, die 

er alleen op uit is voor persoonlijk gewin, houdt de Goede Herder van Zijn schapen en zorgt 

op natuurlijke wijze voor hun behoeften. Ze kennen Zijn stem en volgen Hem gewillig. 

--" Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;   

Er wordt gezegd dat aan vier voorwaarden moet zijn voldaan voordat schapen in grazige 

weiden zullen liggen:  Ten eerste moeten ze vrij zijn van honger. Als schapen honger hebben, 

hebben ze de neiging om weg te dwalen op zoek naar voedsel. Ten tweede moeten ze vrij zijn 

van ongedierte, zoals parasieten en vliegen. Ten derde moet het vrij zijn van interne strijd 

binnen de kudde. Ten vierde moeten ze vrij zijn van angst. De aanwezigheid van de Grote 

Herder heeft dus een kalmerend effect op de schapen. Ze voelen zich veilig zolang Hij in de 

buurt is. 

--"Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 

De meeste dieren zullen het drinken uit een vervuilde plas water vermijden. Schapen lijken 

zich echter niet bewust van het gevaar. Het gevolg is dat kuddes die onbewaakt zijn, vaak 

ziektes en parasieten oplopen. Alleen de Goede Herder weet wat het beste is voor de kudde. 

Hij leidt hen naar stille wateren die zuiver zijn en het verlangen van hun ziel zullen bevredigen. 
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“Matth. 5:6: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd 

worden.  

--"Hij verkwikt mijn ziel”. 

De herder is zich ervan bewust als er zelfs maar één van zijn kudde ontbreekt. Schapen lijken 

de neiging te hebben om weg te dwalen, wat hen meestal in gevaar brengt, vooral als ze op 

hun rug komen te liggen. Een schaap die op zijn rug komt te liggen is niet in staat om zelf weer 

op te staan. Het is volledig hulpeloos! Alleen de herder kan het schaap van een zekere dood 

redden. Na 1500 jaar falen onder de wet was Israël ver van God afgedwaald. Jesaja legde zijn 

vinger op de zere plek van de zaak toen hij zei: 

“Jes. 53:6: Wij dwaalden allen als schapen,………………..”. 

Ze “lag op haar rug”. Volgens het woord van de profeet zal de Goede Herder Israël op een dag 

in haar rechtmatige positie herstellen. 

“…………..Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil”. 

Net als de mens zijn schapen gewoontedieren. Als ze niet goed worden beheerd, zullen ze 

grazen totdat de weide onvruchtbaar is. Dus zullen schapen elkaar blindelings volgen op het 

verkeerde pad op zoek naar groenere weiden. Jesaja voegt aan de bovenstaande passage toe 

dat zijn landgenoten "ieder zijn eigen weg is gegaan". Met andere woorden, de natie was van 

de weg van de Heer afgeweken om afgoden te aanbidden. Op basis van Zijn opstanding zal de 

Grote Herder de kudde op het pad van gerechtigheid leiden omwille van Zijn naam. Als Hij 

zegt: 

“Joh. 14:6: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan 

door Mij.  

--Psalm 23:4: Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want 

Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 

Op de reis naar het hogere  land moest de kudde door de vallei worden geleid die vol gevaar 

zat. Plotselinge overstromingen en roofdieren waren slechts twee van de gevaren onderweg. 

Maar de kudde vond troost in de stok en de staf van de herder. De herder gebruikte de stok 

behendig om aanvallen van coyotes en wolven af te slaan. Het gebogen uiteinde van de staf 

daarentegen werd om de nek van het schaap geplaatst om het in veiligheid te brengen. Terwijl 

Israël door de vallei van de schaduw van de dood wandelt in de komende 

verdrukkingsperiode, zal de Opperherder haar veilig naar de berg Sion leiden, waar hij in grote 

kracht en glorie zal terugkeren om de "tijden van verkwikking" (Hand. 3:19) te brengen. 

 

                                                            De onderherders 

--Petrus zijn verwijzing naar de Messias als de Opperherder van Israël herinnerde de 

onderherders eraan dat ze uiterst voorzichtig moesten zijn hoe ze de kudde van God leiden. 

Ze moesten het voorbeeld van de Opperherder op de voet volgen, vanwege het feit dat ze 
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binnenkort, bij de wederkomst, verslag moeten uitbrengen betreffende hun toezicht op de 

kudde.  

--Als Petrus enkele praktische instructies voor de oudsten van de verstrooiing vastlegde, nam 

hij zichzelf op in hun aantal. Dit is een duidelijke aanwijzing dat het apostelschap van Petrus 

geleidelijk aan in betekenis afnam. Er werden steeds minder onthullingen gegeven over het 

koninkrijk, die tenslotte de belangrijkste oudste in Israël achterlieten met een bediening van 

conformatie. 

--Petrus richt zijn aansporing tot de herder die de voorganger van de plaatselijke gemeente is, 

zoals de term al aangeeft. Simpelweg omdat iemand een Bijbelleraar is, of een oudste, 

betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij voorganger is. In feite zijn er waarschijnlijk velen die 

niet in de bediening zouden moeten zijn, hoewel ze misschien gekwalificeerd zijn om andere 

functies in de dienst van de Heer te bekleden. 

-- Voorganger zijn is veel meer dan prediken in de zondagdiensten. Een echte herder is iemand 

die het hart van een voorganger heeft. De kudde waar hij toezicht op houdt, is zijn uitgebreide 

familie. 

Hij heeft een last voor elk lid van het gezin, opdat zij geestelijk in de Heer kunnen groeien. 

Wanneer één van hen ziek is, bezoekt hij zonder te worden gevraagd. Als één van hen in de 

fout gaat, is hij gebroken van hart tot de dader in de kudde is hersteld. Het is meestal de 

voorganger die als eerste wordt gebeld, of althans dat zou zo moeten zijn, om degenen te 

troosten die een geliefde hebben verloren. Hij is een trooster, een raadgever en een 

vertrouweling. 

-- Petrus instrueert de herders van de verstrooiing om: 

“ 1 Petrus 5:2: Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover,………..”.  

Hier geeft de apostel de raad die door de Goede Herder hem, voorafgaand aan zijn 

hemelvaart, gaf. U zult zich herinneren dat Petrus de Heer drie keer verloochende, zoals de 

Meester had voorspeld. Tegen het einde van de veertig dagen durende dienst van Christus,  

na de opstanding, verscheen Hij aan zijn discipelen. Terwijl ze aten, vroeg de meester aan 

Petrus: 

“Joh. 21:15: ………….zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan 

dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn 

lammeren. 

Hoewel we ons hier niet zullen bezighouden met de betekenis van het Griekse woordspel, 

willen we graag dat u ziet dat de Heer aan Petrus de gelegenheid geeft om zijn vroegere roem 

in te trekken, namelijk dat hij de Meester meer liefhad dan de andere discipelen. Zoals we 

weten, heeft hij Hem ontkend. 

--Nadat Petrus was vernederd, neemt de Heer de eerste stap om zijn apostel te herstellen met 

de verklaring:  

“Weid Mijn lammeren”. 
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De Goede Herder stond op het punt hen te verlaten, maar voordat Hij dat deed, gaf Hij Petrus 

en de anderen de opdracht om "Zijn lammeren te weiden". Zij waren de meest kwetsbaren 

van de kudde en hadden speciale aandacht nodig. Soms is het nodig om de kleine lammeren 

met de hand te voeden totdat ze sterk genoeg zijn voor de waarheid. 

--“Joh. 21:16: Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij 

Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn 

schapen. 

Er waren drie stappen in Petrus zijn ontkenning en drie stappen naar zijn herstel. Opnieuw gaf 

de Goede Herder Zijn ‘onderherders’ opdracht om voor de kudde te zorgen in Zijn afwezigheid. 

Vandaar dat Petrus de opdracht kreeg om "Weid Mijn schapen" . Het Griekse woord voor 

"wijden" is hier een veel bredere term die het idee heeft om toezicht te houden, te heersen. 

en de kudde te disciplineren. De schapen worden afgeschilderd als volwassen, maar zijn soms 

wat onhandelbaar. 

--“Joh. 21:17: Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus 

werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: 

Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen. 

Petrus was niet bedroefd in de zin dat hij beledigd voelde, maar eerder was hij bedroefd dat 

hij zich zijn drievoudige ontkenning in herinnering moest brengen. In wezen zegt de Heer 

tegen Petrus, en tegen alle herders, als je echt van me houdt, zorg dan goed voor mijn 

schapen. Merk in alle drie passages op dat het de schapen van de Heer zijn die door 

onderherders worden geweid. Ze zijn Zijn gekocht eigendom. "Wijd mijn schapen!". Zoals 

correct is gezegd: "Het werk is zo bewerkelijk, de waardering is vaak klein, de reactie zo 

ontmoedigend, de kritiek hard, de aanvallen van Satan zo fel, dat alleen de liefde van Christus 

- de Zijne voor ons en de onze voor Hem - ons een dergelijk werk kan noodzaken". 

--Petrus had ongetwijfeld deze drie dingen in gedachten toen hij de oudsten van de 

verstrooiing opdracht gaf om: 

“Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover,………..”.     

Ook hij zou spoedig de zorg voor de schapen aan anderen moeten overlaten, de schaduw van 

zijn martelaarschap werd langer en groter. 

 

                                                De motieven van de onderherders 

“1 Petrus 5:2-3: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit 

bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; 3 Noch als 

heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden 

zijnde. 

-- Petrus daagt degenen, die de mantel van de herder dragen, uit om niet gedwongen maar 

vrijwillig te dienen. Sommigen die tot de bediening worden geroepen, kunnen een gevoel van 

onwaardigheid voelen om de positie te bekleden of ze voelen zich soms overweldigd door de 
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grote verantwoordelijkheid in het leiden van Gods volk. In wezen zegt Petrus: wees niet 

halfhartig; dien de Heer met een volledige mate van toewijding. 

-- Voetbalfans geven er niets om, om twee uur naar een balspel te rijden, nog een uur in de rij 

te wachten om het stadion binnen te gaan, gevolgd door drie uur oncontroleerbaar gillen en 

schreeuwen, bij een gevoelstemperatuur van twintig graden onder nul, om het thuisteam aan 

te sporen. Als gelovigen half zoveel enthousiasme hadden voor het werk van de Heer, zouden 

we veel meer bereiken voor de zaak van Christus, iets van eeuwige waarde! 

--“ ……………..noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed”. 

Terwijl de arbeider zijn loon waard is, moet de herder de kudde van God niet plukken. Het 

herderlijk ambt moet nooit worden beschouwd als een beroep, maar eerder als een roeping 

van God. Degenen die zich schaamteloos in de bediening begeven louter voor materieel 

voordeel, zullen op een dag verantwoording moeten afleggen aan de Overste der herders. De 

Heer zal de huurling niet onschuldig houden die misbruik maakt van Zijn volk. De ware 

dienstknecht van de Heer zal dienen met een “bereidvaardige geest”. Dat wil zeggen, hij zal 

gretig het werk van de Heer doen zonder rekening te houden met financiële winst. 

“Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde 

geworden zijnde”. 

De herder moet geen dictator zijn en onredelijke eisen stellen aan de oudsten en de 

gemeente. De houding van sommige herders is: "Het is mijn weg of de snelweg"! ".  Zoals 

gezegd, "macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert volkomen". De herder moet de 

kudde van God niet drijven, maar leiden. Hij moet het goede voorbeeld geven, zonder angst, 

opdat iedereen in een vollere kennis van Zijn wil komt. 

 

                                                          Bekleed met nederigheid 

“1 Petrus 5:5-7: 5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander 

onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar 

den nederigen geeft Hij genade. 6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u 

verhoge te Zijner tijd. 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 

-- De jongeren hebben een heel speciale plaats in het hart van God, vooral degenen die hun 

leven op jonge leeftijd aan de Heer wijden. In de hele Bijbel hebben we talloze voorbeelden 

van hoe God jonge mensen gebruikte om het verschil te maken. Jozef was slechts zeventien 

jaar oud toen zijn broeders hem in de put wierpen. Maar zijn geloof in de levende God 

wankelde nooit. Ondanks de ene ontbering na de andere, probeerde Jozef altijd te doen wat 

juist was in de ogen van God. Na verloop van tijd kreeg hij de leiding over het huis van Farao, 

dat God jaren later gebruikte om Israël te beschermen tegen een dodelijke hongersnood die 

het land teisterde. 

-- Gaan jongeren soms de mist in? Absoluut. Johannes Markus is een goed voorbeeld. Als een 

hoopvolle missionaris had hij Paulus en Barnabas vergezeld op de eerste apostolische reis van 

de apostel. Hoewel Markus waarschijnlijk enthousiast was over dit nieuwe avontuur, duurde 
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het niet lang voordat zijn enthousiasme in angst veranderde, omdat het trio zich in gevaren 

bevond vanwege de Heidenen, en wie weet wat nog meer. In Perge in Pamfilie vertrok Markus 

en keerde terug naar Jeruzalem, hij had genoeg gezien! 

--Maar zonder de genade van God zouden we allemaal als Markus zijn! Welke prediker van 

het evangelie heeft niet eens tegen zichzelf gezegd: "Dat is het, ik stop ermee, het is het 

hartzeer niet waard!". Het enige dat iemand op zulke momenten weerhoudt om naar zijn 

gedachten te handelen is zijn roeping door God. Men loopt niet zomaar weg van God die ons  

heeft: 

“ 2Tim. 1:9:…………….geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn 

eigen voornemen en genade,……………………………”.  

Gelukkig herstelde Johannes Markus van zijn tijdelijke afval van ontrouw en werd hij volgens 

het getuigenis van het Woord van God groots door de Heer gebruikt (Kol. 4:10; 2 Tim. 4:11 zie 

ook 1 Petrus 5:13). Gewoon omdat een soldaat van het Kruis gewond raakt in de strijd, 

betekent dit niet altijd dat hij nooit meer zal opstaan om op een dag weer te strijden. 

--Omdat het de aanleg van de jongeling is om onstuimig te zijn, instrueert Petrus hen zich te 

onderwerpen aan de oudsten van de gemeente. In tijden van crisis stappen de jongeren 

meestal met veel lawaai naar voren - terwijl de raad van de doorgewinterde veteraan veel 

meer ingetogen is. Kortom, de jongeren moesten de oudsten van de gemeente respecteren 

en alle voorzorgsmaatregelen nemen om ze (de oudsten) niet opzij te schuiven, gewoon om 

hun eigen ideeën te promoten. 

--Bovendien moesten ze dat doen "bekleed met nederigheid" (1 Petrus 5: 5-6). Deze jonge 

mannen waren de aanstormende leiders in deze plaatselijke vergaderingen, maar een groot 

gevaar stond in de weg - trots. Een vriendelijk woord, een beetje lof van familie en vrienden, 

en het duurt niet lang voordat een jonge herder te hoog over zichzelf begint te denken. Maar 

hij moet altijd onthouden dat het geschenk dat hij kreeg van boven kwam. Dus, degenen die 

zich voor God vernederen, erkennen hun afhankelijkheid van Hem. Ze moesten al hun zorgen 

op de Koning der koningen werpen, want Hij zou in al hun behoeften voorzien. Wat een zegen 

en troost zou dit zijn geweest voor Petrus zijn toehoorders die door het vuur van tegenspoed 

heen moesten. 

--Soms lijken woorden en zinnen abstract, tenzij ze verband houden met iets waarmee we ze 

kunnen identificeren. Het volgende echte verhaal plaatst de voorgaande gedachten in een 

zinvolle toepassing. 

 

                                                      De christelijke drummerjongen 

Ik was chirurg in het Amerikaanse leger tijdens de burgeroorlog. Na de slag om Gettysburg 

waren er honderden gewonde soldaten in mijn ziekenhuis. Velen raakten zo ernstig gewond 

dat een been of een arm, of soms beide, moest worden geamputeerd. 

--Eén daarvan was een jongen die pas drie maanden in dienst was. Omdat hij te jong was om 

soldaat te zijn, had hij zich als drummer aangemeld. Toen mijn assistenten hem vóór de 
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amputatie chloroform kwamen geven, draaide hij zijn hoofd en weigerde het. Toen ze hem 

vertelden dat het de bevelen van de dokter waren, zei hij: "Stuur de dokter naar mij". Ik kwam 

naar zijn bed en zei: "Jongeman, waarom weiger je de chloroform? Toen ik je op het slagveld 

vond, was je zo ver heen dat ik je bijna had laten liggen. Maar toen je die grote blauwe ogen 

open deed, drong het tot me door dat je ergens een moeder had die op dat moment misschien 

aan je dacht. Ik wilde niet dat je op het veld stierf, dus bracht ik je hierheen. Maar je hebt 

zoveel bloed verloren dat je gewoon te zwak bent om een operatie zonder chloroform te 

overleven. Ik kan je beter iets geven. 

--Hij legde zijn hand op de mijne, keek me in het gezicht en zei: "Dokter, op een zondagmiddag, 

toen ik negen en een half jaar oud was, gaf ik mijn hart aan Christus. Ik heb toen geleerd om 

Hem te vertrouwen en sindsdien vertrouw ik op Hem. Ik weet dat ik hem ook nu kan 

vertrouwen. Hij is mijn kracht. Hij zal me steunen terwijl u mijn arm en been amputeert ". Ik 

vroeg hem of ik hem op zijn minst een beetje cognac mocht geven. Opnieuw keek hij naar mij 

en zei: "Dokter, toen ik ongeveer vijf jaar oud was, knielde mijn moeder aan mijn zijde met 

haar armen om me heen en zei:" Charlie, ik bid tot Jezus dat jij nooit één drankje, met daarin 

alcohol, zult nemen. Je vader stierf als een dronkaard en ik heb God gevraagd jou te gebruiken 

om mensen te waarschuwen voor de gevaren van drinken en om hen aan te moedigen de 

Heer lief te hebben en te dienen”. Ik ben nu 17 jaar oud en heb nog nooit iets sterkers gehad 

dan thee of koffie. De kans is groot dat ik ga sterven en in de aanwezigheid van mijn God ga. 

Zou u me daar naartoe sturen met brandewijn in mijn adem? " 

--Ik zal nooit het vergeten hoe die jongen me aankeek. In die tijd haatte ik Christus, maar ik 

respecteerde de loyaliteit van die jongen aan zijn Heiland. En toen ik zag hoe hij Hem tot het 

einde toe liefhad en vertrouwde, raakte me dat diep in mijn hart. Ik deed voor die jongen wat 

ik nog nooit voor een soldaat had gedaan, ik vroeg hem of hij zijn kapelaan wilde zien. 

Kapelaan R. kende de jongen goed omdat hij hem op de gebedsbijeenkomsten in de tent had 

gezien. Hij pakte zijn hand en zei: "Charlie, het spijt me echt om je zo te zien". "Oh, het gaat 

goed, mijnheer", antwoordde Charlie. "De dokter bood me chloroform aan, ik vertelde hem 

dat ik dat niet wilde. Toen wilde hij me brandewijn geven, wat ik ook niet wilde. Dus nu, als 

mijn Heiland me roept, kan ik met mijn volle verstand naar Hem toe gaan. 

--"Je sterft misschien niet, Charlie", zei de kapelaan, "maar als de Heer je naar huis roept, kan 

ik dan iets voor je doen als je gestorven bent? “. "Kapelaan, reik alsjeblieft onder mijn kussen 

en neem mijn kleine Bijbel. Het adres van mijn moeder staat er in. Stuur het alsjeblieft naar 

haar en schrijf een brief voor mij. Vertel haar dat ik, sinds ik het huis verliet, geen dag voorbij 

heb laten gaan, ongeacht of we op mars waren, op het slagveld of in het ziekenhuis, zonder 

een deel van Gods Woord te lezen en dagelijks te bidden dat Hij haar zou zegenen ". "Is er nog 

iets dat ik voor je kan doen, mijn jongen?" Vroeg de kapelaan. "Ja, schrijf alsjeblieft een brief 

aan de zondagsschoolleraar van de Sands Street Church in Brooklyn, New York. Zeg hem dat 

ik nooit de aanmoediging, goed advies en veel gebeden voor mij ben vergeten. Ze hebben me 

geholpen en getroost in alle gevaren van de strijd. En nu, in mijn laatste uur, dank ik de Heer 

voor mijn geliefde oude leraar, en vraag Hem om hem te zegenen en te sterken. Dat is alles". 

--Toen wendde hij zich tot mij en zei: "Ik ben klaar, dokter. Ik beloof dat ik niet eens zal 

kreunen, terwijl u mijn arm en been afzet, als u me maar geen chloroform aanbiedt". Ik 
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beloofde het, maar ik had niet de moed om het mes in mijn hand te nemen zonder eerst naar 

een ander kamer te gaan en zelf een beetje brandewijn te nemen. 

-- Terwijl hij door het vlees sneed, kreunde Charlie Coulson nooit. Maar toen ik de zaag nam 

om het bot te scheiden, nam de jongen de hoek van zijn kussen in zijn mond, alles wat ik hem 

kon horen fluisteren was: "O Here Jezus, gezegende Jezus, sta mij nu bij ". Hij hield zich aan 

zijn belofte. Hij kreunde nooit. 

-- Ik kon die nacht niet slapen. Naar welke kant ik me ook draaide, ik zag die zachtblauwe ogen 

en toen ik mijn eigen ogen sloot, de woorden: " O Here Jezus, gezegende Jezus, sta mij nu bij”, 

bleef in mijn oren klinken. Even na middernacht verliet ik eindelijk mijn bed en bezocht het 

ziekenhuis, iets wat ik nooit eerder had gedaan tenzij er een noodgeval was. Ik had zo'n 

vreemd en sterk verlangen om die jongen te zien. Toen ik daar aankwam, vertelde een 

oppasser me dat 16 van de zwaargewonde soldaten waren gestorven. "Was Charlie Coulson 

één van hen?" Vroeg ik. "Nee, mijnheer", antwoordde hij: "Hij slaapt zo zoet als een baby". 

-- Toen ik aan zijn bed kwam, zei één van de verpleegsters dat om ongeveer negen uur twee 

leden van de Y.M.C.A. (later officieel georganiseerd in een internationale organisatie in 1881), 

in het ziekenhuis kwamen om een hymne te lezen en te zingen. Kapelaan R. was bij hen en hij 

knielde bij Charlies bed en deed een vurig en ontroerend gebed. Toen zongen ze, nog steeds 

op hun knieën, één van de lieflijkste van alle hymnes: "Jesus, Lover Of My Soul". Charlie zong 

ook met hen mee. Ik kon niet begrijpen hoe die jongen, die zo'n vreselijke pijn had, kon zingen. 

--Vijf dagen nadat ik de operatie had uitgevoerd, vroeg Charlie naar mij en het was van hem 

dat ik mijn eerste evangelie-preek hoorde. "Dokter" zei hij: "Mijn tijd is gekomen. Ik verwacht 

niet nog één zonsopgang te zien. Ik wil u met heel mijn hart bedanken voor uw vriendelijkheid 

jegens mij. Ik weet dat u Joods bent en dat u niet in Jezus gelooft, maar ik wil dat u bij me blijft 

en me sterven ziet vertrouwende op mijn Verlosser tot het laatste moment van mijn leven ". 

Ik probeerde te blijven, maar ik kon het gewoon niet. Ik had niet de moed om er bij te staan 

om een Christelijke jongen te zien sterven, zich verheugend in de liefde van die Jezus die ik 

haatte. 

--Ongeveer 20 minuten later kwam er iemand langs en vond me zittend in mijn kantoor met 

mijn handen voor mijn gezicht. Hij vertelde me dat Charlie me wilde zien. "Ik heb hem net 

gezien", antwoordde ik, "en ik kan hem niet opnieuw zien". "Maar dokter, hij zegt dat hij u 

nog één keer moet zien voordat hij sterft". Dus besloot ik Charlie te bezoeken, een 

vertederend woord te zeggen en hem te laten sterven. Ik was echter vastbesloten dat niets 

wat hij zou zeggen mij in het minst zou beïnvloeden wat Jezus betreft. 

--Toen ik het ziekenhuis binnenkwam, zag ik dat hij snel wegzonk, dus ging ik bij zijn bed zitten. 

Hij vroeg me om zijn hand te nemen en zei: "Dokter, ik hou van u omdat u een Jood bent. De 

beste vriend die ik in deze wereld heb gevonden, was een Jood". Ik vroeg hem wie dat was en 

hij antwoordde: "Jezus Christus, en ik wil hem aan u voorstellen voordat ik sterf. Wilt u me 

beloven, dokter, dat wat ik u ga zeggen, u nooit zult vergeten? ". Ik beloofde het en hij zei: 

"Vijf dagen geleden, toen u mijn arm en been amputeerde, bad ik tot de Heer Jezus Christus 

en vroeg ik Hem om Zijn liefde aan u bekend te maken". 
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-- Die woorden gingen diep in mijn hart. Ik kon niet begrijpen hoe, terwijl ik hem de meest 

intense pijn had veroorzaakt, hij zichzelf helemaal kon vergeten en aan niets anders kon 

denken dan zijn Heiland en mijn onbekeerde ziel. Het enige dat ik tegen hem kon zeggen was: 

"Wel mijn beste jongen, het komt spoedig goed met je". Met deze woorden verliet ik hem en 

12 minuten later viel hij in slaap, "veilig in de armen van Jezus".  

--Honderden soldaten stierven in mijn ziekenhuis tijdens de oorlog, maar ik volgde er slechts 

één naar het graf, en dat was Charlie Coulson. Ik reed drie mijl om zijn begrafenis bij te wonen. 

Ik had hem in een nieuw uniform laten kleden en in een officierskist laten plaatsen met een 

Amerikaanse vlag er overheen. 

-- De woorden van die stervende jongen maakten een diepe indruk op mij. Ik was toen rijk wat 

geld betreft, maar ik zou alle centen hebben gegeven die ik bezat als ik me tegenover Christus 

kon voelen zoals Charlie. Maar dat gevoel kan niet met geld worden gekocht. Helaas, ik vergat 

al snel de preek van mijn Christelijke soldaat, maar ik kon de jongen zelf niet vergeten. 

Terugkijkend weet ik nu dat ik toen diep overtuigd was van zonde. Maar voor bijna tien jaar 

vocht ik tegen Christus met alle haat die in mij was, totdat uiteindelijk het gebed van de 

geliefde jongen werd beantwoord en ik mijn leven overgaf aan de liefde van Jezus. 

--Ongeveer anderhalf jaar na mijn bekering ging ik op een avond naar een gebedsbijeenkomst 

in Brooklyn. Het was één van die bijeenkomsten waar Christenen getuigden van de liefdevolle 

goedheid van God. Nadat een aantal had gesproken, stond een oudere dame op en zei: "Beste 

vrienden, dit kan de laatste keer zijn dat ik de kans krijg om publiekelijk te delen hoe goed de 

Heer voor mij is geweest. Mijn arts vertelde me gisteren dat mijn rechterlong bijna weg is en 

mijn linkerlong wordt snel slechter, dus in het beste geval heb ik maar een korte tijd om bij 

jullie te zijn. Maar wat er van mij over is, is van Jezus. Het is een grote vreugde te weten dat ik 

spoedig mijn zoon, met Jezus, in de hemel zal ontmoeten. 

--"Charlie was niet alleen een soldaat voor zijn land, maar ook een soldaat voor Christus. Hij 

raakte gewond in de slag om Gettysburg en werd verzorgd door een Joodse arts die zijn arm 

en been amputeerde. Hij stierf vijf dagen na de operatie. De kapelaan van het regiment 

schreef me een brief en stuurde me de Bijbel van mijn jongen. Mij werd verteld dat mijn 

Charlie op zijn laatste uur om die Joodse dokter had gevraagd en tegen hem zei: "Dokter, 

voordat ik sterf wil ik u vertellen dat vijf dagen geleden, terwijl u mijn arm en been 

amputeerde, ik bad tot de Heer Jezus Christus voor u ". 

--Toen ik deze dame hoorde praten, kon ik gewoon niet meer stilzitten! Ik verliet mijn stoel, 

rende door de zaal en nam haar hand en zei: "God zegene u mijn geliefde zuster. Het gebed 

van uw jongen is gehoord en verhoord! Ik ben de Joodse dokter waarvoor Charlie heeft 

gebeden, en zijn Heiland is nu ook mijn Heiland! De liefde van Jezus heeft mijn ziel gewonnen 

". 

 

                                                               De aartsvijand 

“1 Petrus 5:8-9: 8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een 

briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 9 Denwelken wederstaat, vast 
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zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, 

volbracht wordt. 

Broeders, terwijl u voor de waarheid vecht: "zijt nuchteren", dat wil zeggen, wees kalm en 

bedaard in geest. Het is ook essentieel om "waakzaam" te zijn! Waarom? 

“want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou 

mogen verslinden”. 

Petrus portretteert hier de aartsvijand van God als een brullende leeuw, die degenen bang 

maakte die hij vervolgde. De missie van de duivel is om het getuigenis van het kind van God 

te vernietigen. Daarom is de raad van de apostel: wederstaat, wederstaat, wederstaat, en hij 

zal van u wegvluchten. 

--Hoewel Satan een formidabele vijand is als een brullende leeuw, zijn we altijd van mening 

geweest dat Satan het gevaarlijkst is wanneer hij verschijnt als een engel van het licht, zoals 

hij tegenwoordig zo vaak doet. 

“2 Kor. 11:14-15: 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des 

lichts. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij 

dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken. 

We moeten op onze hoede zijn voor deze zogenaamde dienaren!   De kerkgeschiedenis is een 

kerkhof van degenen die het slachtoffer zijn geworden van hun misleidende wegen. Geen 

wonder dat de apostel Paulus ons opdraagt om de gehele wapenrusting van God aan te doen, 

zodat we de listen van de duivel kunnen weerstaan. 

“1 Petrus 5:10-14: 10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve 

volmake, bevestige, versterke, en fondere (grondvesten, funderen) ulieden. 11 Hem zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 12 Door Silvanus, die u een getrouw 

broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, 

dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. 13 U groet de medeuitverkorene 

Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. 14 Groet elkander met een kus der liefde. 

Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen. 

Omdat Silas in de Bijbelse tijden geen veel voorkomende naam was, lijkt er weinig twijfel over 

te bestaan dat dit de naam Silas (Silvanus) is die de apostel Paulus vergezelde op zijn 

apostolische reizen. Hij was waarschijnlijk een Hellenistische Jood (Grieks sprekende Jood) en 

ook een Romeins burger (Handelingen 15: 22-27; 16:37). Silas was lid van de besnijdenis die 

de val van Israël, op nationaal niveau, aankondigde. Hij was ook behulpzaam bij het bevestigen 

van Paulus zijn bediening, onder de Heidenen, aan zijn landgenoten (Hand. 15: 22-34). 

--Hoogstwaarschijnlijk dicteerde Petrus deze brief aan Silas, die hem handmatig aan deze 

broeders bezorgde. Hoewel sommigen van de koninkrijks heiligen misschien twijfels hebben 

gehad over Silas die zo nauw met Paulus samenwerkte, voegt Petrus de verzekering toe dat 

hij "een getrouw broeder was ... zo ik acht", of zoals ik denk. Naar Petrus zijn inschatting had 



 

93 
 

hij volledig vertrouwen in Silas, die zelf geen onbekende was om voor de zaak van Christus te 

lijden. 

--“ De: “Gemeente, die in Babylon is”.  Hoewel sommigen geloven dat Babylon hier figuurlijk 

wordt gebruikt als een verwijzing naar Rome, zijn er, zoals we eerder zagen, geen 

schriftuurlijke of historische bewijzen om hun positie te ondersteunen, We weten echter dat 

er op dat moment een grote nederzetting van Joden in Babylon was. Terwijl Petrus de brief 

sluit, herinnert hij zijn toehoorders er nogmaals aan dat de dingen die hij met hen heeft 

gedeeld  “de waarachtige genade Gods” is , dat wil zeggen de geprofeteerde genade die hun 

werd beloofd (1 Petrus 1:10). Beziende de twee programma's van God, spreekt Paulus over 

onze status in genade, maar Petrus spreekt hier over de kracht van genade die zijn 

toehoorders in staat zal stellen het uur van beproeving te verdragen die zij op het punt 

stonden te ondergaan. Zo sluit de apostel met een passende begroeting:  

                             “Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen!. 

   

                                              De tweede brief van Petrus 

                                                       Petrus zijn zwanenzang 

“2 Petrus 1:1-2: 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, 

die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God 

en Zaligmaker, Jezus Christus; 2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van 

God, en van Jezus, onzen Heere; 

--Waarschuwing: Als het Woord van God wordt geloofd, zal het u naar de Heiland wijzen die 

u van uw zonden zal redden; als u het leest, zal het u troosten; indien recht gesneden 

bestudeerd, zal het u bevrijden van de tradities van mensen; indien toegepast op uw leven, 

zal het u van ondeugdelijk onderwijs weerhouden en u vrijheid in Christus geven. 

--Terwijl we onze reis door de Tweede Brief van Petrus beginnen, gaat de apostel Petrus zijn 

toehoorders met succes manoeuvreren door een mijnenveld van afvalligheid. De valse leraren 

die deze "verdoemelijke ketterijen" inbrachten, zoals Petrus ze noemt, brachten het 

voortbestaan van wat er nog over was in de koninkrijks kerk in gevaar. Het doel van dit 

schrijven was dus om degenen, die waren gered onder het evangelie van het koninkrijk, uit te 

dagen om standvastig te blijven tegenover valse leer. Bovendien zijn de waarschuwingen die 

door de hele brief klinken nog relevanter voor de komende dag van de Heer. Net als de eerste 

Korinthiërs is de tweede Petrus een brief ter correctie. 

 

                                                                 De oude visser 

--Misschien is de meest geliefde van alle Christelijke hymnes die we zingen “Amazing Grace” 

van John Newton. Er wordt gezegd dat hij tot zijn dood, op de leeftijd van tweeëntachtig, nooit 

ophield zich te verwonderen over de genade van God die zijn leven zo dramatisch veranderde. 

Naarmate de jaren hun tol eisten, werd gemeld dat hij werd benaderd om te overwegen met 
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de bediening te stoppen en met pensioen te gaan vanwege een falend geheugen. Newton 

antwoordde: "Wat, zal de oude Afrikaanse godslasteraar stoppen terwijl hij nog kan spreken? 

Mijn geheugen is misschien bijna verdwenen, maar ik herinner me twee dingen: dat ik een 

grote zondaar ben en dat Christus een grote Verlosser is". 

--Petrus had naar de woorden van John Newton kunnen verwijzen terwijl hij terug kijkt op zijn 

leven. Hij schrijft: 

“Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus”.  

Hier stelt Petrus zichzelf voor aan zijn lezers, niet alleen als "Petrus" (zoals gevonden in 1 

Petrus 1: 1), maar als "Simeon Petrus". "Simeon" was zijn Hebreeuwse naam, terwijl "Petrus" 

de Griekse naam was die hem door onze Heer werd gegeven (Matth.16: 18). De combinatie 

van de twee namen suggereert dat Petrus herinneringen ophaalde over de wonderlijke 

verandering die Christus in zijn leven had aangebracht. 

-- Het leven van Petrus was een fascinerend drama vol onvergetelijke gebeurtenissen. Als 

Simeon was hij een onstuimige Galileïsche visser, doelloos dwalend door het leven zonder 

enige hoop. Maar dat veranderde op de dag dat zijn broer Andreas hem bij de Messias 

introduceerde. Die dag veranderde zijn leven en zette hem op een weg die de wereld op zijn 

kop zou zetten. Hij werd de leider onder de twaalf apostelen van het koninkrijk, een moedige 

verdediger van de weg, de waarheid en het leven. 

-- Maar nu, zoals hij zich herinnerde, wist Petrus dat het uur van zijn vertrek uit dit leven nabij 

was. Het was zonsondergang! De dood zou spoedig zijn ijzige greep op zijn schouders leggen 

en de voorspelling van de Heer over het martelaarschap vervullen (Johannes 21: 18-19; zie 

ook 2 Petrus 1:14). Voordat Petrus het toneel verlaat, heeft hij echter enkele krachtige 

woorden voor degenen die het volk van de Heer met ongezonde leer zouden bederven. 

-- Petrus identificeert zichzelf met zijn landgenoten op de volgende manier: 

“een dienstknecht en apostel van Jezus Christus”. 

Petrus zijn beschrijving van zichzelf is hier significant, aangezien hij zijn posities rangschikt in 

volgorde van belangrijkheid. Met de zonsondergang van het koninkrijks-programma, wordt 

zijn apostelschap verplaatst naar een secundaire rol. Hij zag zichzelf eerst als een slaaf van 

Christus, wiens bediening overeenkwam met het geloof dat aanvankelijk aan hen was 

overgeleverd. Wat zijn apostelschap betreft, was deze brief waarschijnlijk zijn laatste officiële 

handeling als apostel van de besnijdenis (Gal. 2: 7-8; zie ook 2 Petrus 3: 1). 

--“ 2 Petrus 3:1: Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door 

vermaning uw oprecht gemoed opwekke; 

“1 Petrus 1:1: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in 

Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 

Als we 1 Petrus 1: 1 vergelijken met 2 Petrus 3: 1, is het duidelijk dat Petrus een tweede keer 

aan zijn landgenoten schreef, aan de verstrooide vreemdelingen (Gr. Diaspora). Dat wil 

zeggen:  
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"…..aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie”. 

De uitdrukking: "van de verstrooiing" is duidelijk Joods en verwijst specifiek naar de Joden die 

in andere landen buiten het beloofde land woonden, zoals eerder opgemerkt. 

--De datum van dit schrijven was waarschijnlijk rond 67 na Christus, kort na het 

martelaarschap van de apostel Paulus, omdat Petrus spreekt over "al zijn brieven" die in 

omloop waren (2 Petrus 3:16), waaronder 2 Timotheüs, het zwanenlied van Paulus. Volgens 

de kerkgeschiedenis wordt aangenomen dat Petrus ook het martelaarschap leed onder Nero, 

dat moet vóór juni,  68 na Christus, zijn geweest toen de keizer zelfmoord pleegde. 

 

                                                 Die van een even dierbaar geloof 

Petrus spreekt zijn toehoorders aan als degenen die: 

“even dierbaar (of: kostbaar) geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van 

onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus”. 

De term "dierbaar" (of “kostbaar”) wordt hier bijna uitsluitend geassocieerd met het profetische 

programma. Het is zelfs één van de favoriete woorden van Petrus.  Hij gebruikt het zeven keer 

in zijn brieven, en met goede reden. We moeten niet vergeten dat zijn landgenoten, inclusief 

hijzelf, uit hun thuisland waren verdreven naar vijandige landen waar ze zonder reden werden 

gehaat, vervolgd en geëxecuteerd. Bijgevolg was hun Heiland kostbaar; hun geloof was 

kostbaar; hun verlossing door het bloed van het Lam was kostbaar; en de beloften waaraan 

ze vasthielden, waren zeer zeker kostbaar. 

--Maar er is nog een reden waarom Petrus deze term zo vaak gebruikt, een reden die vaak 

over het hoofd wordt gezien. In het Oude Testament staat: 

“ 1 Sam. 3:1: En de jongeling Samuel diende den Heere voor het aangezicht van Eli; en het 

woord des Heeren was dierbaar (kostbaar) in die dagen; er was geen openbaar gezicht.  

Vroeger, toen de Heer zweeg, betekende dit dat hij niet tevreden was met zijn volk. Toen dit 

gebeurde, werd het Woord van de Heer kostbaarder, het was het enige middel dat de geest 

en de wil van Jehova kende. 

-- Omdat Israël, als natie, ter zijde werd gesteld voor haar ongeloof, sprak God niet langer tot 

haar door visioenen en tekenen zoals Hij dat had gedaan met Pinksteren. Zo werden de 

beloften in Petrus zijn brieven zelfs nog kostbaarder voor die Israëlieten die hebben geloofd 

(2 Petrus 1: 4; zie ook 3: 3-9). Onder de bediening  van Genade zwijgt de hemel om een heel 

andere reden. Tegenwoordig voert God zijn geheime doel uit, dat los staat van de 

wonderbaarlijke manifestaties en visioenen van het profetische programma. Dus moeten ook 

wij kijken naar de geschreven openbaring, in het bijzonder naar de brieven van Paulus, om de 

wil van God voor de kerk, die Zijn Lichaam is, te begrijpen (Kol. 1: 9-10 en 25-28). 

--" aan degenen, die even dierbaar (kostbaar) geloof met ons verkregen hebben, door de 

rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus; 
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Wanneer Petrus zegt dat ze een 'even kostbaar geloof met ons verkregen hebben', wil hij dat 

we begrijpen dat zijn lezers hetzelfde evangelie hadden geloofd dat hij en de andere 

koninkrijks-heiligen hadden ontvangen. Zo is "een even kostbaar geloof" synoniem met "de 

leer van de apostelen", onderwezen door de twaalf op de Pinksterdag (Handelingen 2:42). 

-- Maar wat is precies de leer van de apostelen? Het is duidelijk de Grote Opdracht, de 

voorwaarden voor redding zijn: bekeert u, geloof in de naam van Christus dat Hij de Messias 

van Israël is, en wordt gedoopt in water voor de vergeving van zonden. Bovendien moesten 

ze gehoorzaam zijn aan alles wat de Heer had onderwezen tijdens zijn aardse bediening, 

inclusief het verkopen van al hun bezittingen (Matth. 28: 16-20; Mark. 1: 14-15; Johannes. 

20:31; Handelingen 2:38 -45). Het staat buiten kijf dat zowel Petrus als zijn toehoorders het 

evangelie van het koninkrijk hebben geloofd. 

--” 2 Petrus 1:2-3: 2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van 

Jezus, onzen Heere; 3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de 

godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot 

heerlijkheid en deugd;    

--Het genade en de vrede waarover Petrus hier spreekt, moeten niet worden verward met de 

begroetingen van de apostel Paulus. Petrus onderwees de geprofeteerde genade van God die 

over Israël zou komen (1 Petrus 1:10), wat voornamelijk te maken had met het gered worden 

van haar vijanden (Lukas 1: 67-75).  Deze genade zal volledig worden verleend aan de 

uitverkoren natie wanneer de Vredevorst terugkeert om zijn koninkrijk te vestigen. Dan, en 

alleen dan, zal er vrede op aarde zijn (Jes. 9: 6-7). Met de belofte van Zijn komst als een 

zekerde verwachting, is het geen wonder dat Petrus verklaarde dat deze genade en vrede zou 

worden vermenigvuldigd - Uw koninkrijk kome, o Heer! "Uw wil geschiede op aarde, zoals in 

de hemel". 

--Petrus begreep dat deze genade en vrede in de harten van zijn toehoorders zouden worden 

vermenigvuldigd door de kennis van God. Hij voegt toe: 

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 

geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;    

-- Tweemaal in deze twee passages benadrukt de apostel het belang van een vollediger kennis 

van God. Nu de meerderheid van de profeten en apostelen van het koninkrijk van het toneel 

zijn verdwenen, wijst Petrus zijn landgenoten naar de schriftelijke openbaring van God, waar 

zij konden groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Ziende dat deze ambten 

vacant werden gelaten, is een sterk bewijs tegen apostolische successie, eenvoudig omdat het 

geschreven Woord van God nu hun definitieve autoriteit zou zijn (2 Petrus 1: 19-21). Een 

dieper begrip van de Schrift diende ook als een bescherming tegen de verraderlijke ketterijen 

die de valse leraren onder hen trachten te verspreiden. De beste verdediging tegen dwalingen 

moet in de waarheid worden gegrondvest! 

“ 2 Petrus 1:4: Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door 

dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, 

dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 
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-- Als u voortdurend in het aangezicht van de dood zou leven, zoals deze heiligen, zouden de 

beloften van God buitengewoon groot en kostbaar worden. Dit zal vooral gelden voor het 

toekomstige Israël tijdens de periode van Verdrukking. Terwijl de beloften aan  Abraham, 

David en de Nieuwe Verbonden werden gekoesterd, zijn de specifieke hoogtepunten van 

Petrus:  de belofte van de wederkomst van Christus om de vijanden van Israël uit te roeien, 

en de belofte van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont (2 Petrus 

3: 3-9 en 13). 

 

                                                     Het getransformeerde leven 

“ opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden 

zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 

--Op het moment dat deze heiligen opnieuw werden geboren, werden zij deelgenoot van de 

goddelijke natuur. Dit betekent niet dat zij verbonden waren met het wezen van God, maar 

eerder deelden zij in de aard van God, waardoor zij gemeenschap met Hem konden hebben. 

De aard van een hond is blaffen. Deel uitmaken van de aard van God is deelnemen aan Zijn 

heiligheid, deugd en glorie. De standaard is hetzelfde in elke dispensatie (bedeling); God wil dat 

Zijn volk heilig is, zoals Hij heilig is. 

-Dit maakte het mogelijk voor deze heiligen om: 

“nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 

Petrus gebruikt vrij vaak wiskundige termen, in de eerste vijf verzen van deze brief 

vermenigvuldigt hij, trekt hij af en telt hij op. Toen de Geest van God eenmaal deze heiligen 

regenereerde, werden een aantal onbetamelijke dingen, waaraan ze zich ooit hadden 

overgegeven, uit hun leven weggenomen. Ze ontsnapten aan het verderf die door lust of 

"onwettige verlangens" komt. Dit is een principe dat ook voor ons geldt. 

-- Bijvoorbeeld:  voordat ik gered werd, was ik geobsedeerd door klassieke auto's. Ik had een 

Chevy Impala uit 1963 gerestaureerd waar elke autoliefhebber in de stad  jaloers op was. Het 

was appelrood met een 327 V-8-motor, die meer dan 400 pk was. Je kon me drie blokken 

verder horen aankomen. De zon kwam op en ging onder met die auto. In die tijd was het een 

statussymbool, maar een vervagende glorie. Ik kon niet begrijpen waarom niet iedereen een 

Chevrolet uit '63 bezat. Maar nadat ik Christus leerde kennen, heeft God dat verlangen uit 

mijn leven weggenomen. God verandert onze houding en geeft ons nieuwe prioriteiten nadat 

we tot geloof gekomen zijn. Nu ben ik dankbaar als ik alleen maar vervoer heb, zodat ik het 

werk van de bediening kan voortzetten. 

-- Ik was in die tijd ook een sportfanaat. Als je in Pittsburg woonde, was je een Steelers-fan. 

Onze familie had seizoenkaarten, ik had dus de gelegenheid om de geweldige Bobby Lane te 

zien spelen op Forbes Field. Het stalen gordijn was indrukwekkend. Ik kende de naam van elke 

speler in het team en wat hun slag-, tackel- en schop percentages waren. Maar nadat ik 

Christus leerde kennen, werden deze dingen slechts een vervagende herinnering, 

Onbelangrijk! 
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-- Voor de rechterstoel van Christus maakt het echt niet uit of Terry Bradshaw een hoger winst 

percentage heeft dan Brett Favre. Dat zijn dingen waaruit hout, hooi en stoppelen worden 

gemaakt. Wat zal tellen is wat ik voor Christus heb gedaan dat Hem eer en glorie brengt. 

Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, ik geniet nog steeds van het incidenteel bijwonen van een 

honkbal- of voetbalwedstrijd met mijn jongens. Maar als ik het stadion verlaat, laat ik het spel 

achter me. God heeft me een heel andere kijk op deze kwestie gegeven. Sommige verlangens 

worden onmiddellijk weggenomen uit ons nieuw leven in Christus, terwijl andere geleidelijk 

worden afgebouwd. Het is nu onze wens om een vollediger kennis van Hem te verkrijgen!  

“ 2 Petrus 1:5-9: 5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof 

deugd, en bij de deugd kennis, 6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, 

en bij de lijdzaamheid godzaligheid, 7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de 

broederlijke liefde, liefde jegens allen. 8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, 

zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. 9 

Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de 

reiniging zijner vorige zonden.  

--Petrus instrueert zijn toehoorders nu om zeven dingen aan hun geloof toe te voegen: morele 

voortreffelijkheid, kennis, zelfbeheersing, geduld, godsvrucht, vriendelijkheid en liefde. Het 

getal zeven is natuurlijk het getal van geestelijke volmaaktheid. Het was Petrus zijn wens dat 

deze heiligen volkomen zouden zijn en een goed afgeronde kennis zouden hebben van de hele 

raad van God. Hoewel sommige van deze deugden eigenschappen zijn waar de wereld naar 

streeft om verfijnder en beschaafder te worden, "En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde 

" (Rom. 14:23). 

--Als deze dingen in overvloed aanwezig waren, was dat een bewijs dat ze vrucht droegen. 

Deze zeven deugden waren de vruchten die voortkwamen uit de nieuwe natuur die zij 

bezaten. Dit is een ander onderscheid tussen het evangelie van het koninkrijk en het evangelie 

der genade Gods. Tegenwoordig kunnen gelovigen al dan niet vruchten dragen; daarom is het 

soms moeilijk om vast te stellen of iemand al dan niet is gered. Paulus spreekt over goede 

werken na de redding: 

“Ef. 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 

voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. (zie ook 2 Kor. 9:8-11). 

Merk op dat gelovigen "in hen zouden moeten wandelen", hetgeen impliceert dat zij niet altijd 

groeien in de vruchten van gerechtigheid. 

--Onder het koninkrijk evangelie was dit geen optie, het was een absolute noodzaak. Zoals 

Petrus zegt: 

“niet ledig noch onvruchtbaar ……. in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. 

Onze Heer vervloekte de onvruchtbare vijgenboom omdat hij geen nut had. Aldus verklaarde 

Hij nadrukkelijk: 

“Matth.7:15-20: 15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u 

komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. 16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. 
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Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? 17 Alzo een ieder goede boom 

brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. 18 Een goede 

boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten 

voortbrengen. 19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en 

in het vuur geworpen. 20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. 

-- Met de stormen van afvalligheid die kracht vergaren, is dit een plechtige waarschuwing voor 

degenen die de schapen van God zouden willen misleiden. Het is ook een richtlijn die zowel 

het huidige als toekomstige Israël kan gebruiken om te bepalen wie valse leraren onder hen 

waren (2 Petrus 2: 1-3). 

Als degenen uit hun midden slechts een zeer kleine hoeveelheid vrucht droegen, was dit een 

indicatie dat er leven was, maar dat zij duidelijk de dingen van de Heer niet serieus namen. 

Petrus noemt deze heiligen blind omdat ze vergeten waren dat ze waren gereinigd van de 

zonden die ze opnieuw hadden begaan. Zoals gezegd, iemand die zijn vroegere zonden 

vergeet, zal er waarschijnlijk in terugvallen. 

 

                                                            Uw koninkrijk kome  

“2 Petrus 1:10-11: 10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing 

vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 11 Want alzo zal u rijkelijk 

toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus 

Christus. 

--Hier in zijn eigen woorden is het verhaal van een Schotse arts genaamd W. P. Mackay. 

--"Mijn lieve moeder was een godvruchtige, vrome vrouw geweest die me vaak over de 

Heiland vertelde en vaak was ik getuige geweest van haar worstelen in gebed voor de bekering 

van mijn ziel. Maar niets had een diepe indruk op mij gemaakt. Hoe ouder ik werd, hoe 

goddelozer ik werd, ik dreigde een verstokte ongelovige te worden. 

--"Op een dag was een man ernstig gewond geraakt  toen hij van een aanzienlijke hoogte was 

gevallen tijdens het beklimmen van een ladder. De zaak was hopeloos; alles wat we wilden 

doen was de pijn van de ongelukkige man verlichten. Hij leek zijn toestand te beseffen, want 

hij was volledig bij bewustzijn en vroeg me hoe lang hij het zou volhouden. De patiënt was 

alleen op de wereld. Zijn enige wens was om zijn hospita te zien, omdat hij haar nog een klein 

bedrag verschuldigd was en ook wilde hij afscheid van haar nemen. Hij verzocht ook zijn 

hospita hem "het boek" te sturen. Welk boek? Vroeg ik. "Oh, vraag haar gewoon om het boek, 

zij weet het wel" was zijn antwoord. 

--“ Na een week stierf hij. Ik ging hem minstens één keer per dag bezoeken tijdens mijn 

regelmatige bezoeken. Wat me het meest opviel was de stille, bijna gelukkige uitdrukking die 

constant op zijn gezicht was. Ik wist dat hij Christen was, maar over dergelijke zaken wilde ik 

niet met hem praten of er naar luisteren. Nadat de man was overleden, moesten er in mijn 

aanwezigheid een aantal dingen, betreffende de zaken van de overledene, worden verdeeld. 

Wat zullen we hiermee doen? vroeg de verpleegster, terwijl ze een boek in haar hand hield.  
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"Wat voor soort boek is het?  vroeg ik. “De Bijbel van de arme man, zijn hospita bracht hem 

tijdens haar tweede bezoek. Zolang hij het kon lezen, deed hij dat ". 

-- Ik nam de Bijbel en ik mijn ogen niet geloven. Het was mijn eigen Bijbel! De Bijbel die mijn 

moeder me had gegeven toen ik mijn ouders verliet en die ik later, bij gebrek aan geld, voor 

een klein bedrag had verkocht. Mijn naam stond er nog in, geschreven met het handschrift 

van mijn moeder. Onder mijn naam stond het vers dat ze voor mij had gekozen. Ik hoef niet 

veel meer toe te voegen. Laat het voldoende zijn om te zeggen dat het herwonnen bezit van 

mijn Bijbel de oorzaak was van mijn bekering. 

-- Er wordt gezegd dat de arts zich terugtrok naar zijn kantoor en over het Boek huilde.. Enkele 

uren later knielde hij en vroeg Jezus Christus om zijn Redder en Heer te zijn. Dr. W. P. Mackay 

werd later voorganger en de schrijver van de oude evangelie hymne: "Doe ons opnieuw 

leven". 

-- Het Woord van God transformeert levens omdat Christus het object van zijn boodschap is. 

Het is krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Gods Woord doorboort de 

steenachtige harten van vlees, overtuigt de ziel van zonde en onthult de geest en wil van God 

(Hebreeën 4:12). Petrus heeft zijn kracht uit de eerste hand ondervonden, terwijl Christus hem 

opdroeg "weid Mijn schapen!". Een opdracht die Petrus ter harte nam, zoals blijkt uit zijn 

brieven. Het Woord van God heeft letterlijk zijn leven veranderd, en het zal uw leven 

veranderen als u zijn principes eenvoudig dagelijks toepast. 

 

                                                  Leven en overvloediger leven  

Petrus roept zijn toehoorders op om: "uw roeping en verkiezing vast te maken”.  Merk op dat 

de apostel deze verantwoordelijkheid op zijn lezers legt. Hoewel degenen die gered waren 

onder het koninkrijks evangelie eeuwig leven hadden, genoten ze niet van de zekerheid, zoals 

wij dat vandaag wel hebben. Met betrekking tot het eeuwige leven leert het evangelie van het 

koninkrijk: 

“Johannes 3:15-16: 15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige 

leven hebbe. 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe. 

“Johannes 10:27-28: 27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. 28 

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand 

zal dezelve uit Mijn hand rukken. 

“1 Johannes 5:13: Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van 

God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons 

van God. 

-- Een man die wordt vrijgelaten uit de gevangenis na het plegen van een ernstig misdrijf, krijgt 

altijd een proeftijd om er zeker van te zijn dat hij geschikt is om terug te keren in de 

samenleving. Op dezelfde manier werden de koninkrijks heiligen op de proef gesteld, het was 
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vereist dat ze aantoonden dat ze inderdaad gered waren.  Zoals we al hebben opgemerkt, 

maakte de Heer, na het spreken over de weg tot redding, de volgende opmerking over 

bedriegers: 

“Matth. 7:16 en 18: 16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. --------------------18, noch  (kan) 

een kwade boom goede vruchten voortbrengen.  

-- Hieraan voegt Petrus toe: “om uw roeping en verkiezing vast te maken” Hoe? “want dat 

doende zult gij nimmermeer struikelen”. Welke dingen? Die dingen die in de vorige passages 

worden genoemd: 

“2 Petrus 1:5-7: En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof 

deugd, en bij de deugd kennis, 6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, 

en bij de lijdzaamheid godzaligheid, 7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de 

broederlijke liefde, liefde jegens allen. 

De toehoorders van Petrus zouden de zekerheid van hun eeuwig leven kunnen hebben als ze 

zich gewoon aan deze dingen hielden. Natuurlijk zou de ware gelovige tot het einde toe 

volharden. 

--“2 Petrus 1:11-12: 11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig 

Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. 12 Daarom zal ik niet verzuimen u 

altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt 

zijt. 

--De ingang hier is de weg. Christus is natuurlijk de weg! Hij heeft gezorgd voor de toegang tot 

het eeuwige koninkrijk op grond van Zijn vergoten bloed. Petrus geeft zijn landgenoten een 

extra stimulans om tot het einde trouw te blijven wanneer hij het volgende zegt: 

“Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden………………………..”. 

Terwijl alle koninkrijks heiligen de duizendjarige regering van Christus zullen binnengaan, zal 

de ingang van sommigen glorieuzer zijn dan van  anderen. Alleen degenen die gehoor geven 

aan de geboden, van Christus voor Israël, zullen de Heer horen zeggen: 

“Matth. 25:21:………………………Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij 

getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. 

-- We leren door herhaling. Zowel Petrus als Paulus begrepen het belang van dit principe en 

het is de taak van de voorgangers van het evangelie voor vandaag de dag om hun voorbeeld 

te volgen. Paulus schrijft aan de Filippenzen: 

“Fil. 3:1: Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is 

mij niet verdrietig, en het is u zeker. 

Het is veilig om het Woord van God te herhalen, omdat de heiligen verschillende niveaus van 

begrip hebben. Er is terecht gezegd: "De eeuwige prijs van kennis is herlezen, herlezen, 

herlezen. 
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-- Petrus bevestigde ook zijn door God gegeven verantwoodelijkheid toen hij aan zijn 

landgenoten schreef: 

“2 Petrus 1:12: Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, 

en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. 

Petrus was een apostel van de besnijdenis die het evangelie van de besnijdenis predikte. 

Daarom kunnen we veilig concluderen dat dit de 'tegenwoordige waarheid' is waar hij hier 

over spreekt -  inclusief de bevestiging en acceptatie van de lankmoedigheid van God onder 

de Heidenen door Paulus zijn bediening (Gal.2: 7-8; 2 Petrus 3: 15-16). 

-- Zo werden Petrus zijn toehoorders gered en bediend onder het evangelie van het koninkrijk, 

dat onlosmakelijk verbonden was met het verbond met Abraham en de besnijdenis. Het waren 

deze dingen die ze al wisten, maar Petrus was waakzaam om hen eraan te herinneren opdat 

ze hun wortels niet zouden vergeten. 

 

                                                             In leven en dood 

“2 Petrus 1:13-15: 13 En ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben, dat ik u 

opwekke door vermaning; 14 Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, 

gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. 15 Doch ik zal ook 

naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis 

moogt hebben. 

--Iemand zei ooit dat het leven als een spinnewiel is, elke spaak van het wiel is een verhaal dat 

verteld moet worden. Dit gold zeker voor het leven van de apostel Petrus. Toen hij het einde 

van zijn aardse pelgrimstocht naderde, hief de afval de lelijke kop op. Gelukkig had Petrus de 

kracht om nog een laatste gevecht te voeren. Hij merkte dat de dingen na zijn dood veel 

intenser zouden worden, dus herinnert hij zijn landgenoten er op een doeltreffende manier 

aan om de gezonde leerstellingen, waarmee ze werden opgevoed, vast te houden. Nogmaals, 

de beste verdediging tegen dwaling moet in de waarheid geworteld zijn. 

--Toen de oude apostel de tijd in acht nam, wist Petrus dat hij spoedig zijn tabernakel moest 

afleggen, zoals de Heer hem had laten zien. Een tabernakel was een tent in Bijbelse tijden. In 

deze context moeten we begrijpen dat het fysieke lichaam slechts de tent is die de ziel en 

geest herbergt. Petrus zijn statement: “zolang ik in dezen tabernakel ben” is het meest 

onthullend. Hoewel we veel belang hechten aan dit fysieke lichaam, ligt de ware essentie 

van ons wezen in de ziel en geest. Dit is des te meer reden waarom we aan ons geestelijk 

leven meer aandacht zouden moeten schenken. Dus toen Petrus over zijn "sterven" (Grieks: 

exodos) sprak, verwachtte hij dat hij na zijn sterven naar de Heer zou gaan die hem had 

gekocht. 

--Wat de Heer Petrus had laten zien, betrof de manier van sterven die hij zou ervaren. 

“Joh. 21:18-19: 18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, 

en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw 

handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt. 19 En dit zeide 
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Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, 

zeide Hij tot hem: Volg Mij. 

De dag zou komen, terwijl Petrus zorgde voor de behoeften van de schapen, dat hij zou 

worden weggevoerd om de gewelddadige dood van een martelaar te ondergaan. Dit is wat de 

Heer bedoelde door te zeggen: “en brengen, waar gij niet wilt”.  Kortom, het zou geen 

natuurlijke dood zijn, maar een voortijdige en weerzinwekkend voor het vlees. Bij dit alles, 

voegt de Heer eraan toe, zijn dood zou uiteindelijk God verheerlijken. Broeders, mogen ook 

wij God eren en verheerlijken in het leven en in de dood. 

-- Nadat Petrus de openbaring over zijn lot had ontvangen, luidt het verhaal: 

“Joh. 21:20-21: En Petrus, zich omkerende, zag den discipel volgen, welken Jezus liefhad, die 

ook in het avondmaal op Zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere! wie is het, die U 

verraden zal? 21 Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze?  

Natuurlijk was dit de 'oude Petrus' die aan het woord was. Hoe zit het met Johannes, Heer? 

Wat gaat er met hem gebeuren? “Joh. 21:22: Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijve, 

totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.  Wat een geweldige reactie! In wezen zegt 

de Meester tegen Petrus dat hij zich met zijn eigen zaken moet bemoeien en Hem moet 

volgen!  We moeten onszelf niet onderling vergelijken omdat de wil van God voor elk leven 

verschilt. 

 

                                                          De glorie van Zijn komst 

“2 Petrus 1:16-18: 16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u 

bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn 

aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God den Vader eer en 

heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem 

gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 18 En deze 

stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den 

heiligen berg waren. 

-- Petrus let er zorgvuldig op dat hij zijn landgenoten eraan herinnert dat 'wij', dat wil zeggen 

de twaalf apostelen van het koninkrijk, niet de sluwe en doordachte mythen en menselijke 

legendes hebben gevolgd. Onze boodschap is gebaseerd op het levende Woord van God en 

persoonlijke ervaring toen we u de kracht en de komst van Christus bekend maakten, op welk  

moment Hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Dit is het thema van het profetische 

programma sinds de grondlegging van de wereld.  Henoch, de zevende van Adam, profeteerde 

in feite hoe de Heer zou terugkeren met talloze en duizenden van zijn heiligen om oordeel 

over de goddelozen uit te voeren (Matth. 25: 31-34; zie ook Judas 14-15). Het was duidelijk 

dat dit de hoop was en blijft van Petrus zijn toehoorders uit het verleden en de toekomstige. 

--Tijdens de aardse bediening van Christus zei de Heer tot de twaalf deze woorden; 

“Matth. 16:27-28: 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met 

Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. 28 Voorwaar zeg Ik u: Er 
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zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon 

des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. 

Let op het werkwoord: "zien". 

--Zes dagen later werd het Woord van de Heer vervuld toen Hij Petrus, Jakobus en Johannes 

meenam naar een hoge berg waar Hij voor hun eigen ogen veranderde. Dit is wat Petrus 

bedoelt toen hij zei dat we: 

“….wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God den Vader eer 

en heerlijkheid ontvangen……………..”. 

Ze hadden een voorproefje van de kracht en glorie van Christus zijn wederkomst wanneer Hij 

zal terugkeren om zijn koninkrijk van gerechtigheid op te richten. Terwijl ze hun verstand 

probeerden bijeen te rapen, hoorden ze de stem van de Vader zeggen: 

“Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb”.   

-- Geliefden, Petrus had de moeder van alle ervaringen. Hij was daar die bijzondere dag - hij 

zag de transfiguratie van Christus - hij hoorde de stem van de Vader uit de voortreffelijke 

heerlijkheid op de berg. Hoe het ook zij, hij wees zijn lezers terug naar de Schrift. 

“2 Petrus 1:19: En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij 

daarop acht hebt,………………………………..”.  

Petrus wilde niet dat het geloof van deze dierbare heiligen zou rusten op zijn ervaring, of op 

die van iemand anders; hij wilde liever dat het gebaseerd was op het Woord van God.  Om 

Petrus zijn gedachte te parafraseren:  

“…………..het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 

hebt,………………………………..”. 

-- Petrus zou een beroep kunnen doen op een breed scala aan profetische geschriften om zijn 

leer over de hoop van het koninkrijk te onderbouwen. Hij kon zijn boodschap gemakkelijk 

bekrachtigen op basis van de wet en de profeten. Interessant genoeg was dit niet het geval 

met de openbaring die aan de apostel Paulus werd gegeven, die openbaring werd van eeuwen 

en generaties lang geheim gehouden. 

“Gal. 1:20: Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg!”. 

“1 Tim. 2:7: Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik 

lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. 

-- Vier keer verklaarde Paulus: "Ik lieg niet". Om zijn apostelschap en boodschap te 

bekrachtigen, moest Paulus voortdurend een beroep doen op de Godheid om te verifiëren of 

wat hij onderwees door God was verordineerd. Bovendien vertrouwde hij ten zeerste op de 

tekenen van zijn Apostelschap om zijn bediening te bevestigen, wat bevestigde dat God met 

hem was (2 Kor. 12: 11-12). 
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                                                     De oorsprong van de Bijbel 

“2 Petrus 1:19-20: 19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat 

gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, 

en de morgenster opga in uw harten. 20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van 

eigen uitlegging; 

Midden in de nacht, die nog donkerder zal worden met de komende verdrukkingsperiode, 

waren de profetische geschriften als een lamp die de weg wees naar de glorie van de 

wederkomst van Christus. Petrus hield zijn lezers voor dat ze hoop moesten houden en, 

ondanks wat zij zouden moeten verdragen, spoedig de vreugde van de Heer zouden ervaren 

wanneer Christus, de blinkende ochtendster, terugkeert om hen de zegeningen van de 

Gouden Eeuw in te leiden (Zef. 1: 14-16; zie ook Op..22: 16-18). 

--" wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging”. 

Wij geloven dat de betekenis hier is dat profetie niet is ontstaan door de menselijke schrijvers 

van de Bijbel, maar door de Heilige Geest. Profetie moet nooit worden beschouwd als louter 

een verzameling menselijke gedachten. Gezien het feit dat de Schriften van God afkomstig 

zijn, is geen enkele profetie van de Heilige Schrift van enige persoonlijke uitlegging. Petrus zijn 

toehoorders hoefden niet noodzakelijk op hem te vertrouwen om het Woord van God uit te 

leggen; ze konden de Schrift zelf onderzoeken met betrekking tot de terugkeer van de Heer. 

“2 Petrus 1:21: Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar 

de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 

In het verleden was het de Heilige Geest die de wind in de zeilen van de profeten was die hen 

meevoerde totdat de openbaring van profetie voltooid was. De profeet begreep niet altijd de 

betekenis van zijn woorden, en, of sommige van zijn profetieën zowel een vervulling op korte 

als op lange termijn voor ogen hadden. De profetie van het Oude Testament is verweven als 

een fijn wandtapijt dat alleen kan worden verklaard door een soeverein werk van de Heilige 

Geest. Het heeft door alles heen een duidelijke lijn van onderwijs en de vervulling van zijn 

voorspellingen is 100% nauwkeurig. 

-- Wij geloven dat de hele Bijbel in zijn oorspronkelijke geschriften verbaal geïnspireerd is door 

God en een volkomen autoriteit heeft. Dit wordt bevestigd door 2 Tim. 3:16  dat duidelijk stelt: 

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, 

tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid i 

-- Charles Baker definieert “inspiratie” in zijn boek “Dispensational Theology” als "de 

bovennatuurlijke goddelijke supervisie die werd uitgeoefend door de schrijvers van de Schrift 

die de juistheid van hun geschriften waarborgt". 

-- In de zeer gewaardeerde International Standard Bible Encyclopedia, een klassiek werk over 

de fundamenten van het geloof, wordt inspiratie dienovereenkomstig gedefinieerd: 

"De Bijbelse boeken worden geïnspireerd genoemd als de goddelijk bepaalde producten van 

geïnspireerde mensen; de Bijbelse schrijvers worden geïnspireerd genoemd als ingeademd 
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door de Heilige Geest, zodat het product van hun activiteiten menselijke krachten overstijgt 

en goddelijk gezaghebbend wordt. Inspiratie wordt daarom meestal gedefinieerd als een 

bovennatuurlijke invloed die door de Geest van God op de heilige schrijvers wordt 

uitgeoefend, op grond waarvan hun geschriften goddelijke betrouwbaarheid worden 

gegeven. 

-- C.R. Stam schrijft in zijn commentaar op Romeinen: "De vertalers van de AV (KJV), hoewel 

grote en godvruchtige mannen, waren niet geïnspireerd door de Heilige Geest, zoals de 

oorspronkelijke schrijvers (hoewel ze werden geholpen door de Heilige Geest in hun werk) , 

en moeten vaak de geldigheid van het ene bewijsmateriaal hebben afgewogen tegen het 

andere. Dit alles getuigt dat de Bijbel meer is dan papier en inkt; het is het levende Woord van 

God ".  

--Als we over het onderwerp inspiratie nadenken, vinden we het uiterst moeilijk om de 

mannen van hun woorden te scheiden. Zoals de Bijbel duidelijk aangeeft: 

“2 Petrus 1:21: Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar 

de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 

Het goddelijke werk van inspiratie ging door het hele denkproces van de schrijver (inclusief 

degenen die het mondeling spraken). Het werd op wonderbaarlijke wijze gefilterd door hun 

verschillende stijlen van schrijven, woordenschat, roepingen, ervaringen, stemmingen. en 

lijden. Toch kunnen we gerust zeggen dat de 66 Bijbelboeken het geïnspireerde Woord van 

God zijn in hun oorspronkelijke geschriften. Zoals correct is gezegd: "de waarheid is dat de 

Bijbel volledig het Woord van God is, maar tegelijkertijd ook volledig het woord van de mens". 

--Het gevaar door te zeggen dat alleen de woorden geïnspireerd waren, en niet de mannen, is 

natuurlijk de deur openlaten voor de "Dictaat theorie". "Dit is de mening dat de schrijvers 

slechts secretarissen waren aan wie God de Bijbel dicteerde". Hoewel er delen van de Bijbel 

zijn die werden gedicteerd, zoals toen God de Wet aan Mozes gaf, kan de meerderheid van de 

Bijbel niet als dictaat worden geklasseerd. We moeten eraan toevoegen dat de “Dictaat” visie 

en de "Gedeeltelijke inspiratie theorie" vaak hand in hand gaan, wat nog verontrustender is. 

--Bijvoorbeeld: Paulus statement: 

“1 Kor. 7:12: Maar den anderen zeg ik, niet de Heere: Indien enig broeder een ongelovige vrouw 

heeft, en dezelve tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlate; 

Moeten we hieruit begrijpen dat wat Paulus hier heeft gezegd niet geïnspireerd is? Zo ja, wie 

is de uiteindelijke autoriteit om te zeggen welke passage wel of niet geïnspireerd is? We 

geloven dat hetgeen de Heer had meegedeeld door directe openbaring, over de 

huwelijksrelatie, en wat Paulus schreef toen hij door de Heilige Geest werd bewogen, 

eveneens is geïnspireerd. 

--Inspiratie is slechts een garantie voor nauwkeurigheid of datgene wat werd gesproken van 

God was of van heilige mannen die door de Geest werden geleid. Er waren tijden dat God 

directe openbaringen aan de profeten gaf, die gewoonlijk worden voorafgegaan door: "Zo 

zegt de Here". Regelmatig vertelden de schrijvers van de Heilige Schrift hun eigen persoonlijke 



 

107 
 

ervaringen in het geloof, zoals we hier zien bij de apostel Petrus. De schrijvers documenteren 

zelfs de slechte daden van mensen en engelen. Dus de Schrift registreert "leugens" en 

"bedrieglijke" praktijken, maar het doet dit altijd nauwkeurig. Dit maakt de Bijbel tot zo'n 

uniek boek. Het Woord van God vertelt precies zoals het is, in tegenstelling tot de mens die 

altijd de mooiste kant laat zien van zijn tekortkomingen en mislukkingen.   

                                        De Bijbel is inderdaad het boek der boeken!  

 

                                                    Meesters in de misleiding 

“2 Petrus 2:1-2: 1  En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse 

leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die 

hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; 2 En 

velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd 

worden. 

In de nasleep van 9/11 hebben de meeste Amerikanen moeite om te begrijpen hoe 19 

terroristen in staat waren om zo'n duivels plan uit te voeren dat zoveel onschuldige levens 

kostte. Het antwoord is echt vrij eenvoudig - bedrog!  Ze glipten onze grenzen over met visa 

waardoor ze konden delen in onze vrijheid, hoewel het hun bedoeling was het te misbruiken. 

Er was niets ongewoons aan hen dat achterdocht zou hebben gewekt. Dat was natuurlijk het 

plan. Ze droegen geen militaire uniformen, hadden geen machinegeweren of kondigden hun 

bedoelingen aan. Integendeel, ze waren getraind om op te gaan in de structuur van onze 

samenleving. Pas toen het tweede vliegtuig in de noordtoren van het World Trade Center 

drong, werd duidelijk dat er terroristen onder ons zaten. Helaas was het te laat! 

 

                                              Pas op voor wolven in schaapskleren 

Er zijn veel vormen van kwaad in deze wereld. Net als de terroristen, bedriegen valse leraren 

hun koopwaar op dezelfde manier. Ze infiltreren in het huishouden van God met als enig doel 

mensen naar de verdoemenis te leiden. Deze gewetenloze leraren zijn de afgezanten van 

Satan die een web van bedrog weven om roem en fortuin veilig te stellen. 

--Nadat we hebben vastgesteld dat profetie door heilige mannen kwam die in het verleden 

door de Geest waren bewogen, herinnert Petrus zijn toehoorders eraan dat er ook valse 

profeten waren onder het volk van Israël (Deut. 13: 1-5). Dan voegt hij eraan toe: “gelijk ook 

onder u valse leraars zijn zullen”  dat wil zeggen hun tegenhangers. Ze moesten niet denken 

dat ze waren vrijgesteld van deze verraderlijke aanvallen, en dat zouden wij ook niet moeten 

doen. Hoewel de gezichten van het kwaad van generatie op generatie kunnen veranderen, is 

het doel om te misleiden hetzelfde. Het zijn geestelijke terroristen! 

-- Wat is precies een valse leraar? Allereerst moeten we onderscheid maken tussen een valse 

leraar en een leraar die alleen achteloos is of niet in overeenstemming is met een bepaald 

gebied van het Woord van God. 
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--C. I. Scofield speelde bijvoorbeeld een prominente rol in de strijd om het evangelie der 

genade Gods te herstellen. Nadat ik onlangs zijn biografie had gelezen, werd ik diep geraakt 

door zijn diepgaande toewijding om een referentiebijbel te produceren die de gemiddelde 

lezer kon begrijpen en ervan kon genieten. Hij ontwikkelde systematisch de dispensationele 

thema's die in de Bijbel worden onderwezen, waarbij hij speciale nadruk legde op het 

onderscheid tussen wet en genade. Maar Dr. Scofield zag nooit volledig het onderscheidende 

karakter van Paulus  zijn apostelschap en boodschap; daarom leerde hij dat de Kerk begon op 

de Pinksterdag. Hoewel hij van bepaalde plaatsen in de Bijbel geen begrip had, was hij 

niettemin trouw aan het licht dat God hem had gegeven.  

--Dus het onderwijzen van fouten door onwetendheid betekent niet dat een bijbelleraar een 

valse leraar is. Wie onder ons heeft de gehele waarheid? We groeien allemaal in de genade 

en kennis van onze Heer Jezus Christus. Daarom benadrukken we het belang om Bereër te zijn 

( naar het voorbeeld van Hand. 17:11)  en ijverig te studeren om te zien of deze dingen zo zijn. 

--Een valse leraar is iemand die bewust, bedrieglijk en opzettelijk leert wat niet waar is. 

Normaal gesproken associëren we valse leraren met ongelovigen; dit is echter niet altijd het 

geval. Paulus schreef aan de Galaten over zijn verdediging van het evangelie der genade Gods 

in Jeruzalem: 

“Gal. 2:4-5: 4 En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen 

waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden 

tot dienstbaarheid brengen. 5 Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met 

onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven. 

--Degenen die de waarheid van Paulus  zijn apostelschap en boodschap begrijpen, maar het 

ontkennen en leren waarvan zij denken dat het dwalingen zijn, zijn valse leraren. Maar 

waarom zou een voorganger of leraar opzettelijk leren wat verkeerd is? De redenen zijn op 

zijn zachtst gezegd verontrustend, maar een paar die te binnen schieten zijn trots, angst voor 

afwijzing, persoonlijk gewin, enz. Ze tellen de kosten, en de kosten zijn gewoon te hoog. Maar 

deze broeders lijken te zijn vergeten dat ze voor de rechterstoel van Christus moeten 

verschijnen. Wat zal hun verdediging zijn om de waarheid van het evangelie van Paulus te 

onthouden aan degenen die God hun toevertrouwde? 

“2 Petrus 2:1-3: 1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse 

leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die 

hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; 2 En 

velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd 

worden. 3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap 

maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. 

--De ongelovige valse leraren, waarover hier wordt gesproken, zijn de meesters van 

misleiding. Petrus waarschuwde zijn landgenoten om goed op te passen voor degenen die, na 

zijn dood, op de loer liggen om te misleiden. Het zijn wolven in schaapskleren. Het is belangrijk 

op te merken dat deze bedriegers:  



 

109 
 

“…………….verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht 

heeft, verloochenende”. 

Ze brengen opzettelijk valsheid naast de waarheid zodat ze degenen die niets vermoeden 

kunnen misleiden. Dit wordt vaak bereikt door iets nieuws te introduceren als een vollediger 

uitdrukking van de gezonde leer. Daarom is het van essentieel belang om aandacht te 

schenken aan de waarschuwing: Pas op”! Fouten berusten vaak op dodelijk werk op de rug 

van de waarheid". 

-- Aanvullend op het onderwijzen van onbeperkte verlossing, toont de bovenstaande passage 

ook aan dat deze valse leraren juist Degene ontkennen die voor verlossing zorgde. Hoewel ze 

hun toehoorders waarschijnlijk leerden dat Christus een grote profeet en leraar was, 

verwierpen ze de waarheid dat Hij de Verlosser van Israël was. Deze 'bronnen zonder water' 

ontkenden schaamteloos de plaatsvervangende dood van Christus, Zijn kostbaar vergoten 

bloed en Zijn lichamelijke opstanding. Ze hebben zelfs de inspiratie van de Bijbel zelf in twijfel 

getrokken toen ze uitdagend verklaarden: 

“2 Petrus 3:4: Waar is de belofte Zijner toekomst? 

Het handelsmerk van alle valse leraren is de ontkenning van de godheid van Christus, 

algemeen bekend als gnosticisme, dat in die tijd gangbaar was.  

--Maar hoe misleiden deze werkers van ongerechtigheid hun volgers zo effectief? Zoals Petrus 

zegt: 

“2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen”. 

Omdat de natuurlijke mens inherent religieus is en liever een leugen gelooft, is hij een 

gemakkelijke prooi voor de 'verderfelijke wegen' en 'huichelachtige woorden' van een valse 

leraar. Merk op dat ze worden geïdentificeerd door hun verderfelijke wegen. Met andere 

woorden, ze zijn ergerlijk, schaamteloos en overdreven. Deze gewetenloze predikers hebben 

magnetische persoonlijkheden die de mensen naar zich toe trekken. En met "geveinsde 

woorden" of overredende spraak, die de Duivel zelf zou kunnen misleiden, als het mogelijk 

was, leiden ze mensen tot vernietiging. Let op deze woorden en merk ze goed op, 

ondeugdelijke leer gaat altijd gepaard met goddeloos gedrag. Deze twee gaan hand in hand! 

--Het doel van deze valse leraren is om hun onoplettende volgers te exploiteren.  Ze zijn 

uitsluitend uit op financieel gewin; daarom waarschuwt Petrus degenen die daardoor 

gefascineerd, zijn dat zij: " van u een koopmanschap maken". Als een dief zullen ze je beroven, 

terwijl ze je gezondheid, rijkdom en voorspoed beloven. Stop en denk na, rijkdom is het 

kroonjuweel van de meeste culten.  

 

                                                            Eeuwig oordeel 

“2 Petrus 2:3:……………………… over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf 

sluimert niet.  
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-- Hoewel intellectueel "verlichte" geesten het bestaan van een eeuwige verdoemenis 

ontkennen, zullen valse leraren ruw ontwaken. Ze denken misschien dat hun sluwe plannen 

nooit aan het licht zullen komen, maar Petrus onthult iets anders als hij zegt: 

“over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. 

Mensen mogen het komende oordeel ontkennen, maar de tijd is vastgesteld wanneer zij, die 

de raad van God tegen zichzelf hebben verworpen, voor de Rechter van de hele aarde moeten 

staan (Handelingen 17:31). Het oordeel van God wordt door Petrus beschreven als een levend 

iets. Het is duidelijk dat het niet stilstaat en ook niet slaapt! 

-- Degenen die verantwoordelijk zijn voor het verdrinken van de zielen van mensen in valse 

leer zullen ten gevolge van hun acties tot verdoemenis worden gebracht in de poel van vuur. 

Helaas zullen degenen die hun leugens geloven hetzelfde lot ondergaan. Voor degenen die 

het idee van een komend oordeel minachten, geeft Petrus drie voorbeelden van de 

gerechtigheid van God. 

“2 Petrus 2:4: Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, 

die in de hel (Grieks: Tartarus) geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der 

duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; 

-- Zoals we eerder zagen, waren dit de engelen die hun eerste woonplaats verlieten en 

onuitsprekelijke gruwelen begingen in de dagen van Noach. God wierp deze engelenwezens 

neer naar Tartarus, dat zich in de onderste delen van de aarde, aan de zijkanten van de 

bodemloze put, bevindt (Jesaja 14:15 zie ook Openb. 20: 1-3). Ze zijn opgesloten in de afgrond 

tot het oordeel voor de Grote Witte Troon. Als God deze engelen, die van een hogere 

schepping zijn dan de mens, niet heeft gespaard, welke hoop hebben deze valse leraren dan 

om aan de toorn van God te ontsnappen? Ook zij maken zich schuldig aan rebellie tegen God 

en leiden mensen naar het verderf. 

“2 Petrus 2:5: En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der 

gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen 

heeft gebracht;  

--Meer dan 100 jaar waarschuwde Noach, die van zijn dagen, voor het naderende oordeel van 

de vloed. Maar ze leken nietszeggende verhalen voor degenen die luisterden. Bijgevolg: 

“Luks 17:27: Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot 

den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. 

Hoewel er niets wezenlijks mis is met eten en het ten huwelijk geven, deden degenen in Noach 

’s dagen dat alsof God niet eens bestond. Ze hadden "Zijn weg verdorven", dat wil zeggen Zijn 

manier van trouwen - één man voor één vrouw. Omdat zowel "vrouwen trouwen" als "ten 

huwelijk geven" in samenhang met elkaar worden genoemd, is de eerste een indicatie dat ze 

overspelers waren en ook schuldig waren aan het plegen van polygamie (Gen. 4:19 zie ook 

6:11). 

--Het is goed gezegd: "elke spijker die Noach in de ark dreef, was een preek voor die goddeloze 

generatie, die verklaarde dat het oordeel op het punt stond voltrokken te worden". Noach 
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waarschuwde zijn generatie getrouw tot de dag dat hij de ark binnenging. Dit was de wereld 

van de goddelozen die door de wateren van de grote vloed werd weggevaagd en ten onder 

ging. De les is duidelijk voor iedereen die bedrieglijk met het Woord van God omgaat: 

HERINNER DE DAGEN VAN NOACH! God eert Zijn Woord, zelfs voor de ongelovige. 

“2 Petrus 2:6: En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering 

veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; 

--Petrus is ervan overtuigd dat de steden van de vlakte als een getuigenis dienen tegen de 

goddeloze praktijk van homoseksualiteit. Dit is niet alleen een zware zonde tegen God, het is 

onnatuurlijk. De Bijbel noemt homoseksualiteit als een bewijs van de voortschrijdende 

achteruitgang van een cultuur. Als er één zonde is die het snelle oordeel van God zal brengen, 

is het deze zonde zoals Sodoma en Gomorra aantonen. Het vuur en zwavel die God op deze 

steden regende was zo intens dat ze tot op de dag van vandaag niet zijn gevonden (Gen. 19: 

24-29; Lev. 20:13; Rom. 1: 26-28; 1 Kor.6: 9-10). Terwijl God de zondaar liefheeft, haat Hij de 

zonde. Beste vriend, God wil dat je de vreugde van de vergeving van zonden kent; geloof 

eenvoudig dat Christus stierf voor uw zonden, begraven werd en weer opstond. 

--Zoals je kunt zien, neemt God het oordeel serieus. Deze oordelen zijn slechts een voorproefje 

van het eeuwige oordeel dat wacht op degenen die de mensen op een dwaalspoor brengen. 

Valse leraren lijken misschien weg te komen met hun slechte daden, maar een dag van 

afrekening komt steeds dichterbij. 

 

                                              De aanlokkelijkheid van de wereld 

“2 Petrus 2:7-9: 7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel 

der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; 8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder 

hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun 

ongerechtige werken); 9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de 

onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; 

--Weet je nog die dagen toen je ouders je meenamen naar een Themapark? Je stond versteld 

van de lichten en geluiden, en alle activiteit, om nog maar te zwijgen van het naar huis gaan 

met alles wat je had gezien. Je dacht dat dit het beste was sinds er gesneden brood was! Als 

het mogelijk was, was je weggelopen van huis en had je meegedaan aan al het plezier. Welnu, 

Satan gebruikt ditzelfde idee om de gelovige naar de omhelzing van de wereld te lokken. Een 

goed voorbeeld is Lot. Als jonge man had hij Egypte bezocht met zijn oom Abraham, die 

(Egypte) een blijvende indruk op hem had achtergelaten. Hoewel ze uiteindelijk Egypte 

verlieten, verliet Egypte Lot nooit. Hij werd aangetrokken door de wegen van de wereld. Het 

is als het oude gezegde: "Je kunt de boer van de boerderij halen, maar je kunt de boerderij 

niet uit de boer halen!".  

--Interessant genoeg verliep de neergang geleidelijk: 

“Gen. 13:10 en 12: 10 En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij 

die geheel bevochtigde…….12 ………………. en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg 
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tenten tot aan Sodom toe.  Gen. 14:12: Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, en 

zijn have, en trokken weg; want hij woonde in Sodom. 

Aanvankelijk vond Lot de wereld alles wat hij dacht dat het zou zijn - rijkdom, macht, glamour, 

acceptatie, etc. Helaas werd hij een vooraanstaande in de stad, zittend aan de poort, als één 

van hun rechters. Maar Petrus geeft ons enig inzicht over Lot dat niet in het boek Genesis 

wordt gevonden.  In de loop van de tijd kwelde de smerige taal en de goddeloze levensstijl 

van de Sodomieten zijn rechtvaardige ziel. Hij wist dat de verachtelijke genegenheden van de 

mannen in Sodom niet alleen in strijd waren met de natuur, maar verwerpelijk waren voor 

een heilige en rechtvaardige God. Toch bleef hij onder hen! 

--Hoewel Lot een rechtvaardig man was, werd zijn getuigenis onherstelbaar beschadigd 

vanwege zijn nauwe band met de wereld. Je kunt niet met stinkdieren slapen zonder te ruiken 

naar een stinkdier. Toen de engelen van de Heer aankondigden dat Sodom en Gomorra 

zouden worden vernietigd, waarschuwde Lot zijn schoonzonen, maar het mocht niet baten. 

Hij was zo verstrikt in de goddeloosheid van de Sodomieten dat de familie van Lot zijn 

waarschuwing volledig afwees: "Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende" 

(Gen. 19:14). Ze namen hem niet serieus omdat ze dachten dat hij hen voor de gek hield. 

--Verbazingwekkend genoeg, toen de engelen zich voorbereidden om Sodom en Gomorra te 

vernietigen, "bleef" Lot talmen, daarom moesten ze hem bij de hand nemen om hem de stad 

uit te leiden. Wat zou hem hebben gedwongen om te aarzelen? Lust! Sodom verlaten 

betekende het verlaten van familie en vrienden. Het betekende het achterlaten van 

bankrekeningen en invloed en veiligheid. Lot is misschien ontsnapt met zijn leven, maar zijn 

verlies aan beloning zal eeuwig zijn, een plechtige les voor degenen die in zijn voetsporen 

treden. De aanlokkelijkheden van de wereld zijn niets meer dan lege illusies. Het lijkt veel op 

het Themapark - jaren later, wanneer u terugkeert, krijgt u het beklemmende gevoel dat u 

bent misleid. 

--Maar de Heer weet hoe hij de gelovige kan bevrijden uit beproevingen en verleidingen, zoals 

Noach en Lot illustreren (2 Petrus 2: 9). Dit zal een bijzonder geruststellende passage zijn naar 

de toekomstige heiligen in de Verdrukking die het gebed van de discipelen bidden: 

“Matth. 6:9-13: 9 …………..Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 10 

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons 

heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 

schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze…………………”. 

De Heer zal op die dag bevrijding geven aan Zijn uitverkoren volk (Openb. 12: 13-16). Hij weet 

ook hoe hij "de onrechtvaardigen moet bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te 

worden".                     

 

                                               Dienaren der verdorvenheid 

“2 Petrus 2:10-12: 10 Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid 

wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de 
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heerlijkheden niet schromen te lasteren; 11 Daar de engelen in sterkte en kracht meerder 

zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. 12 Maar deze, als 

onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te 

worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven 

worden; 

--Op de ochtend van 7 december 1941 lanceerden de Japanners een verrassingsaanval op de 

Amerikaanse vloot die ten anker lag in Pearl Harbor. De dag na de aanval sprak president 

Roosevelt een gezamenlijke zitting van het Congres toe om toestemming te vragen voor een 

oorlogsverklaring tegen het imperium van Japan. 

- -Gisteren, 7 december 1941, een datum die in schande zal voortleven, werden de Verenigde 

Staten van Amerika plotseling en opzettelijk aangevallen door marine- en luchtmacht van het 

Japanse Rijk. De Verenigde Staten leefden in vrede met die natie en waren, op verzoek van 

Japan, nog steeds in gesprek met hun regering en haar Keizer op zoek naar het behoud van de 

vrede in de Stille Oceaan. Inderdaad, een uur nadat Japanse luchtsquadrons opdracht hadden 

gekregen om bomaanslagen te plegen in Oahu, gaf de Japanse ambassadeur in de Verenigde 

Staten en zijn collega de Staatssecretaris een formeel antwoord op een recente Amerikaanse 

boodschap. Hoewel dit antwoord verklaarde dat het nutteloos leek om de bestaande 

diplomatieke onderhandelingen voort te zetten, bevatte het geen dreiging of een wenk met 

betrekking tot oorlog of gewapende aanval.  

--Het is welhaast zeker dat de afstand van Hawaii tot Japan duidelijk maakt dat de aanval vele 

dagen of zelfs weken geleden opzettelijk was gepland. In de tussenliggende tijd had de 

Japanse regering doelbewust getracht de Verenigde Staten te misleiden door valse 

verklaringen en uitingen van hoop op voortdurende vrede. De aanval van gisteren op de 

Hawaiiaanse eilanden heeft de Amerikaanse marine- en militaire troepen ernstige schade 

toegebracht. Heel veel Amerikaanse levens zijn verloren gegaan ... ". 

--Japan had met opzet de Verenigde Staten misleid wegens kwade bedoelingen. Terwijl de 

staatssecretaris te goeder trouw onderhandelde, had de Japanse marine de Pacific-vloot in 

het vizier. Het was een bitter verraad met betrekking tot ons vertrouwen. 

- Valse leraren werken onder hetzelfde soort vermomming. Ze winnen het vertrouwen van de 

schapen van God alleen om hen te verraden voor hun eigen kwade doeleinden. Petrus stelt 

als het ware de zestien inch kanonnen op, als hij deze werkers der ongerechtigheid ten toon 

stelt.  

 

                                        Het karakter en gedrag van valse leraren 

- De rol van de herder is het beschermen van de schapen, een taak die Petrus ter harte nam. 

Terwijl hij ijverig over de kudde waakte, waarschuwde Petrus zijn lezers hoe valse leraren naar 

de lust van het vlees lopen en "de bestuur verachten". Met andere woorden, ze haten alle 

vormen van autoriteit. Deze gewetenloze leiders zijn eigenzinnig en weigeren 

verantwoordelijk te zijn voor hun acties. Niettemin is er altijd verantwoording in het werk van 
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de Heer. Zelfs Paulus rapporteerde zelf aan de geestelijke leiders in Antiochië na elk van zijn 

apostolische reizen.  

“Hand. 13: 1 en 3: 1 En er waren te Antiochie, in de Gemeente, die daar was, enige profeten 

en leraars……………………………….En als zij den Heere dienden, en vastten…….en hun de handen 

opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. 

“Hand. 14:26-27: 26 En van daar scheepten zij af naar Antiochie, van waar zij der genade Gods 

bevolen waren geweest tot het werk, dat zij volbracht hadden. 27 En daar gekomen zijnde, en 

de Gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij, wat grote dingen God met hen gedaan had, 

en dat Hij den heidenen de deur des geloofs geopend had. 

-- God heeft ouderlingen in de plaatselijke gemeente verordend als een bescherming tegen 

huurlingen die onder de kudde van God komen. Dit is de reden waarom ze opzieners worden 

genoemd (Handelingen 20: 28-30). Het is altijd goed om te onthouden dat er wijsheid is in een 

veelvoud van raadgevers. Maar één van de handelsmerken van een valse leraar is dat hij 

absolute macht verlangt. Hij zal zich zelden onderwerpen aan het gezag van anderen, zoals 

een ouderlingenraad, en als hij dat doet, zal hij ervoor zorgen dat de mensen om hem heen 

gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd.  

-- Zo flagrant zijn deze werkers van ongerechtigheid, Petrus zegt: " die de heerlijkheden niet 

schromen te lasteren”. Het woord "heerlijkheden" duidt hier op grootsheid, uitmuntendheid, 

glorie, lof, eer, enz. Deze valse leraren spreken kwaad over dat wat goed en heilig is. Ze nemen 

ijdel de naam van de Heer in de mond en belasteren openlijk de ware dienstknechten van de 

Heer. In onze hedendaagse volkstaal zouden we ze "ongeleide projectielen" noemen. 

--Petrus voegt hier aan toe: 

“Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor 

den Heere voortbrengen. 

De engelen die het oneerbiedige gedrag van deze valse leraren rapporteren, vervullen hun 

plicht met eerbied voor de troon in de hemel. Deze engelen, die veel beter zijn, weigeren 

beschuldigingen tegen hen in te brengen, in tegenstelling tot de werkers van ongerechtigheid 

die arrogant pronken met hun autoriteit. De engelen onderwerpen zich aan het gezag van 

God, die alle dingen te zijner tijd zal beoordelen. 

-- Judas legt ook het onverantwoordelijke gedrag van deze "bronnen zonder water" bloot, het 

is gedrag dat zelfs niet onder de engelen wordt genoemd. 

“Judas 8-9: 8 Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, 

en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. 9 Maar Michael, de archangel, 

toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel 

van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! 

--Zelfs Michael de Aartsengel, de opperbevelhebber, respecteerde het gezag van Satan toen 

hij met hem vocht om het lichaam van Mozes. Hoewel Michael één van de zeven geesten is 

die in de nabijheid van God staat, is Lucifer (Satan) groter in autoriteit. We moeten niet 

vergeten dat hij één van de oorspronkelijke cherubijnen was, de hoogste engelachtige 
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schepping van God. Daarom durfde Michael geen aanklacht tegen hem in te dienen, maar 

berispte hem in de Heer. Ongetwijfeld wilde de duivel het lichaam van Mozes in een schrijn 

plaatsen om Israël te verleiden tot afgodische aanbidding van de grote verlosser, die werd 

vereerd door de gekozen natie. Het is duidelijk dat de Heer tussenbeide kwam door het geschil 

op te lossen op basis van de uitspraak in Deuteronomium 34: 6: 

“En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en niemand heeft 

zijn graf geweten, tot op dezen dag. 

 

                                                 De beloning van ongerechtigheid 

“2Petrus 2:12-14: 12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht 

zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in 

hun verdorvenheid verdorven worden; 13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, 

als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig 

in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; 14 Hebbende de ogen vol overspel, en 

die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend 

in gierigheid, kinderen der vervloeking; 

- Normaal associëren we beloningen met degenen die de Heer trouw dienen. Maar er is ook 

een beloning die de goddelozen wacht die een welbehagen hebben in ongerechtigheid. Dit 

zijn brute beesten die geen enkele moraal hebben. Zowel Petrus als Judas spreken met een 

verenigde stem dat deze beesten onreine dromers zijn wiens ogen vol overspel zijn. Ze kunnen 

niet naar een vrouw kijken zonder op een ongepaste manier bij haar te willen zijn. Petrus voegt 

toe:  

“………. en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen“. 

De overspelige manieren van deze valse leraren hadden blijkbaar de onvasten onder de 

koninkrijks heiligen beïnvloed om te denken dat dit een acceptabele levensstijl was. 

Maar dit soort zondig gedrag voor een gelovige heeft nog grotere gevolgen, zoals Charles 

Swindoll opmerkt: 

--Je partner zal de angst ervaren van verraad, schaamte, afwijzing, hartzeer en eenzaamheid. 

Geen enkele hoeveelheid berouw zal die slagen verzachten. 

--Je partner kan nooit meer zeggen dat je een voorbeeld van trouw bent. Verdenking berooft 

haar of hem van vertrouwen. 

--Je escapade (s) zullen je leven en het leven van je partner de zeer reële kans op een seksueel 

overdraagbare ziekte opleveren. 

--De totale verwoesting die uw zondige acties uw kinderen zullen bezorgen, is onmetelijk. Hun 

groei, onschuld, vertrouwen en een gezonde kijk op het leven zullen ernstig en permanent 

worden beschadigd. 

--Het hartzeer dat je je ouders, je familie en je leeftijdsgenoten bezorgt, is niet te beschrijven. 
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--De schaamte naar andere Christenen, die je ooit op prijs stelden, je respecteerden en je 

vertrouwden, zal overweldigend zijn 

--Als u verbonden bent met het werk voor de Heer, zult u onmiddellijk uw baan verliezen en 

de steun van degenen met wie u werkt. De donkere schaduw zal je overal vergezellen .... en 

voor altijd. Vergeving zal het niet uitwissen. 

--Je “val” geeft anderen een licentie om hetzelfde te doen. 

--De innerlijke rust die je genoot zal weg zijn. 

--Je zult niet in staat zijn om de “val” uit je (of anderen) geest te wissen. Dit blijft onuitwisbaar 

geëtst in je levensverslag, ongeacht je latere terugkeer naar je verstand. 

- De naam van Jezus Christus, die je ooit hebt geëerd, zal worden aangetast, waardoor de 

vijanden van het geloof nog meer reden krijgen om te honen en te spotten. 

--De wereld kan niet de inhoud bevatten die over het hartzeer kunnen worden geschreven dat 

overspel heeft veroorzaakt. Mijn vriend, pas op, opdat u zich niet in de omhelzing van deze 

dodelijke zonde bevindt die relaties vernietigt. U kunt maar één ding doen, vluchten zoals 

Jozef, die zijn mantel in de handen van Potifar ’s vrouw liet.  Zie je, Jozef begreep dat dit niet 

alleen een zonde was tegen zijn meester, maar veel belangrijker, tegen God (Gen. 39: 5-13). 

--De passie van Petrus om deze valse leraren te ontmaskeren is ongekend. Hij werpt de ene 

salvo na de andere in de hoop hun invloed te verdrijven. Petrus waarschuwt degenen die 

overwegen hun overspelige wegen en luxueuze levensstijl te volgen, ten koste van de heiligen, 

dat zij op een dag voor de Rechter van de hele aarde zullen staan die aan iedereen zal geven 

naar zijn daden. 

--We worden herinnerd aan de Psalmist die worstelde met waarom de goddelozen in de 

wereld voorspoedig waren, terwijl hij getrouw leefde en worstelde om de eindjes aan elkaar 

te knopen. Het was bijna te pijnlijk om te verdragen, totdat hij het heiligdom van de Heer 

binnenging, wat een ogen-openende ervaring bleek te zijn. 

“Psalm 73:17-19: 17 Totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde merkte. 18 

Immers zet Gij hen op gladde plaatsen; Gij doet hen vallen in verwoestingen. 19 Hoe worden 

zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen!  

 

                                                   Kenmerken van valse leraren 

“2 Petrus 2:15-17: 15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den 

weg van Balaam, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; 16 

Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme 

dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. 17 Deze zijn 

waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der 

duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
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--In 1938 begonnen zich onheilspellende wolken boven Europa te verzamelen. De Tweede 

Wereldoorlog was onvermijdelijk. Hitler had een indrukwekkend leger verzameld. Daarmee 

intimideerde hij Oostenrijk om zich bij hem aan te sluiten. Nadat hij Polen in de herfst van 

1939 was binnengevallen, veroverde hij België, Nederland en Frankrijk. Hitler richtte 

vervolgens zijn aandacht op Engeland. De winden van de oorlog waaiden nu in haar richting. 

Hoewel Engeland werd gegrepen door angst, was ze het laatste bastion van vrijheid en hoop 

voor Europa. 

--Midden in het donkerste uur van de wereld klonk een stem van hoop.  Sir Winston Churchill 

stond voor het parlement in oorlogstijd (mei 1940) en verzamelde zijn natie om het op te 

nemen tegen het totalitaire beest aan de andere kant van Het Kanaal. Churchill verklaarde dat 

hij het volgende kon aanbieden: "Bloed, zwoegen, tranen en zweet. U vraagt: Wat is ons doel? 

Ik antwoord in één woord - Overwinning! Het is overwinning! Overwinning ten koste van alles! 

Overwinning ondanks alle terreur, overwinning, hoe lang en moeilijk de weg ook is ". 

--In juni van datzelfde jaar kwam zijn grootste toespraak van allemaal. In feite is het terecht 

genoemd: "Zijn mooiste uur". "We zullen niet falen. We zullen doorgaan tot het einde ... We 

zullen ons eiland verdedigen, koste wat het kost. We zullen vechten op de landingsgronden; 

we zullen vechten op de velden en in de straten. We ons nooit over geven”. 

--Op dezelfde manier verzamelde Petrus zijn landgenoten om het op te nemen tegen een 

ander soort kwaadaardig beest - bedriegers, die hen van de waarheid zouden beroven. Petrus 

was niet iemand om stil te zitten en toe te zien hoe het geloof van zijn landgenoten werd 

omvergeworpen door deze zogenaamde fantasten. Zoals de apostel zegt: 

“Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaam, den 

zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; 

-- Omdat elke Hebreeër van kindsbeen af bekend was met het Oude Testament, wist Petrus 

dat zijn lezers zeer bekend waren met de heldendaden van Bileam (of Balaam). Zo gebruikt hij 

het verhaal van Bileam om te illustreren hoe valse leraren werken.  

--Bileam was een huurprofeet die zijn gave ‘aan de man’ wilde brengen. Dit is de manier van 

Bileam. Toen Balak, de koning van de Moabieten, zag hoe de Amorieten volledig werden 

vernietigd door de kinderen van Israël, vreesde hij dat hij hetzelfde lot zou ondergaan. Dus 

stuurde hij de oudsten van Moab naar Bileam met de beloningen voor waarzeggerij om Israël 

te vervloeken. Balak redeneerde dat als de profeet de uitverkoren natie vervloekte, hij zou 

zegevieren en haar uit het land zou verdrijven. Het feit dat deze dragers van zilver en goud 

naar Bileam werden gezonden, doet sterk vermoeden dat de reputatie van de profeet voor 

hem uit was gegaan.  Zoals ze zeggen: geld praat en Bileam luisterde. Maar God stond de 

profeet niet toe om terug te keren met de oudsten van Moab, noch stond hij hem toe Israël 

te vervloeken. 

-- De verleiding klopt echter altijd meer dan eens aan de deur van de gelegenheid. Het 

verbaast ons dan ook niet wanneer de vorsten van Moab terugkwamen om Bileam 

onnoemelijke rijkdom aanboden en nog grotere eer in het hele rijk. In plaats van de wil van 

God met betrekking tot deze kwestie te aanvaarden, benaderde hij opnieuw het aangezicht 



 

118 
 

van de Heer. Bileam redeneerde dat, omdat Israël tegen God had gezondigd, zij het verdiende 

vervloekt te worden; wat natuurlijk betekende dat hij een mooie som zou opstrijken voor zijn 

inspanningen. Hij maakte zich helemaal geen zorgen om anderen, ook al zouden velen ten 

onder gaan, zolang het hem maar ten goede zou komen. Deze keer geeft God Bileam de 

vrijheid om te gaan, als een test. Dit toont de ware bedoeling van zijn hart ziende dat hij 

volledig begreep dat het Gods wil voor hem was om niet te gaan, maar toch ging hij. Lust vulde 

zijn hart. 

-- Bileam 's reis werd onderbroken toen de ezel waarop hij reed de engel van de HEER in de 

weg zag staan met een getrokken zwaard. Hoewel de door het geld verblinde profeet de engel 

van de HEER eerst niet kon zien, deed de ezel het en ging opzij in het veld. De tweede keer 

drukte ze zijn voet tegen de muur. De derde keer dat ze de engel van de HEER zag, stortte ze 

in onder de profeet. Elke keer sloeg Bileam onbarmhartig de ezel. Na de derde slag sprak de 

domme ezel echter tegen hem. Dat zou je toch sprakeloos moeten maken! De Heer gebruikt 

vaak unieke manieren om onze aandacht te trekken. Maar we moeten ook onthouden dat in 

dezen niets onmogelijk is voor God (Jer. 32:17; zie ook Lukas 1:37).  Daarom wil Petrus ons 

laten begrijpen dat het volgens Gods doel was met Bileam was: Dus Petrus zou ons willen laten 

begrijpen dat het volgens Gods doel was dat Bileam werd: "berispt voor zijn ongerechtigheid: 

de domme ezel die met de stem van de mens spreekt, verbiedt de waanzin (krankzinnigheid) 

van de profeet" (zie Numeri 22). 

--Toen opende de Heer zijn ogen en Bileam zag de engel van de HEER in de weg staan. Het is 

belangrijk op te merken dat dit een pre-incarnatie verschijning was van Christus, degene die 

Israël zou verlossen van de vloek van de wet. Bileam redeneerde dat een heilig God Israël 

moet vervloeken op basis van Zijn gerechtigheid. Dit was de fout van Bileam (Judas 11). Maar 

wat de te huren profeet niet begreep, was het hogere doel van God om Israël aan het Kruis te 

verlossen, waar Christus een vloek zou worden gemaakt voor de zonden van Zijn volk (Gal. 

3:13). Bijgevolg berispte de Heer de eigenzinnige profeet: 

“Num. 22:32: …………Zie, Ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, dewijl deze weg van Mij 

afwijkt”. 

--Nadat Bileam zich realiseerde dat God hem niet zou toestaan Israël te vervloeken, bedacht 

hij een bedrieglijk plan om Israël te verderven. Hij leerde Balak de uitverkoren natie ertoe te 

bewegen dingen te eten die aan afgoden waren geofferd en hoererij te plegen, die beide strikt 

door God waren verboden. Dit staat bekend als de leer van Bileam (Openb. 2:14). Israël moest 

alleen de ware en levende God aanbidden. Ze zou niet een van God gescheiden natie zijn; 

daarom was het haar niet toegestaan te trouwen met die van andere naties. Dus toen de 

Israëlieten zich bij de dochters van Moab voegden, zond God een plaag onder Zijn volk waarin 

24000 omkwam (Num. 25: 1-9). 

--Geliefden, de valse leraren uit Petrus 'dagen waren "De weg van Bileam gevolgd", dat wil 

zeggen, zij imiteerden de profeet. Bileamisme is een onderwijssysteem dat puur gebaseerd is 

op menselijk redeneren. Het is wereldsgezindheid in zijn slechtste vormen; lust, hebzucht en 

persoonlijke vooruitgang ten koste van anderen. Het gezicht van het kwaad kan veranderen, 

maar de verwoestende effecten zijn altijd hetzelfde. 
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                                                          Bronnen zonder water  

“2 Petrus 2:17-19: 17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, 

denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 18 Want zij, zeer 

opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door 

ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling 

wandelen; 19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; 

want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. 

--De natuurlijke mens is inherent religieus. Net als Kaïn wil hij iets doen om God te behagen. 

Satan gebruikt deze religieuze ijver als een middel om mensen naar het verderf te leiden. 

Immers, zijn dienaren presenteren zich als dienaren van gerechtigheid terwijl ze er op uit zijn 

om te bedriegen. Met overtuigende woorden van menselijke wijsheid beloven deze valse 

leraren, volgens Petrus, vrijheid van de morele beperkingen van de Bergrede. Maar de vrijheid 

die ze beloofden was in werkelijkheid het toestaan om te zondigen, en deed een beroep op 

het vlees. 

-- Misschien zal een modern voorbeeld ons helpen begrijpen hoe verraderlijk deze aanvallen 

op het Woord van God kunnen zijn.  Het volgende is een fragment uit "Het redden van de 

Bijbel van het fundamentalisme" door John Shalby Spong, een vooraanstaand leider in een 

van de belangrijkste Christelijke denominaties:         

--"Jezus Christus zoals afgebeeld in sommige Nieuwtestamentische passages is "bekrompen" 

en wraakzuchtig. De evangelieschrijvers "verdraaiden" de feiten met betrekking tot de 

opstanding van Jezus, die nooit letterlijk bedoeld was. De maagdelijke geboorte van Christus 

is een ondenkbaar begrip, en er is niet veel waarde in de leer van de Drie-eenheid, of in het 

geloof dat Jezus Christus werd gezonden om de gevallen mensheid van de zonde te redden ". 

--In een kritische recensie van het boek stelt Richard Ostling dat de heer Spong "verklaart dat 

zijn doel is om de geestelijke waarheden te onthullen die aan de Bijbelse tekst ten grondslag 

liggen". Hij voegt eraan toe dat Spongs ketterij nu epische proporties heeft bereikt in zijn boek 

'Leven in zonde?' waarin hij "beweerd dat niet-huwelijkse seks onder sommige 

omstandigheden heilig kan zijn. 

--Petrus was niet bang om het te vertellen zoals het is, want het is omwille van degenen die in 

de ban waren van deze gewetenloze leraren. Hij waarschuwt: 

“Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid 

der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt”. 

In de droge, dorre woestijn houden de bronnen de belofte van leven-gevend water in stand, 

maar als de oase opdroogt, blijven degenen die naderen berooid achter. De boodschap van 

deze valse leraren was niet in staat om de geestelijke dorst van hun toehoorders te lessen, 

omdat zij zelf lege bronnen waren. 

-- Het was Augustinus die zei: "U beweegt ons om U te verheugen in het prijzen van U; want 

U hebt ons voor Uzelf gevormd en onze harten zijn rusteloos totdat ze rust vinden in U ". 

Alleen Christus kan het verlangen van de ziel bevredigen: 
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“Joh. 7:27-38: 37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, 

zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de 

Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. 

-- Het lijdt geen twijfel dat deze afvalligen niet gered waren als Petrus zegt: “denwelken de 

donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.  Er is voor degenen, die 

opzettelijk mensen naar het verderf leiden, een speciale plaats gereserveerd in de poel van 

vuur. De hel is duisternis, maar Petrus openbaart dat er graden van duisternis zijn, die in 

overeenstemming zijn met de mate van straf en beloofd is aan degenen die de Heiland 

schaamteloos verwerpen (Matth. 11: 20-24; zie ook Openb. 20: 11-15). 

 

                                                               Het grote debat 

“2 Petrus 2:20-21: 20 Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker 

Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld 

zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. 

21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat 

zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. 

-- Het debat woedt al jaren in het Christendom over de vraag of het mogelijk is om onze 

redding te verliezen. Degenen die de Verborgenheid zijn gaan begrijpen, rusten in de waarheid 

dat we voor eeuwig veilig zijn in Christus en gelukkig de zekerheid ervan hebben (Rom.6: 23; 

zie ook Ef. 1: 13-14). Hoewel er mensen zijn die geloven dat de koninkrijks heiligen hun redding 

zouden kunnen verliezen, horen wij daar niet bij. We zijn het er echter wel over eens dat ze 

niet de zekerheid genoten van hun redding zoals we dat reeds eerder zagen. 

-- Eerst en vooral zouden de koninkrijks heiligen, aan wie Petrus schreef, gered zijn. U zult zich 

de vrouw herinneren die de voeten van onze Heiland met haar haar waste. De Heer zei tegen 

haar: “Uw zonden zijn u vergeven”,   vervolgens toevoegend: “Uw geloof heeft u behouden; 

ga heen in vrede” (Lukas 7:36-50). We willen u niet vermoeien, maar waarvan heeft haar 

geloof haar gered? Kennelijk was ze gered van haar zonden en het komende oordeel. Als ze 

haar redding zou kunnen verliezen, zoals sommigen beweren, waar zou deze vrouw dan van 

verlost zijn - het zouden zeker niet haar zonden kunnen zijn, simpelweg omdat ze opnieuw in 

gevaar is van het hellevuur oordeel. 

-- De Heer zei tegen Nicodemus volgens hetzelfde programma: 

“Joh. 3:15-16: 15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe. 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

Van degenen die in Hem geloven wordt gezegd dat ze het eeuwige leven hebben. We weten 

uit het verslag dat Nicodemus op de woorden van de Meester reageerde en het eeuwige leven 

ontving. Maar in welke zin had hij het eeuwige leven als hij het had kunnen verliezen? Het was 

niet eeuwig als er ooit de mogelijkheid was om het te verliezen. 
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--Deze passage zou beslist de zaak moeten beslechten dat de schapen in Israël, die geloofden 

dat Christus hun Messias was, eeuwig veilig waren. 

“Joh. 10:28: En Ik geef hun het eeuwige leven; en  zij zullen niet verloren gaan in der 

eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. 

Als deze heiligen, één van hen, hun redding zouden verliezen, dan zou er niet gezegd moeten 

worden dat ze uit de hand van de Heiland waren gerukt? God verbied het! 

--Maar wat bedoelt Petrus dan als hij zegt over degenen die kennis van Christus hebben, dat, 

als ze weer verstrikt raken in de verontreinigingen van de wereld, dat het beter voor hen zou 

zijn geweest als ze de weg van rechtvaardigheid niet hadden geweten? Het is duidelijk dat de 

apostel de valse leraren en degenen die door hun sluwe manieren zijn misleid, toespreekt. Ze 

ontsnapten aan de verontreinigingen van de wereld, niet door bekering, maar door een 

uitwendige kennis van de Heer Jezus Christus. Religieus gezien waren er veel voordelen aan 

het nauw verbonden zijn met de boodschap van het koninkrijk. Maar zoals een auteur terecht 

stelt: "Nu, om aldus opnieuw in het kwaad verstrikt te raken, na er één keer aan ontsnapt te 

zijn door de erkende kennis van de Heer en Heiland, was het oneindig veel erger dan dat ze  

de weg van de waarheid helemaal niet hadden gekend".  

-- Judas is een goed voorbeeld. Hij was één van de twaalf die de rol van een gelovige zo 

effectief speelde dat de andere discipelen absoluut geen idee hadden dat hij een werker der 

ongerechtigheid was. Hij diende met hen, at met hen en ging aan de voeten van de Meester 

zitten terwijl Hij het koninkrijk-evangelie onderwees. Judas was een opportunist. Hij zag hoe 

zijn nauwe band met de dingen van de Heer hem persoonlijk ten goede kon komen. Hij genoot 

van de macht, het prestige, het respect, de glorie en het geld. De discipelen vertrouwden hem 

zo impliciet dat ze hem penningmeester van de groep maakten (Joh.12: 6). 

--Maar de Heer ontmaskerde dit onverkwikkelijke karakter voor wie hij was - een duivel. Hij 

zei duidelijk tegen zijn discipelen: 

“Joh. 6:70-71: 70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een 

duivel. 71 En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskariot; want deze zou Hem verraden, zijnde 

een van de twaalven. 

Waaraan de Heer heeft toegevoegd: 

“Matth. 26:24: De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee 

dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens 

niet geboren was geweest. 

Dit is ook de betekenis van Petrus zijn woorden over degenen die de mantel van bedrog 

dragen voor persoonlijk gewin. 

“Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, 

dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. 

-- Petrus gebruikt twee dieren om zijn punt te illustreren - een hond en een varken - die beide 

door de Hebreeën werden veracht. 
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“2 Petrus 2:22: Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: 

De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in 

het slijk. 

Verder is het essentieel om zorgvuldig onderscheid te maken tussen een intellectuele kennis 

van Christus en echt reddend geloof. 

-- Iemand die Christus belijdt, lijkt uiterlijk een verandering in zijn leven te hebben 

meegemaakt, maar zijn hart is verre van God. Hij is als een varken dat gewassen is, maar zodra 

hij de kans krijgt terugkeert naar de modder.  Ziet u, het is het karakter van varkens om dat te 

doen. Zo is het ook met de ongelovige; innerlijk zal hij altijd terugkeren naar zijn zondige 

wegen. Het schaap daarentegen heeft geen zin om de modderpoel in te gaan en als het per 

ongeluk in valt, wil het er uit gehaald worden en hersteld - zoals de gelovige! 

 

                                                         De toekomende toorn 

“2 Petrus 3:1-2: 1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik 

door vermaning uw oprecht gemoed opwekke; 2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die 

van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en 

Zaligmakers apostelen zijn; 

-- God houdt zich altijd aan zijn beloften, ook al is het misschien niet binnen wat mensen een 

acceptabel tijdsbestek achten. Dit is precies de kwestie die Petrus op het punt staat aan te 

pakken met betrekking tot een vraag die in de laatste dagen door spotters zal worden gesteld. 

Namelijk: 

“2 Petrus 3:4:………….. Waar is de belofte Zijner toekomst? ………………”.  

-- Bijna daarna, stelt Petrus: 

“Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw 

oprecht gemoed opwekke“ 

Net als vandaag zijn er misschien ook in Petrus zijn dagen sommigen die de authenticiteit van 

zijn eerste brief in twijfel trekken. Dit bracht de apostel ertoe dit gedeelte te openen met: 

“Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u………..” 

waaraan hij toevoegt: "in welke beide", dat wil zeggen, in beide brieven heeft hij geprobeerd 

bepaalde dingen in herinnering te brengen. 

-- Degenen die op het gebied van de medische wetenschap werken, vertellen ons dat de geest 

het verbazingwekkende vermogen heeft om alles te behouden. Het probleem is natuurlijk dat 

je het in herinnering brengt! Dit verklaart waarom een oude foto soms een stroom 

herinneringen terugbrengt waarvan we dachten dat ze al lang vergeten waren. Petrus gaat 

met zijn landgenoten in "woordafbeeldingen" spreken in de hoop hun herinnering te stuwen 

betreffende: 
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“de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des 

Heeren en Zaligmakers apostelen zijn; 

Het beeld dat de apostel hen voorlegt, is de eindtijd. Maar voordat hij begint, wil Petrus dat 

zijn lezers zich er goed van bewust zijn dat wat hij op het punt staat aan hen te openbaren, 

gebaseerd is op de leer van de oudtestamentische profeten en de bediening van Christus aan 

de twaalf. 

“2 Petrus 3:3-4: 3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die 

naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,  4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner 

toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van 

het begin der schepping. 

-- Onder leiding van de Geest van God profeteert Petrus dat in de laatste dagen spotters zullen 

opstaan die de wederkomst van Christus,  op aarde,  in twijfel trekken. Ze zullen brutaal 

vragen: 

“……………………….Waar is de belofte Zijner toekomst?............................”. 

De "laatste dagen" hier zijn de laatste dagen van Israël volgens de profetische geschriften (Joël 

2: 28-32; zie ook Hand. 2: 14-18). In tegenstelling tot de "laatste dagen" in Paulus zijn brieven, 

zullen deze dagen worden geïdentificeerd door tekenen, tijden en seizoenen. 

 

                                                                     Tekenen 

--“Hand. 2:19-20: 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde 

beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de 

maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. (zie ook Matth.24:30). 

 

                                                                       Tijden 

“Matth. 24:15: Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting (wanneer de antichrist de 

tempel binnengaat en zichzelf verklaart God te zijn), waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, 

staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 

 

                                                                    Seizoenen 

“Matth. 24:20-21: 20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. 

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 

wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 

-- Dit is de tijd van Jacob 's benauwdheid die een periode van zeven jaar zal beslaan en zal 

worden afgesloten door de wederkomst van Christus om oordeel over Zijn vijanden uit te 

voeren. In het eerste deel van de Verdrukking zullen spotters verklaren dat ze niets van deze 

dingen zien gebeuren:  
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“2 Petrus 3:4:…………………. want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen 

alzo gelijk van het begin der schepping. 

Het is  natuurlijk een flagrante leugen, die Petrus niet zonder protest wilde laten passeren. 

Zouden wij maar zo snel de waarheid verdedigen. 

 

                                                         De wereld die verdwijnt 

Zoals velen zullen deze spotters vasthouden aan de ‘leer’ van het uniformisme.  "Volgens deze 

interpretatie van de geschiedenis van de aarde, zijn bestaande fysieke processen, die 

hoofdzakelijk met de huidige snelheid werken, voldoende om alle geologische formaties te 

verklaren". Met andere woorden, alles is sinds het begin hetzelfde, of uniform, gebleven. 

Bijgevolg, sedimentaire afzettingen, honderden voet dik, fossielen. en wonderen zoals de 

Grand Canyon werden allemaal gevormd door natuurlijke processen gedurende miljarden 

jaren. Uniformisme  laat geen ruimte voor een catastrofale gebeurtenis zoals de universele 

vloed. Als een dergelijke gebeurtenis plaats heeft gevonden, zou de evolutietheorie volledig 

ineenstorten, die is namelijk afhankelijk van het fossielenbestand in de zogenaamde 

geologische kolom om te bewijzen dat het leven geleidelijk over miljoenen en miljoenen jaren 

is ontstaan. 

-- Nu ben ik geen expert in deze zaken, en ik heb er ook geen behoefte aan, maar ik geloof het 

Woord van God wanneer er staat dat er een rampzalige gebeurtenis plaatsvond in Noach ’s 

tijd die bekend staat als de universele vloed die de aarde vernietigde. 

“2 Petrus 3:5-6: 5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van 

over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 6 Door welke de 

wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. 

Petrus geloofde en onderwees duidelijk het universele oordeel van de vloed in de dagen van 

Noach. 

-- Maar wat bedoelt Petrus met:  "de aarde uit het water en in het water bestaande”?  Op de 

tweede dag van de schepping scheidde God de wateren van de wateren, die een 

beschermende damp rond de aarde vormden (Gen. 1: 6-8). Daarom hebben we: “de aarde 

(bestaande) uit het water”. Blijkbaar was de gehele aarde een tropisch paradijs. Dit werpt licht 

op een aantal passages. 

-- Ten eerste leefden de mensen, vóór de dagen van de vloed, ruim 900 jaar. Na de 

ineenstorting van de damp rond de aarde, tijdens de wereldwijde zondvloed, hebben 

drastische veranderingen in het klimaat plaats gevonden, in combinatie met de schadelijke 

ultraviolette stralen van de zon, is de levensverwachting van de mens dramatisch gedaald tot 

zijn huidige standaard van 70 of 80 jaar (Gen. 5: 1- 27; zie ook Psalm 90: 9-10). Ten tweede, 

de aarde die "in het water bestaande" staat, is een verwijzing naar de ondergrondse wateren 

net onder het aardoppervlak, die blijkbaar werden gebruikt om de aardkorst na de schepping 

te koelen. Maar ze dienden ook een ander doel vóór de vloed: God gebruikte de mist van deze 
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wateren om de hele aarde te irrigeren, omdat het nooit regende vóór de dagen van Noach 

(Gen. 2: 6). 

-- Na de val van de mens waren deze twee grote waterhoeveelheden boven en onder het 

aardoppervlak, ooit bedoeld als een zegen, gereserveerd als een instrument van oordeel over 

de goddeloze daden van mensen.  Op Gods vastgestelde tijd opende Hij de fonteinen van de 

diepte, wat waarschijnlijk resulteerde in vloedgolven die over de aardbodem gingen. 

Tegelijkertijd opende God de vensters van de hemel, waardoor de damp, rond de aarde, kon 

condenseren en geleidelijk op de aarde viel in de vorm van een stortregen die veertig dagen 

en veertig nachten duurde (Gen. 7: 11-12). 

--Dit zorgde er uiteindelijk voor dat het water van de vloed tweeëntwintig voet boven de 

hoogste berg opsteeg. Mozes verklaart dat de wateren de heuvels en bergen bedekten: 

“Gen. 7:18-20: 18 En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde; en 

de ark ging op de wateren. 19 En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat 

alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden. 20 Vijftien ellen omhoog 

namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. (zie ook Gen. 8:8-9). 

Elk levend wezen dat op aarde rondliep, met uitzondering van de bewoners van de ark, stierf 

in een watergraf. Petrus onderbouwt dit wanneer hij zegt: 

“2 Petrus 3:6: Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt 

zijnde, vergaan is.   

Opmerking: De King James Bible noemt het niet de zondvloed, maar:  

“Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished:”. 

                                                                 Einde citaat 

Dus wij moeten begrijpen dat de huidige hemel en aarde enorm verschillen van de oude 

wereld die is vergaan. 

--Voor het grootste deel zijn de ongelooflijke rotsformatie en ongewone sedimentaire 

afzettingen, die we over de hele wereld zien, een direct gevolg van de universele 

overstroming. De zondvloed verklaart ook waarom we planten en dieren van alle soorten 

samen begraven vinden in indrukwekkende begraafplaatsen. Interessant is dat een dier dat 

sterft aan natuurlijke oorzaken geen fossiel zal produceren - het is alleen voedsel voor de 

aaseters. Planten en dieren worden pas fossielen als er een snelle begrafenis gepaard gaat 

met een enorme hoeveelheid druk, zoals een catastrofale overstroming zou veroorzaken. 

--Met het verwijderen van de beschermende damp rond de aarde kwam er een dramatische 

klimaatverandering, vooral op de polen. Plots werden tropische gebieden van de wereld 

bevroren graven. In Siberië en het Noordpoolgebied zijn bijvoorbeeld enorme mammoeten 

intact aangetroffen met tropische vegetatie in hun mond en maag. Een paar zijn zelfs recent 

opgegraven door wetenschappers die hopen ooit het DNA te gebruiken om deze enorme 

beesten van het veld te reproduceren. 

--Hoewel de spotters beweren: 
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“want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin 

der schepping. 

Volgens het Woord van God is dit gewoon niet het geval. 

Het heden is dus niet de sleutel tot het verleden, zoals velen geloven. Integendeel, de huidige 

hemel en aarde verschillen enorm van de oude wereld die is vergaan. 

 

                                              Een bewaring tegen de dag des oordeels 

“2 Petrus 3:7: Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een 

schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving 

der goddeloze mensen. 

--Waarom waren deze spotters zo vasthoudend dat er sinds het begin van de schepping niets 

was veranderd? Zozeer zelfs dat ze gewillig onwetend waren, zoals Petrus zegt, over de 

wereldwijde zondvloed in de dagen van Noach. Zie je, als zij toegeven dat God de wereld 

oordeelde als een gevolg van het kwaad in het verleden, dan is de waarschijnlijkheid dat Hij 

de slechte daden van mensen in de toekomstige dag van de Heer zal oordelen nog groter! 

Hoewel God een grens heeft gesteld dat de wateren de aarde nooit meer zullen bedekken, zal 

Hij op een dag de huidige hemel en aarde met vuur reinigen (Psalm 104: 5-9; zie ook Matth. 

3: 7-12). 

--Het leven zoals we het kennen zal niet worden beëindigd door een nucleaire holocaust 

tussen naties, zoals sommigen voorspellen. Het zal eerder door de hand van de Heer zijn die 

Zijn schepping zal reinigen in een vlammend vuur van wraak. De dwaze spotters vragen: 

“ Waar is de belofte Zijner toekomst?.         

Ze realiseren zich niet dat, wanneer Christus terugkeert, zij juist degenen zijn die weggevoerd 

zullen worden in het oordeel. Geliefden: 

“Hebr. 10:31: Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. 

Maar gelukkig is God traag om te oordelen! Voor degenen onder de broeders die hun geloof 

door deze spotters laten doen wankelen, troost Petrus hen met deze belangrijke woorden: 

“2 Petrus 3:8-9: 8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere 

is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk 

enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren 

gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 

Er zijn twee dingen die de wederkomst van Christus tegenhouden om zijn vijanden te oordelen 

- de Kerk die Zijn Lichaam is en de lankmoedigheid van God. Nadat de kerk is opgenomen blijft 

God nog lankmoedig aan het begin van de Verdrukking. Dit wordt bevestigd door het aantal 

zielen dat zal worden gered tijdens deze periode (Openb. 7: 9-17). Daarom zal God voldoende 

tijd geven aan de mensen om tot bekering te komen, terwijl Zijn toorn geleidelijk toeneemt in 

de komende dag van de Heer. 
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--" één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag”. 

Hoewel leraren van profetie hebben geprobeerd Petrus zijn woorden te gebruiken als een 

middel om te voorspellen wanneer de Heer zal terugkeren, valt het steeds weer te betreuren. 

Wij leven in het tussenliggende tijdperk van genade; bijgevolg mislukt elke poging om een 

tijdlijn te maken op basis van profetische gebeurtenissen. Er is eenvoudigweg geen enkele 

manier waarop iemand de duur van de lankmoedigheid van God kan voorspellen in de huidige 

bedeling van genade. God kan morgen de kerk opnemen, maar het kan nog eens honderd jaar 

of meer duren voordat de bazuin klinkt. Alleen God weet het! 

--Maar zelfs binnen de profetie waren Petrus zijn woorden nooit bedoeld als een formule om 

de toekomst of iets dergelijks te voorspellen.  De essentie van de woorden van de apostel is 

dit: God is eeuwig - de tijd heeft absoluut geen invloed op Hem, wel op de mens, die er vaak 

verslaafd aan is. God doet alles volgens het genoegen van Zijn wil, en niemand kan Zijn hand 

weerstaan. Hij is soeverein, eeuwig, en almachtig! In feite is dit precies de context van de 

psalm waaruit Petrus citeert: 

“Psalm 90: 2 en 4: 2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht 

hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God…………………………………………...4 Want 

duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een 

nachtwaak.  

--De laatste dagen van profetie zal het een tijd zijn waarin velen zullen proberen het Woord 

van God te ondermijnen. Met dit in gedachten, wilde Petrus dat zijn toehoorders zouden 

begrijpen: 

“De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig 

over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 

Mensen zijn soms traag om hun beloften na te komen vanwege een gebrek aan aandacht of 

vergeetachtigheid. Deze aanklacht zal tegen God worden gedaan in de komende dag van de 

Heer, maar Petrus herinnert zijn lezers eraan dat Gods lankmoedigheid nooit moet worden 

verward met onoplettendheid. God komt zijn beloften altijd na in overeenstemming met zijn 

plannen en doeleinden. De geboorte van Izaäk is een goed voorbeeld daarvan (Hebreeën 11: 

8-12). 

-- Ziet u, de kennelijke vertraging in de terugkeer van Christus was niet te wijten aan nietsdoen, 

maar het resultaat van Zijn lankmoedigheid. Hij zal de ongelovige alle gelegenheid geven om 

zich te bekeren van zijn slechte daden in overeenstemming met het evangelie van het 

koninkrijk voordat Hij de volledige maat van Zijn toorn uitstort (Lukas 3: 3; 7-17). God is 

buitengewoon geduldig, Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen Zijn genadige 

aanbod van redding zou ontvangen. Er is echter een beperking aan Zijn lankmoedigheid voor 

degenen die Zijn geliefde Zoon afwijzen, zoals we gaan zien. 

 

 

 



 

128 
 

                                          De vernieuwing van de schepping 

“2 Petrus 3:10: Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de 

hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en 

de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 

--De geschriften van Petrus leggen speciale nadruk op toekomstige gebeurtenissen. We 

spreken van voorbije tijden in verband met de Wet, en de huidige met betrekking tot genade, 

maar het is het laatste deel in onze Bijbels, bekend als de Hebreeuwse brieven, die uitgebreid 

ingaat op de voleinding van alle dingen. Terwijl Petrus deze brief sluit, waarschuwt hij de 

mensen hartstochtelijk voor het komende oordeel. Helaas is de mensheid als een trein op een 

doodlopend spoor, maar toch kiezen de mensen ervoor om zich in te zetten voor het aardse 

leven, zich niet bewust van de urgentie van hun benarde toestand. Met de woorden van 

Jonathan Edwards, die de onvergetelijke preek predikte: "Zondaars in de handen van een boze 

God", o zondaar! overweeg het vreselijke gevaar ... Niet bekeerde mensen lopen over de put 

van de hel over een verrotte plank, en er zijn ontelbare plaatsen in deze plank zo zwak dat ze 

hun gewicht niet zullen dragen, en deze verrotte plaatsen worden niet gezien. De toorn van 

God ontbrandt tegen hen ". 

--Hoewel God al vele eeuwen lankmoedig is, zal de wereld spoedig de Almachtige zien: " de 

wijnoogst vertrappen waar de druiven van toorn zijn opgeslagen". In die dag zal Hij zeer zeker 

"de noodlottige bliksem van Zijn vreselijke snelle zwaard gebruiken". Degenen die problemen 

hebben om Gods toorn te accepteren, begrijpen de heiligheid van God niet, wat de essentie 

van Zijn karakter is. Robert J. Morgan deelt deze inzichtelijke opmerkingen over het karakter 

van God: 

--"De Bijbel presenteert een God die het volmaakt is van perfectie, die een God van liefde is 

en toch tegelijkertijd een God van toorn is. A.T. Pierson vergelijkt het met een boog. Je hebt 

de liefde van God die de ene kant ondersteunt, en de toorn van God die de andere kant 

ondersteunt; zonder één van beiden zou het geen functie meer hebben. 

--"God zou God niet zijn als Hij niet het vermogen tot toorn had. Waarom? Ik las laatst over 

een jonge, knappe, flinke kerel, een arts, die altijd schone en goed op maat gemaakte kleding 

droeg. Hij behandelde zichzelf met glans en gladheid. Hij droeg altijd de geur van dure parfum. 

Maar zijn houding maakte hem des te duivelser, want zijn naam was Josef Mengele, de engel 

des doods in Auswitz. Door gebruikmaking van zijn goed gewassen en geparfumeerde handen 

selecteerde hij persoonlijk 400.000 gevangenen om te sterven in de gaskamer. 

--Mengele voerde vreselijke experimenten op mensen uit, in de hoop een superieur ras te 

produceren. Een waarnemer zei: "Hij kon uren gebogen over zijn microscoop doorbrengen, 

terwijl de buitenlucht stonk naar de zware geur van brandend vlees uit de schoorsteen van 

het crematorium". Hij had een speciale fascinatie voor kinderen die een tweeling waren. Hij 

zou ze vreselijke injecties geven, aan hun wervelkolom opereren om ze te verlammen en 

vervolgens delen van hun lichaam één voor één verwijderen voor observatie. 

--"Nu, wat zou u denken van een persoon of, wat dat betreft, God, die dat soort 

onbeschrijflijke kwaad kon zien zonder woede te voelen? Als God de pijn en het kwaad in dit 
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universum zou kunnen zien zonder een gevoel van verontwaardiging en woede, zou Hij een 

defect hebben in Zijn karakter. Hij zou helemaal geen God zijn. Dus ik geef aan dat we, in plaats 

van ons te verontschuldigen voor de leer van de toorn van God, of deze te negeren, het als 

een vitaal en wonderbaarlijk onderdeel van Gods goddelijke karakter moeten waarderen '. 

 

                                                              Universeel oordeel 

Volgens de Schrift is dit de dag van de mens (1 Kor. 4: 3). Kijk gewoon rond en u zult zien wat 

een puinhoop de mens ervan heeft gemaakt.  Humanisme heeft het Woord van God 

vervangen als de uiteindelijke autoriteit van de mens. De evolutieleer beweert dat de mens 

is geëvolueerd uit dieren, dus het zou ons niet moeten verbazen als mensen zich als dieren 

gedragen. Bijgevolg zwerven seriemoordenaars over de aarde om onschuldigen te doden, 

terwijl zogenaamde religieuze leiders de andere kant opkijken terwijl hun collega's de 

jongeren lastigvallen.  Bedrijfsleiders, die geen enkele morele standaard hebben, zien niets 

mis met het beroven van hun aandeelhouders en het stelen van het spaargeld van hun 

medewerkers. Ze zeggen tenslotte: "Business is business"! Maar de grootste tragedie van dit 

alles is de man of vrouw die op de preekstoel staat en zielen naar de verdoemenis leidt. Hoe 

zal hun einde zijn? 

--Zal de gerechtigheid van God voorbijgaan aan deze slechte daden van zondige mensen? Ik 

denk het niet! Petrus verklaart zonder twijfel dat: “de dag de Heren zal komen als een dief in 

de nacht”.  Onmiddellijk na de Opname is de volgende belangrijke gebeurtenis op Gods 

kalender de dag van de Heer, zoals de voorgaande zin impliceert. Het zal een dag van toorn 

zijn, een dag van benauwdheid, een dag van wraak, een dag van duisternis, dikke duisternis 

(Jes. 62: 2-6; zie ook Zef. 1: 14-18). Hoewel de dag van de Heer gewoonlijk nauw wordt 

geassocieerd met de wederkomst van Christus op aarde, is het eigenlijk een langere periode 

die de volgende gebeurtenissen omvat: 

--1)- De eerste drie en een half jaar van Jacob 's benauwdheid, bekend als de Verdrukking (Jes. 

13: 6-9; Matth. 24: 3-14; Openb. 6: 1-17). 

-2)- De laatste drie en een half jaar wordt de Grote Verdrukking genoemd, die wordt 

afgesloten met de strijd van Armageddon en de wederkomst van Christus (Jes. 13: 10-11; 

Matth. 24: 15-44; Openb.16: 13- 16; 19: 11-20). 

3)- De oordelen over Israël en de naties, en de oprichting van het duizendjarige koninkrijk 

(Matth. 25:14-46; Op. 20:4). 

-4)- De strijd tussen Gog en Magog, op welks moment God de laatste opstand neerslaat tegen 

Zijn gerechtigheid (Openb. 20: 4). 

-5)- Dan komt het einde der tijden zoals wij dat kennen; wanneer het koninkrijk wordt 

overgeleverd in de handen van de Vader en alle niet-geredde doden worden opgewekt om te 

verschijnen, voor het oordeel, voor de Grote Witte Troon (1 Kor. 15: 24-28; Op. 20:11-15). 

-6)- Tegelijkertijd zal God de huidige hemel en aarde met vuur reinigen (Openb. 20:11; zie ook 

2 Petrus 3: 10-12). 
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Het is moeilijk om de exacte omvang van deze periode vast te stellen, maar we weten wel dat 

het minstens duizend - zeven jaar beslaat (Dan. 9:27; zie ook Openb. 20: 4). Met deze dingen 

in gedachten brengt Petrus zijn toehoorders naar het laatste evenement van de dag van de 

Heer, wanneer hij verklaart: 

“2 Petrus 3:10: Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de 

hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en 

de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 

--De huidige hemel en aarde, zoals wij die kennen, worden bewaard voor een toekomstig 

oordeel door vuur. Net als in de dagen van Noach, zal dit oordeel ook universeel zijn, maar 

veel verder reikend. De combinatie van een "gedruis" en de elementen  " de elementen 

branden" lijkt op een soort nucleaire holocaust te wijzen. In Paulus zijn brief aan de 

Kolossenzen lezen we: "door Hem bestaan alle dingen", dat wil zeggen dat ze letterlijk bij 

elkaar worden gehouden door Zijn almachtige kracht. Waar God er niet voor kiest om het bij 

elkaar te houden, in de vorm van een oordeel, kan leiden tot een enorme nucleaire ontlading 

die alles binnen Zijn gekozen parameters volledig zou vernietigen. De geschiedenis geeft ons 

een idee van hoe verwoestend zo'n oordeel zou zijn.  De destructieve atoomkracht, die in de 

Tweede Wereldoorlog op Hiroshima werd gegooid, vernietigde 90% van de stad. Dit roept de 

vraag op, waar zult u zijn als God de wereld vernietigt? 

-- De wereld is trots op zijn prestaties. Petrus noemt ze: "de werken, die daarin zijn". Maar of 

het nu de wonderen van de architectuur in de wereld zijn of de beroemde uitvindingen die 

naar mensen zijn vernoemd, ze zullen allemaal ten onder gaan op die noodlottige dag. De 

prestaties van de mens zullen in Zijn toorn verdwijnen als de ochtenddauw. Nogmaals, dit is 

een plechtige herinnering dat alleen die dingen die voor Christus worden gedaan eeuwigheids 

waarde zullen hebben. 

-- Zoals vaak het geval is, worden waarschuwingen van oordeel vaak gevolgd door een 

aansporing om een godvruchtig leven te leiden. Dus voegt de apostel hieraan toe: 

“2 Petrus 3:11: Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen 

wandel en godzaligheid! 

Als de heiligheid van God op de juiste manier in beeld wordt gebracht door de lens van 

almacht, zal het een grotere eerbied voor de Heer voortbrengen. Het is een geweldige 

motivator!  Het primaire doel van elke gelovige zou moeten zijn om de Heer te behagen, in 

tegenstelling tot de spotters die de raad van Zijn wil in twijfel trekken. 

 

                                              Het aanbreken van een nieuwe dag 

“2 Petrus 3:12-13: 12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in 

welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende 

zullen versmelten. 13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 
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-- Terwijl we de dag van de Heer verlaten, staan de hemel en de aarde nog steeds in vuur en 

vlam. Maar uit de as komt een nieuwe dag, de dag van God, die ons introduceert in de eeuwige 

toestand. Wij geloven dat deze uitdrukking synoniem is aan de bedeling van de volheid der 

tijden, gesproken door de Apostel Paulus. 

“Ef. 1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in 

Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 

--Het: " tot één te vergaderen in Christus" heeft te maken met Gods eeuwige doel voor de 

hemel en de aarde. Petrus en Paulus zijn het er volledig over eens dat het onderscheid tussen 

deze twee rijken in de eeuwigheid zal blijven bestaan. "Verwachtende", is een indicatie dat 

Petrus zijn toehoorders de dag verwachtten waarop zij op een nieuwe aarde zullen wonen 

met de Heer die ze kocht. Het is niet Gods bedoeling om een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde te creëren na de vernietiging van de dingen van weleer. Volgens Vine is de term "nieuw", 

in 2 Petrus 3:13, het Griekse woord Kainos, dat "niet nieuw in de tijd, recent, maar nieuw qua 

vorm of kwaliteit is, van andere aard  dan wat als oud wordt beschouwd. Met andere woorden, 

de hemel en aarde gaan van de ene staat van bestaan naar de andere. God gaat eenvoudig 

vernieuwen wat we momenteel om ons heen zien, zoals de Schrift bevestigt: 

“Psalm 104:5: Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch 

eeuwiglijk wankelen. 

“Pred. 1:4: Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt; maar de aarde staat in der 

eeuwigheid. 

Terwijl de hemel en de aarde in een staat van perfectie worden hersteld, zal dit de voltooiing 

van Gods plan van verlossing markeren, dat ook de schepping omvatte (Rom. 8: 18-23). 

Hoewel hemel en aarde hoogstwaarschijnlijk voor eeuwig voor elkaar zullen openstaan, blijft 

er, zoals we hebben gezien, een onderscheid. Onze erfenis als leden van het Lichaam van 

Christus omvat de hemelse gewesten waar we met Christus zullen zijn. Dit betekent echter 

niet dat we geen toegang hebben tot de aarde. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat het geval 

zijn. In de eeuwigheid zal de hemel ons thuis zijn waar we zullen verblijven en Hem dienen (2 

Kor. 5: 8-9; Ef. 1:10; 2: 6). 

-- De nieuwe aarde zal worden bewoond door de natie Israël en de andere profetische 

heiligen, volgens de belofte van God. Tijdens het profetische programma bekleed Israël een 

vooraanstaande positie ten opzichte van de naties die doorgaat in de eeuwige staat. Ze zal de 

eer hebben dat de namen van de twaalf stammen op de twaalf poorten van het Nieuwe 

Jeruzalem staan geschreven. Verder wordt gezegd dat de muur die dit terrein van 

vijftienhonderd mijl omringt, twaalf fundamenten heeft waarin de namen van de twaalf 

apostelen van het koninkrijk zijn aangebracht. Interessant is het feit dat Paulus  zijn naam er 

niet bij zal staan. Waarom niet? Hij is de apostel van genade, de enige apostel, door God 

aangesteld om de hemelse bediening van Christus bekend te maken (Gal. 1: 11-12; zie ook 

Openb. 21: 1-2, 12, en 14). 
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                                                         Een laatste beschuldiging 

“2 Petrus 3:14-15a: 14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij 

onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede; 15a En acht de 

lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid;……………”. 

Petrus  zijn woorden hier waren ongetwijfeld troostend voor zijn toehoorders, maar ze zullen 

nog belangrijker zijn in de komende dag van de Heer. Toen de Heer tot Zijn discipelen zei: “Joh. 

14:27: Uw hart worde niet ontroerd……………………..”   betreffende Zijn verraad, was Hij 

oprecht! De Heer wil altijd wat het beste is voor het zijnen.  Hij wilde niet dat ze zich bezig 

hielden met  omstandigheden die buiten hun macht lagen. Zich zorgen maken is tenslotte een 

zonde! Het was eerder Zijn wil voor hen om hun geloof in Hem te stellen, die de controle heeft 

over alle dingen. Ze moesten vertrouwen op de beloften van God die hun ziel in hoop zou 

verankeren, dan en alleen dan zouden zen: 

“onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden worden in vrede”. 

Dit zal met name nodig zijn voor degenen die de toekomstige gruwelen van de periode van 

Verdrukking moeten doorstaan. 

-- Petrus beantwoordt voor ons de kritische vraag waarom God tijdens de bedeling der Genade 

niet met Israël als natie handelt, wanneer Hij zegt: 

“En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid”. 

Tegenwoordig vervult God Zijn verborgen doel onder de Heidenen. De lankmoedigheid onzes 

Heeren is zaligheid, dat wil zeggen: voor de Heidenen. Zodra de volheid van de heidenen 

compleet is bij de Opname, zal God terugkeren naar Zijn uitverkoren natie. Dan zal het 

gelovige Israël gered worden (Rom. 11: 25-26). Petrus voegt daaraan toe: 

“2 Petrus 3:15b-16: 15b,,,,,,,,,,,, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, 

die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; 16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van 

deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde 

en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. 

-- Onze petten af voor Petrus! Hij werd nooit bitter of haatdragend dat Paulus hem in het 

openbaar had berispt omdat hij terug op zijn woord was gekomen en zich van de Heidenen 

had afgescheiden toen sommigen van Jakobus kwamen. Hij erkende nederig zijn fout, zoals 

deze passage bevestigt. Omwille van het werk van de Heer stond hij zichzelf niet toe verstrikt 

te raken in het web van zelfmedelijden. Dit is een les die alle gelovigen ter harte moeten 

nemen. 

-- Degenen die leren dat Petrus zijn geschriften slechts een uitbreiding zijn van Paulus zijn 

openbaring, wijzen er meestal op dat Petrus zijn landgenoten aanmoedigt om Paulus zijn 

brieven te lezen. Het doel was echter niet om verdere instructies te geven aan het Lichaam 

van Christus.  Petrus wilde dat ze de geschriften van Paulus bestudeerden dat ze misschien 

een vollediger begrip zouden krijgen van de reden waarom de beloften aan Israël tijdelijk niet 

werden vervuld. Als ze Paulus zijn geschriften zouden lezen, zouden ze uit de eerste hand het 

prachtige werk zien dat God onder de Heidenen had gedaan volgens Zijn  verborgen doel. 
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“gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden 

geschreven heeft;  

De wijsheid die aan Paulus is gegeven, waarover Petrus hier spreekt, is de verborgen wijsheid 

van God. Natuurlijk is dit de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de 

verborgenheid (1 Kor. 2: 6-8; zie ook Rom. 16:25). Als we Petrus zijn gedachte even 

verwijderen, blijven we achter met de volgende gedachte: 

“gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus…………………………., ulieden geschreven heeft”. 

Wij geloven persoonlijk dat de brief  waarnaar Petrus verwijst, Paulus zijn brief aan de 

Hebreeën is. 

Natuurlijk zijn we ons er terdege van bewust dat er broeders zijn die daar anders over denken 

en we respecteren hun overtuigingen zeker. In feite zou u er goed aan doen hun argumenten 

te overdenken, als een goede Bereër. (Hand. 17:11).                    

Opmerking van de vertaler: Zie www.bedelingdergenade.nl “Wie was de auteur van de 

Hebreeën brief” onder “artikelen. Dat is een andere visie. 

                                                                    Einde citaat 

Omdat we deze kwestie in andere werken hebben aangepakt, zullen we hier niet de tijd voor 

nemen, alleen om te zeggen dat het schrift waarover Petrus spreekt niet alleen een brief was, 

maar ook de Schrift, zoals de context duidelijk maakt.  

- Eén ding dat we hebben opgemerkt over Petrus, hij heeft altijd zijn mening uitgesproken:  

“Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen 

zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien”. 

Welke dingen? Gezien het feit dat de lijst zo lang is, vooral wat de Jood betrof, zullen we er 

slechts een paar noemen; de lankmoedigheid van God onder de Heidenen, Joden en Heidenen 

in één lichaam, het Hoofdschap van Christus, de hemelse erfenis van de Heidenen, enz. Ziet 

u, deze dingen waren heel moeilijk voor Petrus om te begrijpen in het licht van de beloften 

aan Israël. Petrus onderzocht dit alles nog steeds ten opzichte van Paulus zijn apostelschap en 

boodschap. Aan de andere kant verdraaiden de 'ongeleerde en onvaste mensen' de Schrift om 

Paulus zijn autoriteit in diskrediet te brengen en aan te vechten, en dat deden ze tot hun 

geestelijke ondergang. 

-- We willen onze aandacht even concentreren op de stelling: “gelijk ook de andere Schriften”. 

Hoewel het niet de bedoeling van Petrus was om de kwestie van de heiligheid aan de orde te 

stellen, geeft hij wel authenticiteit aan Paulus zijn brieven bij wijze van gevolgtrekking. In feite 

woog deze verklaring zwaar op degenen die jaren later met de kwestie van de canon zouden 

omgaan. We vinden het ook interessant dat de terminologie "gelijk ook de andere Schriften" 

Paulus 'brieven onderscheidt van de profetische Geschriften, die het profetische thema 

volgen. Dit hoeft ons niet te verbazen, omdat de dingen die in Paulus zijn openbaring werden 

gevonden, eeuwenlang en generaties lang geheim werden gehouden, maar nu alleen in zijn 

brieven aan het licht worden gebracht.              

http://www.bedelingdergenade.nl/
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Petrus, die zijn landgenoten voldoende heeft voorbereid op wat hen te wachten staat, sluit af 

met deze woorden van wijsheid, die de invloed van Paulus zijn boodschap op dat moment 

aantoont: 

“2 Petrus 3:17-18: 17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de 

verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; 18 Maar 

wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de 

heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

 

 

                       


