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DE TWEEDE BRIEF VAN PETRUS 

 HOOFDSTUK 1  
 

Deze hoopgevende brief een laatste brief van de apostel Petrus is geschreven in het 
jaar 64 tijdens zijn gevangenschap en het jaar voor zijn sterven als martelaar te 
Rome in 65. De brief is wel omstreden door twijfelende theologen. Zijn korte brief laat 
enkele onderwerpen zien, als geloofsgroei, valse leringen, en de verwachte 
wederkomst van Jezus. De apostel richt zich in deze brief nu ook naar hen, uit de 
heidenen, met dat kostbaar sterke geloof in Christus, als wij bekeerde Joden 
momenteel! Hij bidt dat de genade en de vrede zou groeien om God en Jezus 
Christus nog beter te leren kennen.(Joh.17,3) 

 (3) Door de kracht van God is ons nu alles gegeven wat nodig is om de vruchten van 
God in ons leven zichtbaar te maken voor iedereen. Jezus, heeft ons geroepen en 
ons daartoe de nodige kennis van God gegeven. (Rom.8:30) 

Ware genezing 
(4) Petrus wijst op de kostbare beloften gekregen, om een goddelijke natuur, een 
verheerlijkt lichaam, zouden ontvangen! (1 Joh.3,2) Bijbelgetrouwe christenen zullen 
ontsnappen en ontvluchten aan al het kwaad, ongerechtigheid en verderf dat over de 
wereld zal komen, en welke is ontstaan door alle begeerlijkheden welke deze wereld 
aanbiedt. De zucht naar geld, rijkdom en antichristelijke macht zal uiteindelijk de 
wereld in het verderf storten. De satan kan via predikers, christenen verleiden om in 
die richting te bidden naar hun eigen begeerten, vandaag het welvaartsevangelie! 
 (1 Joh.2:15,16) 

3 Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat 
gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door 

te brengen Jak 4 

 
Ook de apostel Paulus kende prachtige beloften van God voor hen die Hem 
liefhebben boven de vergankelijke wereld, met een vergankelijke rijkdom en weelde. 
Paulus schreef:  
9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoorden wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 
degenen, die Hem liefhebben. 10 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. 
Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.1 Cor.2 

 

Ook de ruimtevaarders zullen dit geheim niet  
ontdekken, en zien, al speuren zij overal in het 
heelal, en geloven slechts enkel wat ze zien en dit 
zoals de ongelovige Thomas, die ook het 
wetenschappelijke bewijs wilde zien van de 
opstanding van Jezus! 
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DE CHRISTELJKE WEG IS GEEN BREDE SNELWEG! 
 
(5,6) Petrus beschrijft de Bijbelse levensweg, hoe je God kunt liefhebben, om zijn 
beloften te ontvangen. Mensen die gehoor geven aan het woord en het betrachten te 
volgen, dat zijn discipelen die beschreven zijn als “die Hem liefhebben”. 
Christenen zijn mensen waarbij alleen de Bijbel invloed heeft in hun levenswijze. 
 

Wat begrijpen wij onder die christelijke weg? 
 

Spr 6:23  Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de 
bestraffingen der tucht zijn de weg des levens; 

 
 

 
 
 
Werkt allen ijverig samen om uw geloof vast te houden aan het Woord, en zoek 
daaraan de daad toe te voegen. Enkel uw ondervindingen en uw beproevingen 
zullen uw geloof laten groeien. Christenen moeten zich trainen, in het dagelijks leven. 
Door gezonde Bijbelkennis kan uw discipline groeien, de Bijbel verkeerd begrijpen 
resulteert in teleurstellingen en ontgoochelingen bij de discipel en zijn broeders en 
zusters! Verkeerde of afdwalende Bijbeluitleg brengt verkeerde geestelijke training 
en geloofsafval! Dan komt het volharden, en zo zal God vruchten in uw persoonlijk 
leven laten tevoorschijn komen. Godsvrucht, zijn vruchten van God!  
Het noodzakelijke volharden is noodzaak bij iedere christen. (Dan.6,17 –Hand.2,42 – 2 

Tim.2,12)  

(7,9) Die vruchten zijn noodzakelijk, enkel door die zichtbare Bijbelgetrouwe 
levenswijze ontstaat er een echte broederliefde, en dan komt de hoogste en 
moeilijkste trap: de liefde tot alle mensen. Dan komt die “agape” liefde openbaar. Het 
is enkel de kwaliteit van een christen welke zeer belangrijk is in de gemeenten, niet 
de kwantiteit en mooie kathedralen!  

Wanneer die vruchten niet zichtbaar zijn geworden, dan is er nog een geestelijke 
blindheid, onbegrip, en is men de vergeving en reiniging van zijn oude zonden al 
vergeten. Geestelijke blindheid kan terugkeren, en is op te merken vandaag. Dan 
komt er de schijnheiligheid, en een vermenging met een staatsgodsdienst! Petrus 
heeft het over een slechte wereldse attitude.(Rom.12,2)  

Bekering is niet enkel de dag wanneer men tot geloof in Christus is gekomen, 
en vergeving heeft ontvangen, maar een verdere blijvende levensverandering naar 
het beeld van Jezus.  

 

 



3 
 

(10,13) Maak uw roeping hard, door die ingeslagen weg van Jezus te blijven volgen, 
en u zult niet vallen, of afvallen van uw geloof. De satan heeft in de ganse 
geschiedenis mensen geïnspireerd met vele godsdienstige dwaalwegen en listige 
leringen die misleiden. Er is geen andere weg om toegang te krijgen tot het eeuwige 
koninkrijk!  

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid 
en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.Joh.14 

Petrus schrijft dat hij aan dit punt zal blijven herinneren, dit wijst op het belang ervan. 

(14,15) In een adem laat hij weten dat zijn sterven nabij is gekomen, en dat hij het 
persoonlijk wist van Jezus zelf! (Joh.21,18) Petrus was zich bewust dat zijn schrijven 
nog belangrijk zou worden ook na zijn sterven. Inderdaad zijn brieven worden nog 
tweeduizend jaar later met veel aandacht gelezen en bestudeerd! 

DE BIJBEL IS GEEN SPROOKJESBOEK! 
 

Tit 1:14  En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die 
hen van de waarheid afkeren. 

(16,18) De apostel straalt zijn geloofszekerheid sterk uit. In die tijd en ook vandaag 
zijn er vele filosofische gedachten, en allerlei fabelachtige therapieën! Wat Jezus 
heeft verkondigd is waarheid. Wij zijn getuigen geweest van de kracht en de 
opstanding van Jezus Christus! Petrus schrijft over de verheerlijking die hij met eigen 
ogen heeft gezien, en de stem van God welke hij hoorde op de heilige berg. 
 

Enkel Bijbelse profetie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

(19,21) Petrus wijst naar de zekerheid van het profetische woord, met andere 
woorden bedoelde hij de profeten en de apostelen welke geïnspireerd schreven. Hij 
geeft raad hoe je die profeten dient te benaderen. Een lamp in de duisternis, geeft 
licht tot op een bepaalde afstand. Die duistere plaats is onze wereld van ongeloof en 
onwetendheid, waarin velen struikelen en wanhopig worden. (Ps.119,105) (Spr.6,23) 

Gaande weg in de tijd kan men deze profetieën beter begrijpen, zo kunnen wij 
vandaag begrijpen dat wij nu leven in de eindtijd. Dit dienen wij voorzichtig te blijven 
doen tot de grote dag komt. De Morgenster betekende voor de mensen, dat het 
einde van de nacht aangebroken was. Het wijst meteen naar een toenemende 
kennis bij allen die tijd nemen om te onderzoeken en nooit genoeg te weten komen 
over Jezus, en ze groeien in hun geloof, ze hebben steeds voldoende olie voor hun 
lamp, zoals de wijze maagden. 

 



4 
 

6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne 
uit het duister, heeft het doen schijnen in onze 

harten, om ons te verlichten met de kennis der 
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.2 Kor.4 

De apostel Petrus waarschuwde voor een eigenmachtige uitleg. Dit soort uitleg komt  
veel voor bij mensen die de Geest niet hebben ontvangen. Sommige theologen en 
voorgangers geloven niet alles wat in de Bijbel staat. Vele Bijbelteksten worden soms 
vergeestelijkt uit onbegrip, en men schrijft of spreekt uit de eigen menselijke geest, 
eigenzinnigheid.  

De Schrijver van de Bijbel leeft in de harten van Gods Bijbelgetrouwe kinderen, 
ongeacht hun intelligentie, en laat hen Godspraak herinneren, maar wie niet 
voldoende leest in de Bijbel, kan zich ook niet laten herinneren! 

 

26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader 
zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u 
te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Joh.14 
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HOOFDSTUK 2 
 

De apostel gaat verder met waarschuwingen voor de profeten 
met een eigenmachtige uitleg van de Bijbel, zoals deze er ook 
waren in het oude verbond. Maar ook nu en later schrijft hij, 
zullen er opnieuw zulke valse predikers onder u komen welke 
een on-Bijbelse doctrine zullen brengen, welke afwijkt van de 
waarheid, maar eerder bijdragen tot hun eigen persoonlijke 
belangen. Het kunnen aangestelde oudsten of voorgangers 
zijn, welke niet door God werden gezonden. (Jer.23:21) Dat zijn 
pas echte ketters, omdat ze het gezag van de Bijbel niet 
verder respecteren, en misbruiken Gods woorden, als satan 

tegenover Eva. Een ketter is dus niet iemand die het gezag van de paus afwijst, 
zoals men in de geschiedenisboeken schreef. 

Petrus brengt hun ergste zonde onder de aandacht namelijk, dat zij de Here 
verloochenen, waarbij zij eerst werden vrijgekocht door het offer en bloed van 
Jezus. Leidende christenen die waren afgevallen, maar verder predikten omwille van  
de financiële voordelen. Ze vragen geld voor Gods werken, maar het is voor hun 
eigen “bedrijf” en organisatie! Wij leven in een tijd van vele dwalingen en verwarring, 
doch dit kan men niet vermijden. (1 Cor.11,19) 
Paulus had ook Timotheus gewaarschuwd, streng op te treden tegen de valse 
geldzuchtige leraars. Ze noemden zichzelf nog apostel ook! Aan zulke mensen mag 
men geen giften geven. (1 Tim.4). Daarom verwees Paulus naar de “Leer der 
apostelen” (Hand.2,42). Paulus las ook de profeten! Zoals… 
 

5 Zo zegt de Here aangaande de profeten die mijn 
volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen 

hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen: Micha 3 

 
18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, 

maar hun eigen buik, en misleiden door hun 
schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. Rom.16 

 
Daar tegenover is een ware profeet wel zijn loon waard. 
(2,3) “En velen”  Vele christenen hangen soms aan de lippen van deze valse 
evangelisten die volle zalen trekken. Ze kijken op naar die meeslepende en 
dwepende sprekers, en doen nooit de moeite het gesprokene te toetsen aan de 
Bijbel!  

Met de hier beschreven verderfelijke losbandigheid, (wetteloosheid) kunnen wij hier 
een aardse vrijheid begrijpen. De genade in losbandigheid veranderen, is de 
genade misbruiken. “Als koopwaar behandelen” Dit is de Bijbelse taal voor 
marketingpraktijken. Het lijkt wel het begeerlijk wereldje van “eten, drinken en vrije 
seks”, als gevolg. Men predikt enkel genade, en geen gehoorzaamheid aan Gods 
wetten. Niemand houdt van wetten. Men gebruikt sluwe verhalen en ook 
leugenachtige geloofsgetuigenissen. Hun oordeel komt er zeker! Behouden door 
genade, en niet door de wet, ja, inderdaad, maar… verkracht de blijde 
boodschap niet!  
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Daarom is de wet nog niet afgeschaft, en zal 
gebruikt worden op het laatste oordeel, voor de 
afgevallen christenen en al de ongelovigen. Jezus 
vervulde de wet, en gaf nog meer aanwijzingen over 
de gegeven geboden. Wanneer men niet door een 
rood licht rijdt, heeft men in feite de wet vervuld. 
Werden daarna alle verkeersregels plots afgeschaft? 
Mag men nu wel door het rood licht rijden, omwille van 
de genade? Wie dit doet, is niet Bijbels of goed bezig! 
(Hebr.10,26) 
 
(4,6) Valse kerkleiders, valse evangelisten, hun vonnis 
wacht, net als alle afgevallen engelen, de eerste 
zondaars, tegen Gods wetten. Deze engelen hadden 
een grote vrijheid! Ze werden hun vrijheid ontnomen, 
en aan ketenen gelegd. Dit soort mensen zal God ook niet sparen, Hij spaarde de 
ganse zondige wereld niet tijdens de grote zondvloed, slechts enkel de familie van 
de gelovige, gehoorzame Noach.  
Sodom en Gomorra werd in as gelegd, als waarschuwing voor de goddelozen in 

latere tijden! Een zware 
natuurramp als 
waarschuwing voor mensen 
die geen rekening willen 
houden met de ene levende 
God, die van Israël! 
 
(7) De ziel van Lot werd 
gekweld, door het zien en 
horen van alle tragedie in 
een goddeloze wereld. Het 
was een foltering voor zijn 

ziel, dag in, dag uit, zich te moeten ergeren aan de toenmalige goddeloze 
maatschappij, vol van geweld, moord en sexuele immoraliteit. 
(9,10) De apostel laat weten, dat God rechtvaardig handelt ook tijdens zijn oordelend 
optreden op aarde. Hij maakt onderscheid tussen de Godvruchtige en de goddeloze. 
Ongelovigen, zijn zij die begerig zijn naar rijkdom en macht, vrije seks, porno, en 
spotten met de beloften welke God deed in de Bijbel. Maar het telt evengoed voor 
bekeerde christenen, welke hun onbekeerd leven opnieuw zoeken dit langzaam te 
herhalen.  
Er is verlossing voor hen die geloven in Hem, vooraleer de verzoeking, Zijn toorn 
en de Dag des Heren, komt over deze wereld. God is barmhartig, en verandert niet 
van gedachten en optreden. Wat een zeer hoopvolle, maar voorwaardelijke belofte 
welke wij lezen bij de “Ure der verzoeking”, (oordeelstijd) welke over de gehele 
wereld zal komen. 
 
10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u 

bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen 
zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast 

wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Openbar.3 
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KENMERKEN VAN VALSE PREDIKERS 

 
 (11,14) Deze valse verleiders, profeten genoemd, spotten met Gods engelen, welke hen niet 
aanklagen of een oordeel tegen hen inbrengen, maar alles aan God overlaten. De trouwe 
engelen klagen wel afgevallen engelen aan bij God. (Henoch) Die verleiders zijn mensen 
die als wilde dieren van natuur, roofzuchtig en willen anderen vangen en doden, zonder 
verstand. Ze profiteren van hun volgelingen, want ze staan in aanzien. Zeker hebben ze 
geen inzicht van het geestelijke, ze zullen onrecht ervaren en door de wereldse 
ongerechtigheid omkomen.  
14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het 
is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen 1 Kor/2 
Het zijn mensen welke indringen en zich telkens opdringen in de gemeente, en het gezellig 
vinden, ze houden sterk van allerlei feestjes, party’s, ze zoeken enkel allerlei genot van alle 
aard. Zoeken soms vrouwen om op gepaste tijd tot overspel te komen. Ze verleiden zwakke 
christenen, ze zijn hebzuchtig, enkel vervloeking staat hen te wachten schrijft Petrus. 

Waren deze mensen dan wel christenen? 

(15,16) Het lijkt wel een bekende en veel gestelde vraag 
door christenen in de eindtijd en terecht. Petrus oordeelt dat 
ze afgevallen zijn. Mag dat? Petrus veroordeelt niet, maar 
beoordeelt en geeft ons advies. (1 Kor.5:12,13) De apostel 
wijst voor de tweede maal dat ze rechte weg hebben 
verlaten. Petrus vergelijkt hen met Bileam, een goed en 
bekend profeet maar later geldzuchtig werd. (Ezech.34:2,3) 
Op deze wijze vallen vandaag wereldbekende evangelisten.  

Bileam diende te worden terechtgewezen door een 
sprekende ezel met een mensenstem, ter bescherming van 
Gods volk. God grijpt soms in, om kwaad te verhinderen 
tegenover Zijn kinderen. Vandaag zou Bileam als evangelist 
rijden met een dure Mercedes of vliegen met de helikopter! 
Zulke mensen die loon willen, en tegen de wil van God 
ingaan, kunnen moeilijk in de gemeente niet blijven! 
(Neh.13:1,3) 

Bronnen zonder water! 

(17,18) Oudsten of predikers worden hier vergeleken met bronnen van levend water, en 
brengen telkens frisse kennis, raad, geestelijk voedsel, en profetie uit de Bijbel voor de 
dorstige ziel naar Gods woord. ( Joh.7,38) Petrus vergelijkt dit soort verkondigers, welke 
mensen naar een grote kerk brengen, maar achteraf na een bepaalde tijd, een ander 
evangelie voorspiegelen van “genade tot …..losbandigheid”, in plaats van de weg der 
gerechtigheid. (Hebr.11,7) Op deze wijze blijven de gelovigen op hun dorst, want er komt 
niet het verwachte levend water, maar wel teleurstelling. Ze hebben het werk van boze 
geesten vertolkt!  

13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die 
van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het 

water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, 
maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in 

hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.Joh.14 
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Deze valse predikers brengen enkel kerkgangers voort, mensen die de Geest nooit hebben 
ontvangen. Mensen die niet geboren zijn uit water en Geest. Het water zijn de zuivere 
woorden in de Bijbel, waarbij de Geest de mens persoonlijk overtuigt van de 
waarheid.(Rom.8). Door spraakvaardigheid en marketingpraktijken, verleiden zij zoekende 
mensen die nieuwe hoop en verwachtingen in het leven hebben.  
(19) De apostel laat weten dat deze verleiders, een vrijheid beloven, terwijl ze zelf nog 
slaven van de zonde zijn. “In Christus zijn” betekent in feite niets anders dan “in Zijn 
woorden blijven”  

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus 
ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet 

weder een slavenjuk opleggen.Gal.5 

Hij heeft ons vrijgemaakt van allerlei op ons afkomende wereldse invloeden, 
principes, gedachten, en zondige levensovertuigingen.  
Ze spreken graag over ‘De vrijheid in Christus”. Deze misleiders waarover Petrus schrijft, 
werden overweldigd door demonen, en werden aldus zelf hun slaven. Wat doen ze? 
Leringen van boze geesten brengen! (1 Tim.4,1) De apostel Paulus kende dezelfde valse 
leer toen hij schreef naar de Galaten. Hij schreef: 
13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een 
aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.Gal.5 (NBG) 
 

13 zeker broeders, gij zijt tot vrijheid geroepen; maar tot geen vrijheid, die een voorwendsel is 
voor het vlees. integendeel, dient elkander uit liefde;(Can) 

 
Het is niet te verwonderen dat dezelfde oude verleidende gedachte ook nog in onze dagen 
op te merken valt onder veel christenen met weinig of onvoldoende Bijbelkennis, in onze 
dagen met enorm veel dwaalleer. 
 
(20) Ze kwamen wel eens tot het geloof in Christus, en geloofden eens in de vergeving van 
hun zonden. Ze werden gezuiverd of genezen van hun zieke wereldse levensovertuigingen 
van de toenmalige wereld. Doch ze werden opnieuw verstrikt door de listige satan, zo zijn ze 
opnieuw gebonden, en zijn er slechter aan toe dan tevoren. Doch ze spreken terecht en 
onterecht veelvuldig over “het bevrijden.”  
 

4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht 
zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige 

Geest, 5 en het goede woord Gods en de krachten der toekomende 
eeuw gesmaakt hebben, 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot 

bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een 
bespotting maken.Hebr.6 

 

(21,22) De apostel is niet mals voor hen in zijn 
besluit. Begrijpelijk dat de satan, iemand dubbel 
gaat vastbinden, als hij hem terug listig gevangen 
heeft.  

Het zijn christenen die zich langzaam hebben 
afgekeerd van de weg der gerechtigheid. Die 
afgevallen predikanten hadden beter nooit Jezus 
leren kennen! Ze zijn geworden als een hond terug 
naar hun oude levenswijzen, of een zwijn welke 

terug, na gewassen te zijn geweest, terug gaat genieten van het wereldse “slijk der 
aarde”!  
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HOOFDSTUK 3 
 

Petrus schrijft over zijn bedoelingen met deze twee algemene brieven, namelijk om 
hun geloof wakker en levendig te houden. Later zouden ze nog eens zijn brieven 
kunnen lezen, welke werden geïnspireerd werden door de Heilige Geest! Dat geloof 
in Christus mag geen traditie worden, of een ceremonie! (2) Hij verwijst meteen naar 
de profetische woorden van het oude verbond, en aan de geboden en raad van de 
apostelen van het nieuwe verbond. Het valt duidelijk op dat hij precies spreekt over 
“het gebod” van de apostelen, en niet van de geboden van het O.T. alleen! De 
apostelen hadden de geboden van Jezus meer dan eens gehoord. Jezus legde hen 
de profetieën uit zoals aan de Emmaüsgangers. 

WAAR BLIJFT DE BELOFTE VAN ZIJN WEDERKOMST? 

(3,4) De apostel profeteert dat er in de eindtijd spotters zullen komen, die het 
evangelie en de profeten in het belachelijke zullen trekken. Dit is tevens een bewijs 
dat wij in de eindtijd leven. Bepaalde christenen willen niets horen over oordelen, 
want dat zou ook hun aards bezit en begeerten wegnemen. De eindtijd is de tijd die 
voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem.  

Wie zijn deze spotters? 

Wel het lijken mensen te zijn die van de wederkomst 
hebben gehoord, maar daarop niet veel vertrouwden. 
De kerkgeschiedenis heeft duidelijk aangetoond, dat er 
een grote meerderheid van het “christendom” de Bijbel 
hebben losgelaten, het gezag ervan niet verder 
aanvaarden en het als verboden lectuur inschreven voor 
het volk! 

Schijnchristenen hebben de rechte weg, de smalle weg 
verwisseld voor rijkdom en macht. Het waren sommige 
christenen die enkel keken naar de tijd waarin ze leven, 
en niet verder letten op de Bijbelse profetieën. Zulke 
afgedwaalden, geloven niet verder in de wederkomst, ze 
blijven Hem niet meer verwachten, ze hebben geluisterd 

naar predikers die zelf afgeweken zijn van de Bijbel. Het zijn christenen welke geen 
enkel inzicht meer hadden in de profetieën en in de tekenen der tijden. Dit bracht en 
brengt ook verdeeldheid onder de christenen. Let op wat Jezus sprak tot de grote 
scharen luisteraars, waarvan velen kwamen enkel omwille van sensatie en wonderen 
te zien. 

54 Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij 
dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. 55 En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: 
Er zal hitte komen, en het gebeurt. 56 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te 

onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? Luk.12 

 
Jezus noemt deze mensen huichelaars, schijnheiligen! Wat een uitspraak! Dit was 
helemaal niet populair, en ook geen manier om veel volk te trekken. Jezus wilde dat 
al Zijn discipelen, de nodige aandacht zouden geven aan het profetische woord. 
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Ook Paulus schrijft net als Petrus over dat soort schijnheiligen:  
 

9 Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver 
van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid 

zijner sterkte, 10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te 
worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd 

te worden in allen, die tot geloof gekomen 
zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden 

bij u.(2 Thess.1) 

(5,6) Een ander kenmerk van deze mensen is, dat ze niet willen aannemen dat God 
in feite de Schepper is van hemel en aarde. Ze geloofden niet verder meer in de 
zondvloed, als een oordeel van Godswege.  Of blijkbaar zijn ze dat wel vergeten! 
Ook vandaag verzwijgt men nog steeds dat de ark van Noach is teruggevonden! Wij 
kunnen besluiten dat die misleiders niet alles geloven van wat God zegt, of wat er 
vandaag in de Bijbel staat. Vandaag zijn er nog steeds mensen als in de tijd die 
voorafging aan Noach, “eten, drinken en seks” en niemand dacht en denkt nog aan 
de woorden van Noach, tot de dag dat de familie van Noach in de ark ging, en God 
de deur sloot!  

DE DAG VAN DE OORDELEN 

(7,8) Petrus laat hen begrijpen, dat de hedendaagse wereld, er is gekomen omdat 
God die wereld nog wilde behouden, ook na de zondvloed. Onze aarde en de hemel 
is anders geworden dan voor de zondvloed. Doch Hij bewaart deze planeet tot de 
dag of de tijd van de oordelen, om opnieuw een getransformeerde wereld te 
maken. Dit is het einde of een ten onder gaan van de goddelozen. Waarom zal God 
alle ongelovigen en schijngelovigen laten omkomen? Eenvoudig: Men verwerpt Gods 
liefde en wetten! Men vergeet God! Ook Israël werd eens gewaarschuwd door de 
profeet Hosea:  
 

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. 
Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp 

Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; 
daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook 

Ik uw zonen vergeten.(Hos.4) 

Die spotters kun je vandaag ook nog horen: “Het is altijd al zo geweest”! Het zijn 
geestelijk blinde mensen. Petrus laat weten dat God eeuwig is! Eén dag is bij God 
als duizend jaar bij ons en omgekeerd, m.a.w. geen horloge! Er waren toen al, als 
nu, christenen die God verwijten dat Hij treuzelt, of te lang wacht met het inlossen 
van Zijn beloften. (2 Kor.1,20)  God wacht te lang om alle ongerechtigheid te 
bestraffen, zo denken zij.  

De enige reden leert Petrus, is dat God in zijn liefde, steeds nog wacht met open 
armen tot de laatste ziel zich bekeert, of tot Hem terugkeert, en zijn Vader gelijk 
geeft! Wie het leest denkt maar aan zijn eigen familie, waarbij nog vele ongelovigen 
behoren. 
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DE DAG DES HEREN 

(10,12) Met een waarschuwende toon schrijft de apostel Petrus hier de Dag des 
Heren aan. Hij doet dit ten opzichte van al de dwalende predikers, vanuit de profeten, 
die andere leringen brachten en brengen. Dit is niet te verwarren met de dag van de 
opname, de dag van Christus, ter bruiloft voor de Bijbelgetrouwe christenen. 
(Fil.2,16) Deze grote verdrukking is voor ieder mens, die Hem niet verder blijven 
verwachten. Hij zal komen als een dief in de nacht! Onverwacht! Plots! 
  

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand 
uw kroon neme. Openbar;3 

 
“Ik kom plots” is een betere vertaling. Heel onverwacht, plots, want deze afgevallen 
christenen hadden geen oog meer voor de tekenen der tijden die ze konden 
vinden in de Bijbelse profeten, en in de woorden van Jezus Christus! Jammer deze 
“christenen” waren in slaap gevallen, maar het ergste was, ze hadden hun geloof niet 
levendig gehouden door het lezen en uitzien naar de profetieën. Nochtans God 
gebruikt gemeenteleden, met ware profetische gaven, en dit zijn geen waarzeggers 
of die het sjamanisme volgen! Sommige maagden, vijf op tien, hadden olie te kort om 
plots klaar en voorbereid te zijn voor het vertrekken naar de bruidegom, bij de 
laatste bazuinstoot. Het waren die dwaze maagden, zonder voldoende olie,  te laat 
kwamen voor het grote bruiloftsmaal, dus niet opgenomen! Ze hadden de 
waarschuwing van de Heer vergeten:  
 

12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, 
ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.(Matth.25) 

 

Hier gaat het wel over de “Dag des Heren”, 
waarbij God vooraf de profeten Elia en Henoch 
opnieuw zal zenden in een zak bekleed om 
opnieuw te profeteren! (Mal.4,5). Deze dag 
werd beschreven als een dag (tijd) van 
benauwdheid, welke wijst op de grote 
verdrukking, de benauwdheid van Jacob.(Zef. 

1,15) Die dag, of die tijd zal eindigen in het dal 
der beslissing, Armageddon. (Joel 3,14).  

 
11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en 

verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen.12 Laat de volken opstaan en oprukken naar 
het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 13 Slaat de sikkel 
erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want 

hun boosheid is groot. 14 Menigten, menigten in het dal der beslissing, want 
nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. 

15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. 

 

Bij de profeet Joel gaat hier niet om een totale vernietiging van de aarde, er komt dan 
een transformatie in natuur en schepping, als na Noach en dan duizend jaar een 
echte vrede. God zal alle volkeren verzamelen voor de laatste veldslag, dus 
verwachten wij langzaam nog meer legers in het M.O. en in Israël. Wij weten over de 
tekenen die God geeft, zoals een bloedrode maan. (Joel 2,31). 
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30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de 
aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 

31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de 
maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 

 

(12,13) Hier is nu 
sprake van de dag van 
God. Dit gaat over de 
wederkomst van Jezus 
Christus in Jeruzalem. 
(Gr.Parousia Theos 

hymera)  Dit is de 
allerlaatste dag van de 
grote verdrukking.  

 

 

De uiteindelijke hoop van de 
christenen ligt in het feit dat ze 
bestemd zijn voor de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde. Dit is pas na 
het duizendjarige vrederijk, 
koninkrijk waarbij Jezus zal 
regeren op aarde.  

 

 

 

MAAK U KLAAR ZOALS EEN BRUID! 

(14,18) De apostel geeft alle christenen de raad zich 
Bijbelgetrouw te gedragen en een goede reputatie te 
hebben. Hij leert dat ons gedrag sterk afhankelijk zal 
zijn van ons verlangen en uitzien naar de wederkomst, 
de dag van de opname. Wie de Here niet verwacht, of 
daarin niet verder wil in geloven, zal zich niet erg 
beijveren om naar Bijbelse normen te leven. Hij zal 
lauw worden en behoren tot de Laodicea gemeente. 
Hij zal worden besmet door valse leraars. Hij zal zich 
besmetten met het merkteken van de antichrist, wat 
hem niet onbevlekt zal laten. (15) Hij verwijst naar het 

schrijven van de apostel Paulus, voor wat betreft de wederkomst van Jezus. 
Inderdaad er waren toen en nog steeds mensen die de profetische woorden over de 
wederkomst van Paulus veranderden. Ze verdraaien ook de geschriften van de 
profeten. Ze verwarren hun eigen hoop. Laat u niet vangen, door allerlei 
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grootsprekers, met allerlei on-Bijbelse theorieën of exegese, of schijnwonderlijk 
gedoe. Bescherm uw eigen standvastigheid.  

 

Wat betekent op uw hoede zijn? 

Daarom geeft Petrus alle kinderen die God toebehoren, de raad te groeien in genade 
en Bijbelkennis, waardoor je de wil van Jezus beter leert kennen. Zo kan men zijn 
levenswijze aanpassen en zich beschermen tegen allerlei verleidingen, om u weg te 
brengen van het ware evangelie. Uw persoonlijke Bijbelkennis zal u beschermen 
tegen alle vorm van dwalingen en leringen van boze geesten die vandaag zeer 
werkzaam zijn. Terwijl valse leringen groeien, is Bijbelstudie prioritair! 

  

 

R.GAYTANT 

Voorganger 

Biblespace Huisgemeenten Vlaanderen 

 

 

 


