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2 Petrus 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont 

 
Alle aangenomen kinderen Gods, hebben een hoopvol toekomstperspectief. Wij 
mogen vanaf nu onze hoofden hemelwaarts opheffen want zijn wederkomst is nabij. 
Wie Jezus niet persoonlijk kent zal zijn hoofd in de toekomst laten hangen en 
moedeloos worden. 
 
Petrus schrijft dat Noach een prediker was der gerechtigheid. (2 Pet.2:5) Wij leven 
vandaag als in de dagen van Noach, het kwaad wordt steeds erger, en deze wereld 
oordeelsrijp. Er komt vloek over wie het goede kwaad noemen, en het kwade goed. 
Dit spreekt over gewetenloosheid, hoe zal men dan rechtsspreken? 
 
Zo kwam koning David met een ernstige waarschuwing voor rechters, magistraten, 
die niet naar Gods normen handelden (Psalm 58)  
 

Spreekt gij, goden, inderdaad recht? 

Richt gij de mensenkinderen rechtmatig? 

 
Koning David had geleerd om genadig te zijn, hij kon ook Saul hebben vermoord. In 
de vorige Psalm begint David met “Wees mij genadig O God” toen hij in grote 
moeilijkheden was. (1 Sam.26:3)  
 
Recht spreken is ook een zaak van het geweten, doch het geweten is ondergeschikt 
aan Gods wetten, niet dat van wetten door menselijke zondaars welke worden 
gestemd bij meerderheid. (Exod.23:2)  Ook maakt David duidelijk dat ook zij 
(Rechters/goden) rekenschap zullen dienen af te leggen aan God zelf!! 
(Psalm 58:3,4)  
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Alle rechters hebben nog steeds een zondig denkpatroon, als ieder mens vanaf zijn 
geboorte als zondaar. Goddelozen houden geen rekening met Gods wetten, maar 
maken er zelf!  
David vergelijkt hun handelen als het venijn van een slang, listig en kwaadaardig. Ze 
zijn doof voor de waarheid, Gods woord! Zo beïnvloedde de slang Eva in haar 
denken. Hij bracht twijfel tussen waarheid en leugen. Zo worden de mensen vandaag 
ook geconfronteerd tussen news en fake news!  
 

O, God, verbrijzel hun tanden in hun mond, 
sla de hoektanden der jonge leeuwen uit, HERE; (7) 

 
David smeekt God opdat men die rechters 
het zwijgen zou opleggen. Wanneer een 
slang zich niet liet bezweren, dan brak 
men zijn tanden uit! Ze werden dan 
onschadelijk gemaakt.  
 
De macht van goddeloze rechters, 
aanzien als giftige lasteraars, zal worden 
verbroken. (Ps.10:15)  
 
 
God wil altijd een rechtvaardige uitspraak! (Deut.16:18) Er mag niet gezien 
worden naar het aanzien van een persoon, iedereen gelijk voor de wet. Geen 
geschenken aanvaarden, want dit veroorzaakt geestelijke blindheid. Wij leven in de 
eindtijd, met ontegenzeglijk enorm veel ongerechtigheid, maar er is hoop! 
 

1 Petrus 3:14 Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch 
vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.  
 
Wanneer iemand tot het levende geloof is gekomen, zal gerechtigheid ter harte 
nemen, dat is ook alles wat God ons gaf van raad in Zijn woord, tot zegen voor wie 
daarnaar leeft. Het is vandaag goed om God als uw vriend te hebben. Abraham werd 
daarom een vriend van God genoemd! (Jak.2:23) Vele mensen kunnen veel vrienden 
hebben, maar als men God niet tot vriend heeft, dan is er ook vandaag geen hoop 
meer. 
 

Spreuken 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, 
maar de hoop der goddelozen gaat teniet. 

 

De rechtvaardige zal zich verheugen, 
wanneer hij de wraak aanschouwt; 

hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze. 
Psalm 58:12 En de mensen zullen zeggen: 

Toch is er loon voor de rechtvaardige, 
toch is er een God, die recht doet op aarde. 

 
 



 
3 

 

Wanneer Bijbelgetrouwe christenen, vervolgt, bespot en kwaad worden aangedaan, 
dan Is het niet nodig dat zij zichzelf gaan wreken. God leert dat Hem de wraak 
toekomt en het zal uitvoeren! (Hebr.10:30) (Rom.12:19)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de christenen welke naar de brandstapels werden gebracht, doofde het vuur na 
een tijd. Ze stonden dan machteloos tegenover duivelse religieuze machten, 
zwaaiend met kruisen. De Bijbelgetrouwen, werden opgespoord, als besmette 
mensen!  (Inquisitie) De inquisitie van de antichrist komt eraan! Wees waakzaam!  
Maar voor hun moordenaars, is er een vuur dat nooit dooft, na het laatste oordeel! 
Dat is de hel, welke er dan zal zijn. Nu is nog niemand in de hel! Christenen komen 
niet in het laatste oordeel! 
Marcus 9:46 Peschitta/Aramese vertaling:  
 
waar de wormen niet sterven, en het vuur niet dooft! 
 
 

En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 
Lucas 18:7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag 

en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 
Lucas 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als 

de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op 
aarde? 
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