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BIJBELLEZINGEN
Jesaja 52:7 (BGT)
Iedereen wacht op het goede nieuws. Iedereen wacht op de snelle boodschapper die over de
bergen komt. De mensen zijn blij als hij komt. Hij zegt dat er vrede komt, en dat God de mensen
zal bevrijden. Hij roept naar de inwoners van Jeruzalem: ‘Jullie God is koning!’.
2 Petrus 3:10-14 (BGT)
10. Maar pas op: de Heer komt op een moment dat je het niet verwacht. Hij komt net zo onverwacht als een dief in de nacht. Dan verdwijnt de hemel met veel lawaai, en worden de sterren
door vuur vernietigd. Dan verdwijnt ook de aarde, met alles wat de mensen gemaakt hebben.
11. Alles zal vernietigd worden. Daarom is er maar één goede keuze: Leid een heilig leven en
heb eerbied voor God.
12. Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen.
Op die dag zal de hemel verbranden en zullen de sterren door vuur vergaan.
13. Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat heeft God ons beloofd.
Daar zal alleen nog maar gedaan worden wat God wil.
14. Vrienden, jullie verlangen naar die nieuwe wereld. Zorg ervoor dat jullie een volmaakt en
zuiver leven leiden als de Heer naar jullie toe komt. Dan zullen jullie met Hem in vrede leven.

Leven in de tussentijd: vurig verlangen
Jarenlang is mij ontgaan waarom ‘advent’ belangrijk was. Als tiener en ook later nog snapte
ik niet waar de dominee het over had als hij begon over hoe we ‘in deze donkere dagen uitzien
naar Kerst’ en dat we ‘gespannen de komst van het Kerstkind verwachten’, enzovoorts.
Ik dacht dan bij mezelf: waar gáát dit over? Jezus is toch allang geboren, tweeduizend jaar geleden? Hoezo moet ik dit dan ‘verwachten’? Waar moet ik precies naar uitzien en waarom?
Ik kon maar niet vatten wat het nut was van vier zondagen lang uitkijken naar iets wat allang
was gebeurd! – Ik keek maar naar één ding gespannen uit: naar het einde van de preek. 😊
Later ben ik gaan onderzoeken waar advent vandaan komt en wat het idee erachter is. En ik
ontdekte iets wat me verraste en erg inspireert. De gewoonte om een hele maand lang ‘vooruit
te kijken naar Kerst’ is pas in de 19e eeuw ontstaan. In de eeuwen daarvóór legden christenen
een heel ander accent. Tijdens drie van de vier adventszondagen stond men stil bij Bijbelverzen
zoals 2 Petrus 3:12: Verlang naar de dag dat God zal komen. Verlang naar de adventum diei
Domini staat er in de Latijnse vertaling (Vulgata), de komst van de dag van de Heer. Daar komt
ons woord ‘advent’ vandaan. Het gaat hier niet om de eerste advent, de eerste komst van
Jezus. Het gaat om zijn tweede advent. Om zijn wederkomst.
Het gaat om de dag dat de uitroep klinkt: ‘God is Koning!’, Jesaja 52:7.
(Dit vers is mooi op muziek gezet als Our God Reigns in allerlei versies, zie
YouTube.)

Tijdens advent zien we uit naar de dag waarvan God Zelf belooft: … Mijn recht zal een licht zijn
voor alle volken (Jesaja 51:4, NBV), en … Mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven (51:8).
Tijdens advent zien we uit naar de wederkomst van de Messias, die de naam draagt ‘De HEER is
onze gerechtigheid’ (Jeremia 23:6, NBV). God zal rechtspreken, Hij zal recht doen. God zal recht
maken wat nu krom is. Dat geloven we. Daar hopen we op. En daar zien we naar uit.
Zoals Petrus schrijft (3:13, NBV): … wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont - waar alleen nog maar gedaan
wordt wat God wil (BGT).
God is de grote Schrijver van Gerechtigheid! En dat heeft gevolgen voor ons leven hier en nu.
Eeuwenlang was dat de grote boodschap van advent, en die mogen we vandaag herontdekken.
Advent gaat over de vraag hoe te leven tussen de eerste en de tweede komst van Jezus.
Leven in de tussentijd: wat is daarin belangrijk? Ik heb nagedacht over hoe je de boodschap van
Petrus zou kunnen samenvatten. En ik kwam hierop uit: vurig verlangen. Het woord ‘vurig’
heeft een dubbele lading.
VURIG verlangen 1: refiner’s fire
Vers 10 spreekt over … de sterren die door vuur worden vernietigd…. Vers 12 zegt: Op die dag
zal de hemel verbranden en zullen de sterren door vuur vergaan. En in vers 11 lezen we in de
BGT: Alles zal vernietigd worden.
Wat gaat er door je heen als je dit leest? Aantrekkelijk – of angstaanjagend, schokkend?
‘Verlang naar de dag dat God zal komen’, spoort Petrus ons aan. En vervolgens (b)lijkt het te
gaan om een dag van annihilatie, van totale vernietiging! Zeg nou zelf: is dat iets om naar uit te
zien?
In Amerika – en vast ook wel in Nederland – zijn er christenen die zeggen
dat we ons maar niet in moeten zetten voor het milieu en tegen de opwarming van de aarde. Want, zo redeneert men, “It’s all going to burn” – alles
gaat uiteindelijk toch in vlammen op. Is dat inderdaad de strekking van
advent? Is dat onze opdracht voor de tussentijd? Dat we wachten op een
soort kosmische natuurramp?
(Studenten van mij maakten in 2012 de poster rechts – een parodie op de
talloze apocalyptische “2012”-rampenfilms in dat jaar!)
Je merkt wel: de vurige taal van Petrus vraagt om uitleg. In vers 16 schrijft Petrus over de brieven van Paulus: Sommige stukken van zijn brieven zijn moeilijk te begrijpen. Nou beste Petrus,
denk ik dan, sommige stukken uit jouw eigen brieven zijn ook niet mals!
We kijken eerst naar vers 10. De NBV gebruikt een ouder handschrift en vertaalt dit vers als
volgt: ‘de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht’
[heurethèsetai]. Dit zet ons op het goede spoor. Het vuur waar Petrus over spreekt, heeft te
maken met het oordeel van God. En dit oordeel zorgt ervoor dat alles wat wij mensen hebben
gedaan aan het licht komt. Het wordt ontdekt, blootgelegd, ‘gevonden’ (vgl. de uitdrukking
eureka, ‘ik heb het gevonden’). Het kan goed zijn dat Gods oordeel óók gepaard gaat met ingrijpende fysieke gebeurtenissen en veranderingen op deze aarde en in het heelal. Maar het vuur
waar Petrus over spreekt, is vooral moreel van aard.

Het gaat om reiniging, om een grote schoonmaak, om een refiner’s fire
(Maleachi 3:2: ‘Hij is als het vuur van een smid…’). Het is een vuur dat
afrekent met alle onrecht. Een vuur dat alle ongerechtigheid wegsmelt
en uitzuivert.
Eerder in zijn brief noemt Petrus een aantal voorbeelden van grove
misstanden. Van mensen die er bewust voor kiezen om het gezag van
God en zijn geboden zich af te gooien (zie 2:8, 10). Dit onder het motto:
Jezus is nog steeds niet teruggekomen – en het zal wel niet gebeuren ook.
Sinds het begin van de wereld is er nooit iets veranderd (3:4). Dus, doe
wat je wilt. Pak je vrijheid (vgl. 2:19a)! Om wat voor vrijheid gaat het (zie
2:13b-18)? Om de ‘vrijheid’ van drinken tot je nek kraakt. Van overspel
plegen. Van geobsedeerd zijn door geld. Het gaat om de zogenaamde vrijheid van leugens vertellen. En van het bespotten van christenen (3:3-4).
De mensen die deze dingen doen en anderen verleiden dit ook te doen, vergissen zich enorm,
waarschuwt Petrus. Hij geeft twee argumenten. (a) Ze zijn helemaal niet vrij. Ze zijn in de ban
van de ring, ze zijn een slaaf van het kwaad (vers 2:19).
(b) Er is al eerder een zuiverend oordeel van God geweest – en dit staat nog een keer te gebeuren. De mensen die zo spotten, vergeten met opzet dat de wereld al een keer vernietigd is
(3:5). Petrus verwijst hier naar de zondvloed. Het water van de zondvloed heeft de hemel en de
aarde niet letterlijk ‘vernietigd’. Maar het water heeft er wel voor gezorgd dat er een nieuwe
start mogelijk werd.
Zo moet je het ook zien met de ‘golf’ van zuiverend vuur die volgt met Jezus’ tweede advent.
Het beeld is niet dat van annihilatie, totale vernietiging. Je moet hier denken aan transformatie, aan een diepgaande verandering. God zelf zal alle
onrecht en misstanden uit deze wereld wegbranden. De ring van het
kwaad die mensen in de ban houdt, wordt vernietigd in het vuur.
De nieuwe wereld zal een plek zijn waar gerechtigheid woont. Dat is de bemoediging – voor de
lezers toen, en voor ons vandaag. Als Jezus terugkomt, wordt er voorgoed afgerekend met al
het kwaad en alle ongerechtigheid in deze wereld! Vrienden, jullie verlangen naar die nieuwe
wereld, vers 14. Herken je hier iets van? Dat je verlangt, vurig verlangt naar de nieuwe wereld
van God, waar gerechtigheid woont?
De vraag is vervolgens: wat kun je praktisch met dit vooruitzicht? Hoe beïnvloedt dit je dagelijks
leven? Dat is waar het Petrus uiteindelijk om gaat: je levensstijl. Want, zoals hij zegt: de Heer
komt op een moment dat je het niet verwacht (vers 10).
[NB. Voor eigen Bijbelstudie: elke uitspraak in het NT over de laatste dingen – over eschatologie
– gaat uiteindelijk over onze levensstijl. Enkele passages met daarin de link tussen eschatologie
en ethiek: Marcus 13:32–37; Rom. 13:12; 1 Kor. 15:58; Ef. 5:11–13; Fil. 4:5; Kol. 4:5; 1 Thes.
5:1–11; 2 Tim. 4:1–2; Jak. 5:8–9; 1 Pet. 1:13-17; 4:7; 1 Joh. 2:28.]

VURIG verlangen 2: gedreven
Dit is de aansporing van Petrus in vers 11: Leid een heilig leven en heb eerbied voor God.
Het gaat hier over je levensstijl. Dieper nog: over je karakter, over wie je bent, over je zijn.
Wat voor personen horen jullie te zijn – dat is de vraag die Petrus stelt, als je vers 11 letterlijk
vertaalt. Hij spoort ons aan tot een bepaalde levensstijl. En een onderdeel van die levensstijl is:
jezelf inspannen. Jezelf inzetten. En ook: werken aan jezelf.
Al in het begin van zijn brief zegt Petrus: jullie moeten je uiterste best doen om je geloof te
laten groeien (2 Petrus 1:5). Span al je krachten in om je geloof te verrijken, vertaalt de NBV.
Petrus heeft helemaal niets met een cultuur van vrijblijvendheid. Zo van: het christen-zijn en
gemeentelid zijn moet me niet te veel moeite kosten. Integendeel, zegt Petrus. Het kost je wel
moeite. Het vraagt om commitment, om je volledige inzet en toewijding. We kennen Petrus als
iemand die er helemaal voor ging. Hij was vol heilig vuur. En Petrus stimuleert een cultuur van
‘vurigheid’. Van volgelingen van Jezus die ervoor gáán. Hij ziet graag dat we groeien. Dat we
onszelf ontwikkelen. En voor groei en ontwikkeling in de goede richting heb je oefening nodig.
Waarin moeten we onszelf dan oefenen? In kennis. In zelfbeheersing. In geduld. In eerbied voor
God. En in liefde voor mensen (1:5-7). Dat is wat Petrus bedoelt met: ‘Wat voor personen horen
jullie te zijn…’. Dat is waar hij naar terugverwijst als hij schrijft: ‘Leid een heilig leven’.
Denk daar maar eens over door. In 2019 komen we hierop terug, in een nieuwe reeks themapreken. Het hoofdthema is nog steeds Generaties verbinden. De ondertitel wordt: Mooie mensen. We hebben elkaar nodig, jong en oud, om steeds mooiere mensen te worden! Om elkaar
bij te schaven en te doen glanzen. We hebben elkaar nodig om te groeien in - bijvoorbeeld geduld en compassie en nederigheid. Daarover later dus meer.
We hebben gezien dat advent gaat over de vraag hoe te leven tussen de eerste en de tweede
komst van Jezus. Leven in de tussentijd: wat is daarin belangrijk? Het antwoord hierop is: vurig verlangen.
De adventsperiode is bedoeld om een vurig verlangen bij
ons te ontsteken en aan te wakkeren. Een verlangen waardoor wij bidden om de tweede advent, de tweede komst van Jezus: Maranatha, onze Heer,
kom! En een verlangen om iemand te zijn in wie de Heilige Geest de ruimte krijgt.
De Heilige Geest is als een vuur. De Heilige Geest is heilig – Hij brengt in jou aan het licht wat
niet past bij God. Hij zuivert dit uit. Hij is als een smid die werkt aan een kunstwerk van gedreven goud. En de Heilige Geest inspireert jou, Hij maakt je gedreven. Hij geeft je de moed en de
kracht om mee te werken aan, en mee te bidden voor Gods nieuwe wereld waar gerechtigheid
woont.
We nemen nu een moment voor persoonlijk gebed. Vraag hierin om Gods vuur, om de Heilige
Geest. Dat Hij dingen wegbrandt, wegzuivert die niet passen bij wie God graag wil dat jij bent.
“Maak mij heilig, net als U.” En dat Hij in jou een vurig verlangen wekt naar een leven in dienst
van recht en gerechtigheid. “Maak mij nuttig Heer, voor mijn medemens, die leeft en sterft in
nood.” Totdat Jezus komt – Maranatha, onze Heer, kom!
Amen
Zingen: Maak ons nuttig (van Schrijvers voor gerechtigheid)

