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We waren aangekomen bij 1 Petrus 3:8. We zullen nu eerst de
verzen 8 tot 12 lezen, waarna we teruggaan om ze te bestuderen, waarbij we enkele vergelijkingen zullen maken. Ten
eerste wil ik dat u erop let dat er iets ontbreekt dat heel, heel
belangrijk is: dat is dat Petrus geen enkele aanspraak maakte op
het zijn van de grote baas, de paus of de leidende apostel. Als
hij dat had willen doen, dan was het hier in 1 Petrus de perfecte
plaats daarvoor geweest.
1 Petrus 3:8-9 Ten slotte, …
Als afsluiting van alles wat tot op dit punt is gezegd vanaf
hoofdstuk 1, vers 1, tot en met hoofdstuk 3, vers 7.
1 Petrus 3:8-9 …, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt
de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt
geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt
beërven.
Natuurlijk begrijpen de meeste mensen zelfs niet wat de
zegening van eeuwig leven betekent. En die is zo fantastisch en
zo groot dat het ongelooflijk is.
1 Petrus 3:10-12 Want: wie het leven wil liefhebben en goede
dagen zien [Iedereen wil dat toch?], weerhoude zijn tong van
het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af
van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die
na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn
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oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen
hen, die het kwade doen.
Laten we nu teruggaan en zoals we eerder deden, ook deze verzen in detail bestuderen. Laten we zien hoeveel hierin
overeenkomt met het onderwijs van Jezus en van Paulus. In
vers 8 zien we vier dingen:
I. Weest allen eensgezind.
•
•

Betekent dit dat we gebrainwashed worden? Nee!
Betekent dit dat we allemaal dezelfde gedachten hebben?
Nee!

Dit betekent dat we eensgezind moeten zijn in het zoeken van
Christus.
Dit komt overeen met wat er in Filippenzen 2:5 staat. Deze
verbanden leggen we in deze studie van de Algemene Brieven,
omdat de meeste mensen in het algemeen deze brieven niet van
veel betekenis vinden. Het zijn per slot van rekening maar
korte brieven en ze zijn helemaal aan het eind van het Nieuwe
Testament weggestopt. Ze kunnen dus niet echt belangrijk zijn.
Dat zijn ze echter wel! In Filippenzen 2:5 vinden we de gezindheid die we moeten hebben.
Filippenzen 2:5-8 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in
Christus Jezus was [dat is de gezindheid van nederigheid], die,
in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof
heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van
een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk
geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, …
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Dit laat zien dat God op aarde kwam om te delen in de gehele
menselijke ervaring als menselijk wezen. In mijn boek The
Christian Passover ga ik daar heel diep op in om te laten zien
wat voor soort vlees, wat voor soort menselijk bestaan Jezus
aannam. Vandaag zullen we daar niet zo diep op ingaan, maar
dit is het type gezindheid dat we moeten hebben.
II. Medelijdend.
Dat betekent het hebben van empathie en begrip. Terug naar
Filippenzen 2, ditmaal beginnen we in vers 1, verbind dat met
vers 8 uit 1 Petrus 3 en zie hoe het over precies dezelfde dingen
gaat:
•
•
•
•

medelijden hebben
de broeders liefhebben
meelevend zijn
vriendelijk zijn

Filippenzen 2:1-4 Indien er dan enig beroep op u gedaan mag
worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde,
indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige
ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap
volkomen door eensgezind te zijn [daar hebben we het weer],
één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder
zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een
de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op
zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen.
En dan gaat het in vers 5 verder met: "Laat die gezindheid bij u
zijn …" Dat is dus het onderwerp daar.
We hebben een namaakvorm daarvan van Satan, die komt neer
op: Worden jullie allemaal maar robots en allemaal lid van die
De eerste brief van Petrus, deel 10

3

of die organisatie en volg de leider daarvan tot in de dood.
Daarvan hebben we momenteel een voorbeeld in de organisatie
van Jim Jones, in Waco, Texas. Jaren geleden vroeg ik me al af
hoe zulke dingen konden gebeuren. In Mattheüs 24 wordt daar
een en ander over gezegd.
Mattheüs 24:4-5 En Jezus antwoordde en zeide tot hen [toen
ze vroegen wanneer Hij terug zou komen]: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en
zeggen: Ik ben de Christus, …
Er zullen allerlei soorten mensen zijn die zeggen: 'Christus is
Christus.' Er zullen ook mensen zijn die van zichzelf zeggen:
'Ik ben Christus.' Er was onlangs iemand die zei dat hij de zoon
van God was – Yahweh Ben Yahweh. Weer anderen zeggen
weer wat anders en zo is er heel veel verwarring.
Mattheüs 24:5-7 …, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij
horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe,
weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het
einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en
koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden en aardbevingen zijn.
We hadden dit jaar dit soort dingen allemaal, is het niet? Ook
vorig jaar en het jaar daarvoor hadden we die dingen. We zullen ze ook volgend jaar hebben en de jaren daarna, denkt u
niet?
Mattheüs 24:8-9 Doch dat alles is het begin der weeën. Dan
zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden,
en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.
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Hoe kunnen ze christenen gaan doden? Ik weet dat wel! Als
het zover is, zal het heel gemakkelijk zijn. Kijk maar naar de
geschiedenis en bedenk wat er toen in die tijd met sommige
mensen gebeurde en al die mensen die voor hun geloof werden
gedood.
Mattheüs 24:10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
Dat zal een moeilijke, gevaarlijke tijd zijn om je weg dan in de
wereld te kunnen vinden. Maar het zal nu eenmaal zo zijn.
Het zal gebeuren. Daarom moeten we als christenen niet op die
manier in elkaar zitten. Als u iemand hoort zeggen: 'Zeg, gemeente, we moeten wapens kopen om onszelf te beschermen.
We moeten op onze hoede zijn voor die mensen en als ze
komen, moeten we ze neerschieten.' , dan moet u hem niet volgen! Dat is het tegenovergestelde van wat Christus zei. Dat is
het tegenovergestelde van wat de Bijbel leert.
We moeten zijn zoals Hij hier in 1 Petrus 3:8 zegt:
1 Petrus 3:8-9 Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en
vergeldt geen kwaad met kwaad [Dat is echt heel moeilijk!] of
laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
Laten we dat vergelijken met Romeinen 12 en daarna zullen we
dat vergelijken met Lucas 6, waar we zien dat Jezus hetzelfde
verkondigde. Als u hierover een Bijbelstudie wilt doen, maak
dan een overzicht van alle verzen van Romeinen 12 en zoek in
Spreuken alle daarmee samenhangende spreuken op, want
daaraan ontleende Paulus heel veel van wat hij hier schreef.
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Romeinen 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de
barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een
levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke
eredienst.
Wat proberen mensen vaak te doen? En dat gebeurde er waarschijnlijk in Waco, Texas. Iemand zegt tot God: 'Oké, ik geef U
mijn hele leven. Ik wijd mijn leven aan U.' Hij laat zich dan
dopen, ontvangt Gods Geest, enz. Daarna komt er een man in
zijn leven die zichzelf tussen hem en God plaatst, en die daarna
weet te bewerkstelligen dat die toewijding op hem wordt
gericht. Die man zegt 'volg mij' wat het ook maar kost. Nee!
We moeten Christus volgen, kostte wat het kost.
Romeinen 12:1-2 …: dit is uw redelijke eredienst. En wordt
niet gelijkvormig aan deze wereld [Dat is het allermoeilijkst,
want we moeten er in leven.], maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de
wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Zo zou het moeten zijn. Dat is precies wat het moet zijn. Het
kan niet iets anders zijn.
Romeinen 12:9 De liefde zij ongeveinsd [zonder huichelarij].
…
Heel duidelijk: geen kliekjes, geen partijvorming, niets daarvan. Ook niet vriendelijk en aardig zijn tegen mensen tijdens
rechtstreeks contact om daarna achter hun rug op hen af te
geven. Dan hebt u gehuicheld. Het betekent niet dat we een
show van liefde moeten opvoeren, maar liefde betonen zonder
enige huichelarij.
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Romeinen 12:9-10 … Weest afkerig van het kwade, gehecht
aan het goede. [Let erop hoe dit – als u beide hoofdstukken
naast elkaar legt – overeenkomt met 1 Petrus 3.] Weest in
broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten
voorbeeld,
Zo moet het onder Gods volk zijn. En het moeilijkste is als
mensen in de naam van Christus worden opgejaagd en uitgescholden. Dat is het allermoeilijkste te verteren.
Romeinen 12:11-12 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,
Over elk van deze punten zou bijna een preek gegeven kunnen
worden. Maar dat is niet het doel waarvoor we vandaag bij elkaar zijn.
Romeinen 12:13-14 bijdragend in de noden der heiligen, legt u
toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en
vervloekt niet.
Zei Petrus dat ook niet zonet in 1 Petrus 3:9? 'Vergeldt geen
kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel.'
Romeinen 12:15-16 Weest blijde met de blijden, weent met de
wenenden. Weest onderling eensgezind, …
Hetzelfde evangelie, er is geen verschil tussen wat Petrus
verkondigde en wat Paulus verkondigde, en wat – zoals we
straks zullen zien – Jezus verkondigde.
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Romeinen 12:16 …, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt
u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. [Ook wel vertaald
met: Wees niet wijs in eigen oog.]
Ik heb die laatste woorden netjes in het rood onderstreept als
een boodschap voor mezelf.
Romeinen 12:17-19 Vergeldt niemand kwaad met kwaad [daar
hebben we het, bijna woord voor woord identiek]; hebt het
goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het
van u afhangt, vrede met alle mensen. [Dat zijn de instructies
die hier staan.] Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats
voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak
toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
Met andere woorden: zorg ervoor dat je niet in de weg gaat
staan!
Romeinen 12:19-20 …, want er staat geschreven: Mij komt de
wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Maar, indien
uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft,
geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn
hoofd hopen.
Dat zijn geen letterlijke 'vurige kolen'. Dat is figuurlijk gesproken. Maar u brengt uw vijand in een situatie dat hij op basis
van uw gedrag u niet langer kan beschouwen als vijand. Is dat
niet iets geweldigs? En dan sluit hij af met:
Romeinen 12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goede.
Laten we dit nu vergelijken met Lucas 6. Laten we zien hoe dit
allemaal bij elkaar past. Lucas 6 is een ingekorte versie of een
8
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samenvatting van Mattheüs 5, 6 en 7. Maar ik wil dat u ziet hoe
consequent Christus, Petrus, Paulus, ja het hele Nieuwe Testament voortdurend hetzelfde onderwijst. Dat is wat hier belangrijk is.
Lucas 6:20-21 En Hij hief zijn ogen op naar zijn discipelen en
zeide: Zalig, gij armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.
Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. [Dat
is hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En u zult verzadigd
worden met het Woord van God.] Zalig, gij, die nu weent, want
gij zult lachen.
Denk u eens in wat het zal zijn voor allen die werkelijk
moesten lijden en sterven voor Christus. Wat was hun laatste
gedachte in de laatste minuut voor hun dood? En dan is daar
opeens de opstanding. Dan hebben ze een nieuw lichaam; ze
hebben een verheerlijkt lichaam; en ze hebben de volledige
vreugde des Heren. Denkt u niet dat ze dan zullen lachen,
lachen van vreugde en blijdschap? Geen sarcastisch lachen ten
opzichte van hun vijanden.
Lucas 6:22-23 Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en
wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht
verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te
dien dage en springt op van vreugde, …
Ik ben zover nog niet, gemeente; ik heb nog een heel lange weg
te gaan voordat ik daar ben. Maar houd dit in gedachten:
Lucas 6:23-26 …, want, zie, uw loon is groot in de hemel;
[Christus zal dat met Zich meebrengen bij Zijn wederkomst.]
immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten
gehandeld. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw vertroosting reeds. Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult honDe eerste brief van Petrus, deel 10
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geren. Wee u, die nu lacht, want gij zult smart hebben en
wenen. Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.
Ik moet hierbij denken aan wat er zich allemaal binnen de
politiek afspeelt. Iedereen zegt dat het geweldig is en de goede
kant uit gaat. Helaas, het gaat de slechte kant uit en ze zien het
niet!
Lucas 6:27-28 Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u
vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.
Dit is een volledig andere houding!
Lucas 6:29 Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, …
Ik heb mensen horen zeggen: 'En als ze op die andere wang
slaan, keer je dan om en geef ze een geweldige trap in het
kruis.' Zeg dat niet! Zeg dat niet!
Lucas 6:29-30 …, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook
het hemd nemen. [Daarmee kun je in de wereld van deze tijd je
leven redden.] Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt
iemand het uwe, vraag het niet terug.
Dat slaat op iemand iets geven die het nodig heeft. Dan kom je
er later niet op terug door te zeggen: 'Zeg, breng het terug.' Als
het je grasmaaimachine is of iets dat je hebt uitgeleend, is het
een andere zaak.
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Mijn vrouw was een aantal jaren geleden boos op mij omdat ik
onze freesmachine had uitgeleend. Ik wist het niet, maar die
persoon had hem met een kapotte motorkop teruggebracht. Wat
zegt de Bijbel? We veronderstelden dat hij een christen was,
een broeder. Wat wordt er in zo'n situatie van je verwacht?
Repareer het! En als je het niet kunt repareren, zeg dan: 'Sorry,
hij is kapot en ik heb geen geld om het te laten repareren.' Dan
had ik de gelegenheid om te zeggen: 'Oké, daar je geen geld
hebt, vind ik het jammer dat hij kapot is, misschien zou hetzelfde probleem zijn opgetreden als ik hem zelf had gebruikt.
Ik zorg wel voor reparatie.' Dat zou heel wat negatieve
gedachten hebben voorkomen.
Lucas 6:31-35 En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet
gij hun evenzo. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat
hebt gij voor? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen
liefhebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen,
wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij
leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij
voor? Ook zondaars lenen aan zondaars [en berekenen een
hoge rente, een exorbitant hoge rente] om evenveel terug te
ontvangen. Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en
leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn
…
Hier hebben we het echte christen-zijn dat tot in de details
doorwerkt. Ja, doctrine is belangrijk, absoluut! Ja, het onderhouden van de geboden is belangrijk, absoluut! Maar hier hebben we de juiste houding. Hier toont zich waarachtige bekering. Hier hebben we het ware onderwijs – ja, hier in deze verzen. Jezus onderwees dit, Petrus onderwees dit en Paulus onderwees dit; en we hebben gezien dat Jacobus dit onderwees.
Als we bij Johannes komen, zullen we zien dat Johannes dit
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onderwees. In feite wordt dit door het hele Nieuwe Testament
heen onderwezen.
Lucas 6:35 … en leent zonder op vergelding te hopen, en uw
loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste
zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.
Waarom? Hij hoopt dat ze tot bekering komen, want zoals we
in het verleden hebben gezien is God erin geïnteresseerd dat ze
zich waarachtig bekeren.
Wat zou u doen als iemand in uw huis inbrak en een van uw
kinderen doodde? Wat zou u doen? We hebben natuurlijk de
rechtsgang die in zulke gevallen doorlopen moet worden. Het
zou heel moeilijk zijn. Ik moet echter zeggen dat in mijn ervaring met christenen ik niemand ken bij wie is ingebroken waarbij een van zijn kinderen werd gedood. Dat is echter altijd een
mogelijkheid, maar God beschermt ons ook en God legert ook
Zijn engelen om u heen, en dergelijke. Zou het kunnen gebeuren? Ja, dat zou zeker kunnen! Theoretisch kunnen er heel
wat dingen gebeuren. Als ze u een groot bedrag aan geld
ontstelen, zult u uit uw doen zijn – werkelijk, werkelijk, werkelijk uit uw doen! Dat zal ook het geval zijn als iemand u
werkelijk te pakken neemt of als u een baas hebt waarmee het
heel moeilijk valt om samen te werken. En toch moeten we ook
daarin een christen zijn. We moeten ons uiterste best daartoe
doen. Dat zal beslist niet gemakkelijk zijn. Maar dat is wat we
moeten doen.
God zal zorgdragen voor degene die u dit allemaal aandoet. En
ik moet denken aan de apostel Paulus die – voordat hij tot
bekering was gekomen – hielp om christenen te doden. Dat is
een moeilijke situatie om mee om te gaan. Dat zou heel moeilijk zijn om aan Paulus' voeten te zitten als hij een van uw
12
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kinderen had gedood. Dat zou uiterst moeilijk zijn. Binnen het
geheel van deze dingen is dit toch wat we moeten doen. En
God zal uiteindelijk zorgdragen voor iedereen die ons zulke
dingen heeft aangedaan.
Lucas 6:36 Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
Ik moet u iets zeggen. Mijn gezin bestaat zoals u weet uit allemaal onafhankelijke mensen, elk van ons. Ik heb heel wat
stevige woordenwisselingen met mijn eigen zonen gehad. Ik
ben tot de volgende conclusie gekomen: Hoe meer ik probeer
hen iets op te leggen, hoe meer weerstand ze bieden. Ik heb ervaren dat de principes van de Bijbel werken als je probeert te
begrijpen en barmhartig te zijn. U weet dat wij ze niet tot
bekering kunnen brengen. Hoeveel van ons als ouders leggen
onze kinderen de standaards van bekeerde christenen op? Dat
werkt niet want zij zijn niet bekeerd! Ik moest dus zeggen:
'Oké Fred, wat ga je nu doen? Ga je je liefdevol gedragen en
barmhartig zijn? Of neem je een hard standpunt in, schud je
met je vuist en zeg je dat dit juist is en de enige manier die
werkt? Of ga je een voorbeeld geven om het te bewijzen?'
Ik moet u zeggen, dat het me heel wat verdriet bespaarde! Wat
gebeurt er als u vecht met uw man of vrouw of kinderen? Ik zal
u zeggen wat er dan gebeurt, je denken is dan voortdurend in
verwarring en in opgewonden toestand. Dat garandeer ik u.
Maar als we voor hen bidden en proberen liefdevol te zijn en
als we proberen te helpen en wat we in de Bijbel leren echt op
onszelf toe te passen, wat gebeurt er dan? Kunnen zij daarop
reageren? Ja!
Wat als ze door en door koppig zijn en niet reageren? Welzijnswerkers hebben ontdekt dat de mens – zelfs de kwajongens op straat, de daklozen, enz. – allemaal hetzelfde willen.
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Kijk langs hun fouten, vergissingen en dergelijke heen. Ze
willen allemaal geaccepteerd worden en dat er van hen wordt
gehouden! Daar verlangen ze allemaal naar!
Als God mensen niet geroepen heeft, accepteer ze dan toch,
heb ze toch lief, of ze nu wel of niet zijn geroepen, omdat dat
is wat we moeten doen! Anders gedragen we ons niet anders
dan een bende boeven die ook alleen maar elkaar liefhebben.
[Er werd een opmerking gemaakt: Het geeft hun het recht zelf
uit te maken wat voor persoon ze zijn, zodat ze kunnen groeien
in karakter.] Ja, God heeft alle mensen keuzevrijheid gegeven,
nietwaar? En er is geen wet tegen domheid.
We doen allemaal domme dingen. Bent u niet blij dat u daarin
niet alleen staat? Er is nog iets waar: We kunnen niet voor een
ander denken. Dat is onmogelijk! God heeft iedereen leven gegeven, keuzevrijheid, naar Zijn beeld gemaakt, en jammer genoeg zijn we allemaal zondaren. Elk van ons! God moet ons
dus daaruit roepen. En als de tijd voor de wederopstanding
aanbreekt wil ik een gesprek met Adam en Eva hebben en zeggen: 'Waarom hebben jullie dit gedaan?' Dat zal ik beslist
doen! Maar God is groter dan Adam en Eva, en God zal dit op
Zijn tijd allemaal rechtbreien.
We kunnen dankbaar zijn dat we het plan van God begrijpen en
weten hoe Hij met die arme, meelijwekkende mensen, waar
dan ook ter wereld, lijdend onder wat voor toestanden dan ook,
zal gaan handelen. Hieraan moet ik ook vaak denken als ik die
documentaires zie over het Rijk der Maya's – ik heb dit al
vaker gezegd – waar ze je rij na rij na rij van skeletten en
stapels schedels laten zien. Dan denk je: Die zijn allemaal ooit
levend geweest. En nu zie je deze schedel hier en daar nog een
en ze hebben er duizenden opgegraven, allemaal geofferd aan
de goden.
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Als God niet groter is dan al de zonden van de mensheid door
alle eeuwen heen, dan is God niet God. God is groter en Hij zal
al deze dingen ongedaan maken – op Zijn tijd en volgens Zijn
plan. Daarom is het heel belangrijk dat we begrijpen wat God
ons hier onderwijst.
Laten we teruggaan naar 1 Petrus 3:9 om daarvan iets meer te
gaan begrijpen. Daarna zullen we wat daar staat geleerd hebben:
1 Petrus 3:9 en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met
laster, maar zegent integendeel, …
Net zoals Jezus deed. Zoals ik al diverse keren in deze serie
heb gezegd, Jezus zei, terwijl ze druk bezig waren Hem te doden: 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.'
U en ik zouden heel wat anders zeggen: 'Wacht maar eens, tot
ik weer ben opgestaan, dan zal ik je te pakken nemen.' Als
menselijke wezens zouden we dat denken, maar Hij deed dat
niet.
Hoe kunnen we de juiste manier van denken en de juiste
houding hebben zodat we niet het natuurlijk instinct van de
menselijke natuur volgen door kwaad met kwaad te vergelden
en laster met laster? Hier lezen we dus hoe ons denken op het
juiste pad te houden:
1 Petrus 3:9 …, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen
zoudt beërven.
Oké, laten we het even hebben over de beloning en de erfenis
die God ons zal gaan geven. Er zijn twee dingen die we zullen
beërven:
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•
•

het ene betreft onszelf als persoon
het andere is iets uitwendigs, iets dat wat we zullen bezitten

Laten we daar eens naar kijken. Hier lezen we over datgene
wat we als persoon zelf zullen ontvangen. Laten we daarvoor
eerst naar 1 Corinthiërs 15 gaan en daarna naar Filippenzen 3.
En gemeente, we kunnen deze zegen op geen enkele manier
volledig bevatten, behalve dan dat we geestelijk en intellectueel kunnen zeggen, ja, we begrijpen het. We zullen een zegen
beërven. Hier hebben we een geweldige belofte. Wij lopen
rond met de verzekering van die belofte.
1 Corinthiërs 15:49-50 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben [Hebben we een fysiek lichaam?
Zeker!], zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen [zijn
zoals Christus is]. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en
bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven …
We hebben een erfenis. Dat zal het Koninkrijk van God zijn;
dat zullen we in bezit krijgen. En het bezittende en het persoonlijke komen beide tegelijkertijd.
1 Corinthiërs 15:50-52 … en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd
worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want
de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
Dat is de zegen waarnaar we uitkijken, gemeente. En we zullen
zien dat dat een verheerlijkt lichaam zal zijn; en dat zal echt
iets geweldigs zijn.
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Denk er eens even over na. Het zal gebeuren …
1 Corinthiërs 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste
bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
We zullen zien wat de verandering zal zijn. En we zullen zien
hoe het zal worden. We zullen niet naar de hemel wegfladderen
zoals veel mensen denken. Het zal een dynamisch en fantastisch geestelijk leven zijn dat God ons zal geven.
1 Corinthiërs 15:53-54 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid
aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid
aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan
heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is:
De dood is verzwolgen in de overwinning.
En ik denk persoonlijk dat God alle kwaad dat de mens heeft
gedaan om het menselijk leven uit te roeien ongedaan zal
maken. En er is één ding dat Satan heeft gedaan, dat is abortus.
En ik denk dat God dat ook allemaal ongedaan zal maken.
Laten we kijken naar de persoonlijke zegen die we zullen beërven.
Filippenzen 3:20-21 Want wij zijn burgers van een rijk in de
hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser
verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat
het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de
kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
Dat zal iets indrukwekkends zijn! We zullen niet langer over
vleselijke dingen spreken. Die zijn belangrijk zolang we
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menselijke wezens zijn. Maar die spelen geen rol meer als we
geestelijke wezens zijn. Laten we zien hoe het dan zal zijn.
Laten we daarvoor naar 1 Johannes, hoofdstuk 3, gaan. Dit is
de persoonlijke zegen, die we zullen beërven. En zoals we eerder opmerkten, zei Hij dat we zouden lachen; wat een vreugde
zal dat zijn! We zullen dan een niveau van bestaan hebben
waarin we ons geen zorgen hoeven te maken over de pijnen en
pijntjes van het ouder worden. We hoeven ons geen zorgen te
maken over grijs worden. We hoeven ons over niets van dit alles zorgen te maken, omdat we eeuwig zullen leven! Ons
denken kan dat enigszins bevatten vanwege de manier waarop
God dat heeft gemaakt. Maar hier is iets dat we over die persoonlijke erfenis moeten begrijpen.
1 Johannes 3:1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het
ook. Daarom kent de wereld ons niet, …
Dat betekent dat ze ons niet begrijpen. Met andere woorden de
wereld kan niet echt begrijpen waarom wij – als we Gods
Geest hebben – zo in elkaar zitten en handelen als dat het geval
is.
1 Johannes 3:1-2 …, omdat zij Hem niet kent. 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 gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk
Hij is.
Hoe ziet Christus eruit? De Katholieken hebben het over een
'zaligmakend visioen' – je gaat naar de hemel en je kijkt min of
meer voor eeuwig naar het gelaat van God. Hoe ziet het gelaat
van God eruit? 'Als het stralende zonlicht in zijn kracht. Maar
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dan kunnen we God toch niet echt zien, omdat God God is.'
Dat is niet wat dit vers betekent. We zullen Hem gaan zien
zoals Hij is!
In Openbaring, hoofdstuk 1, vinden we een beschrijving van de
verheerlijkte Christus. Wat is onze zekerheid dat dit zal gaan
gebeuren? Die zekerheid hebben we als we de Geest van God
hebben in ons fysieke lichaam – en dat hebben we als echte
christenen – 'net zoals we het beeld van de aardse hebben gehad, zullen we het beeld van de hemelse hebben'.
Openbaring 1:13-16 en te midden van de kandelaren iemand
als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend
gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en
zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en
zijn ogen als een vuurvlam [Dat is een machtige vorm van
bestaan. Dat is iets geweldigs!]; en zijn voeten waren gelijk
koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt [We zullen niet
langer die oude knobbelige voeten hebben, we zullen verheerlijkte voeten hebben!], en zijn stem was als een geluid van vele
wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit
zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.
Dat is nogal iets! Dat is de persoonlijke erfenis die God ons zal
geven. Nu naar Hebreeën, hoofdstuk 2. De bezittende erfenis
die we als kinderen van Abraham zullen beërven is de wereld!
Denk daar eens even over na. We zullen hieraan nog enkele
andere Schriftgedeelten verbinden. In Hebreeën 2 wordt
gesproken over het behoud, over het beërven van de zegen,
enz.
Hebreeën 2:1-3 Daarom moeten wij te meer aandacht
schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afDe eerste brief van Petrus, deel 10
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drijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen
gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en
ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen,
hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met
zulk een heil, …
Dit is iets, gemeente, dat geen oog heeft gezien, geen oor heeft
gehoord, en ook niet in het denken van de mens is opgekomen,
dat wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Het is
een geweldig behoud!
Hebreeën 2:3-5 …, dat allereerst verkondigd is door de Here,
en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons
is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door
tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige
Geest toe te delen naar zijn wil. Want niet aan engelen heeft
Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen.
Wij zullen die beërven!
Laten we naar Openbaring 20 gaan. Hier gaat het over datgene
wat we in bezit zullen krijgen en de positie die we daarin zullen
bekleden. We kunnen het dus als volgt stellen:
•
•
•

het is een persoonlijk iets
het is iets dat we zullen bezitten
het is een positie die we zullen bekleden

Alle drie! Dat wordt hier beschreven:
Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de
eerste opstanding: …
•
20

Wie alleen is heilig? God!
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•
•

Wordt God ook gezegend (zalig)? Ja!
Zullen wij een zegen beërven? Ja!
° Persoonlijk
° Bezittend
° Met een positie

Dat is dus een zegen die uit drie delen bestaat.
Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de
eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht
[We zullen eeuwig leven.], [Hier komt de positie:] maar zij
zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met
Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
… en vrede op de gehele aarde brengen. Dat is een korte
samenvatting van het hele plan van God.
Laten we nu eens naar de andere kant kijken, omdat er inderdaad een andere kant aan zit. In Hebreeën, hoofdstuk 12, hebben we het voorbeeld van iemand die zijn erfenis weggaf. Dit
is opgeschreven zodat wij zouden kunnen begrijpen dat datgene waartoe God ons geroepen heeft geweldig en fantastisch
is, gemeente.
Hebreeën 12:14-17 Jaagt naar vrede met allen en naar de
heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij
toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen
bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer
velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder
zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet, dat hij later, toen hij toch
de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij
geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.
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Dat is voor ons die in dit tijdperk worden geroepen, zodat we
weten dat als God ons eenmaal geroepen heeft, dat dat voor
eeuwig leven is.
Laten we teruggaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 3, en we zullen
hiermee een sectie afronden betreffende de ogen des Heren.
1 Petrus 3:10-12 Want: wie het leven wil liefhebben en goede
dagen zien [En dat doen we allemaal als we vooruit kijken naar
de werkelijkheid van het Koninkrijk van God.], weerhoude zijn
tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij
wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en
jage die na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is
tegen hen, die het kwade doen.
Heel belangrijk!
We kennen het Schriftgedeelte waarin staat dat God zelfs weet
wanneer een musje valt. God houdt Zijn schepping heel goed
in de gaten. Hij weet hoeveel haren er op ons hoofd staan. Hoe
weet God dit alles? Laten we naar Psalm 33 gaan, dit is de
Psalm waaraan dat werd ontleend. Lees thuis die hele Psalm
eens door. Weet u, de geleerden komen hier elke dag dichterbij.
Psalm 33:6-12 Door het woord des HEREN zijn de hemelen
gemaakt [dat is de oerknal], door de adem van zijn mond al
hun heer. Hij verzamelt het water der zee als een dam, Hij legt
watervloeden in schatkamers op. De ganse aarde vreze voor de
HERE, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag
hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond
er. De HERE verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de
gedachten der natiën; de raad des HEREN houdt eeuwig stand,
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de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Welzalig
het volk, welks God de HERE is, de natie, die Hij Zich ten
erfdeel koos.
U ziet dus hoe dit samenhangt met alles waar we vandaag
doorheen zijn gegaan.
Psalm 33:13-19 De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle
mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle
bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun
werken doorgrondt. Geen koning wordt behouden door een
machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht;
het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door
zijn geweldige sterkte. Zie, des HEREN oog is op hen die Hem
vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel van de
dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood.
Als we dus de vraag wat als? moeten beantwoorden vinden we
hier het antwoord. We weten niet alles. We kunnen vragen wat
als? Maar we kunnen ons niet alle omstandigheden indenken.
Alleen God weet daar raad mee. God zal daarvoor zorgen. En
we kunnen allemaal verhalen vertellen wat God heeft gedaan
om te voorkomen dat ons diverse dingen overkwamen, of dat
Hij ons zegende en over ons waakte.
Laten we naar Openbaring, hoofdstuk 5, gaan om te zien dat de
geesten Gods voortdurend over de aarde rondtrekken. God
weet. En ik denk dat als we echt wisten hoe dicht Gods troon
bij de aarde is, we verbaasd zouden zijn. Maar we kunnen die
niet zien. En iedereen vraagt zich af: Ík vraag me af, wat er allemaal gaande is. Wel, een dezer dagen als Christus terugkeert
naar de aarde zullen ze dat gaan zien! Maar in deze tijd is dat
nog verborgen.
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Openbaring 5:6 En ik zag in het midden van de troon en van
de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven
Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.
Wat doen zij? Dat zullen we zien!
God doet heel wat en niet alleen voor hen die Hem zoeken.
God helpt ook hen die, ook als is het maar voor een ogenblik,
bidden en roepen: 'O God, help me toch!' Hoeveel onder u
herinneren zich de kaping van het TWA-vliegtuig in Beiroet,
Libanon? Dat was zo'n drie of vier jaar geleden. Wat gebeurde
er? De piloot had een Bijbel bij zich. Hij las in die Bijbel, bestudeerde hem en bad als een gek. Wat gebeurde er? Iedereen in
dat vliegtuig was aan het bidden: 'O God, spaar ons, bevrijd
ons.' Luisterde God naar hun gebeden? Ja, ze werden gespaard,
ze werden bevrijd. Hier vinden we hoe God dit doet.
2 Kronieken 16:9 Want des HEREN ogen gaan over de gehele
aarde, …
Hoe moeten we ons dat voorstellen? God is in staat alles te
zien. Misschien moeten we het vergelijken met TV-camera's op
afstand. God weet alles en Hij doet het beter dan TV-camera's
op afstand.
2 Kronieken 16:9 …, om krachtig bij te staan hen wier hart
volkomen naar Hem uitgaat. [Die Hem zoeken.] …
Ik herinner me dat ik aan het begin van mijn roeping absoluut
niets wist over niets. En het enige dat ik over genade [grace]
begreep was dat de naam van mijn tante Grace was. Zij was
zondagschoolonderwijzeres. Als ze op bezoek kwam had ze
altijd een viltbord met instructiemateriaal bij zich. Ik kon dat
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niet uitstaan. Mijn gevoel ten opzichte van 'religie' ging altijd
samen met mijn tante Grace. En iedere keer dat ik haar zag
aankomen, rende ik naar buiten het erf op om te spelen en te
proberen weg te komen.
Het eerste dat ik over mijn roeping herinner is dat ik in San
Mateo eens 's avonds buiten liep om naar college te gaan. Ik
keek op en zag de sterren aan de hemel en het enige dat ik weet
dat in me opkwam was: "God, U hebt die allemaal gemaakt en
U heeft ook gezegd: 'Bid en u zal gegeven worden; zoek en u
zult vinden.'" En ik zei: 'Hier ben ik, ik bid en ik zoek.' Dat was
het enige dat ik wist te doen. Het is duidelijk dat ik totaal geen
ervaring met religie had, en toch hoorde God dat gebed en verhoorde dat gebed.
Zo gaat dat met God. Er zijn veel mensen die bidden dat God
hun gebed zal verhoren, maar die niet noodzakelijkwijs geroepen worden. Maar Hij verhoort hun gebeden omdat zij Hem in
geloof vragen. God doet niet aan aanziens des persoons. Maar
als God iemand tot bekering roept zodat zij de Heilige Geest
ontvangen, dan is dat een heel andere gebeurtenis, heel krachtig. Dat kwam ook tot uiting in een brief van iemand uit
Denemarken. Die persoon zei: 'Ik brand van verlangen om te
weten wat u gelooft.' We zonden hem dus een heel pakket materiaal om hem daarbij te helpen.
In 1 Koningen 15 gaat het over David. Het tijdstip waarop dit
gebeurde was toen het koninkrijk werd verdeeld, maar daarover gaat het niet wat ik onder de aandacht wil brengen. Hier
staat wat God Rehabeam vertelde over zijn stam en waarom
Hij deed wat Hij deed.
1 Koningen 15:5 omdat David gedaan had wat recht is in de
ogen des HEREN [God weet dat!], en zolang hij leefde niet
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was afgeweken van iets, dat Hij hem geboden had, behalve in
de zaak van de Hethiet Uria.
God weet dat! God vergeet niet! God heeft ons geroepen om
zijn zegeningen te beërven. Zijn oren staan open voor onze
smekingen en Zijn ogen zijn voortdurend op ons gevestigd.
Laten we eens naar Johannes, hoofdstuk 14, kijken en daarmee
zullen we vandaag afsluiten. Maar noteer eerst nog even een
aantal Schriftgedeelten over gebeden die David uitsprak. Veel
van die gebeden beginnen met: 'Hoor mij, o Heer … Hoor mijn
smekingen.' Het zijn de volgende: Psalm 143:1; 55:1; 40:1-4;
64:1.
Johannes 14:13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, …
Het moet wel in overeenstemming zijn met de wet, naar Gods
wil. We gaan niet bidden: 'O God, help me bij de overval van
die bank.' Als zo'n gebed zou worden verhoord, komt dat niet
van de ware God. We bidden ook niet: 'O God, help me om
deze vrouw te verleiden.' Want zij is niet uw wettige vrouw.
God zal zo'n gebed niet verhoren. Dit 'wat ook' slaat op dingen
die juist zijn en goed.
Johannes 14:13-14 …, Ik zal het doen, opdat de Vader in de
Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn
naam, Ik zal het doen.
Het kan zijn dat het niet ogenblikkelijk wordt verhoord. Het
antwoord kan ook enigszins anders zijn dan we verwachten,
maar God zal het doen!
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Johannes 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal
Hij het u geven in mijn naam.
God de Vader – het grootste wezen in het universum zal het
verhoren. En daardoor word ik altijd met stomheid geslagen!
En we bidden, we bidden allemaal, maar denk er eens bij na:
We kunnen op onze knieën gaan en tot God bidden en zeggen:
'Onze Vader in de hemel …' en we staan in contact met de
Heerser van het universum!
Ik veronderstel dat we in moderne spreektaal zouden kunnen
zeggen: 'Dat gaat mijn pet te boven.' Dit is verbazingwekkend.
We kunnen 'wat ook' maar vragen en Hij zal het ons geven.
Johannes 16:24, 26-27 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw
blijdschap vervuld zij. … Te dien dage zult gij in mijn naam
bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want
de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.
Gemeente, hier hebben we de 'eenvoudigheid in Christus'! Ja,
het is waar, sommige leerstellingen en profetieën zijn een
beetje complex, en sommige van deze dingen raken een beetje
verward. Maar hier hebben we de 'eenvoudigheid in Christus'!
Als we dus bidden – wat ons probleem, onze moeilijkheid,
onze vreugde ook maar mag zijn – gaan we tot God en bidden
rechtstreeks tot Hem. Omdat, zoals Petrus zei: 'We zijn geroepen tot het beërven van een zegen.'
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