Hoofdpunten van de preek
Géén vertraging… Petrus schrijft over hoe gelovigen
hun ‘wachttijd’ zullen doorbrengen. En waarom…

Verwachting van / verlangen naar de toekomst van
de dag van God werpen hun vruchten af in het leven
van nu en hier: heilige wandel en Godsvrucht.
 Heilige wandel: wandel in de hemel, zoeken de
dingen die boven zijn. Een handel en wandel die
gericht is op God, Zijn wil en wet. Bijv. Noach.
 Godsvrucht. Vol van de omgang met God. De
positieve strekking van het oude woord ‘vroom.’

Waarom: ‘verganende’ wereld [3:11a]
Als deze dingen dus allemaal vergaan. Letterlijk
staat er zelfs: omdat ze aan het vergaan zijn…

De verwachting: nieuwe hemel& aarde… [3:13]
Dit is wat trekt aan de ‘geliefden:’ hemel en aarde vol
van hun Geliefde.

De afbraak van de oude wereld is sinds
mensenheugenis al aan de gang (Gen. 3). Wie ziet
dat niet? Alle dingen gaan voorbij. Daar zit ook
troost in: onrecht en zonde kunnen niet eindeloos
voortduren.

Hij maakt alle dingen nieuw (Opb. 21:5). Niets wat
van het oude, zondige, gebrokene enz. overblijft en
straks ons nog daaraan herinnerd.

Schriftlezing: 2 Petrus 3:8-18, Tekst: 2 Petr. 3:11-13
Thema: Verwachting en verlangen. Zingen: Ps.
121:1 en 4, Ps. 14:7, Ps. 96:1 en 9, Ps. 73:12 en 13,
Ps. 98:4

Dwaas is het om dan daarop je levenshuis te
bouwen en om dit bestaan je een en al te laten zijn!
Hoe te leven: heilig en Godvruchtig [3:11b-12]
Petrus wekt zijn lezers op om hun conclusies te
trekken: … hoedanig behoort u te zijn verwachtend
(ook in 3:13) en verlangend.
Dat is kenmerkend voor een christen! Verwachting,
je weet dat het eraan komt en je leeft ernaar.
Verlangen, je wil dat het zover is, wachten valt
moeilijk.
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Gerechtigheid zal daar wonen. Gerechtigheid =
leven naar Gods wil en wet.
Wonen = blijvend vervullen en bepalen. Naar Gods
belofte: vervulling van oude profetieën (bv. Jes.11).

