Schriftlezing: 2 Petr. 3:1-10, Tekst: 2 Petr. 3:8-10
Thema: ‘Géén vertraging…’ Zingen: Ps. 90:1 en 2,
Ps. 130:3, Ps.72:2 en 6, Ps. 68:1 en 2, Ps. 90:7

Gods geduld duurt lang… [3:9]
Vanuit ons mensen gezien lijkt het alsmaar langer te
duren, maar vanuit God gezien is er geen vertraging.

Hoofdpunten van de preek
Wachten duurt lang, lang wachten doet wat met je.

Spotters denken dat ze ongehinderd hun gang
kunnen gaan, maar de Heere van de belofte is:
 geduldig over ons: God wacht nog om recht te
doen. Recht doen betekent het einde van…
 Enigen… Bij God telt de enkeling. Het behoud
van een enkel mens is voor Hem urgenter dan
Zijn Naam en eer
 God wil niet dat zij – de spotters! – verloren
gaan. Geen mens hoeft te twijfelen aan Gods
wens tot zijn behoud. De Heere wil dat we ons
bekeren. Gelooft Petrus de verzoening van alle
mensen? Nee, hij sluit aan bij de geopenbaarde
wil van God.

Teleurstelling [3:8a]
Wachten zonder dat er wat komt, kan je onverschillig
(de spotters, 3:3)) of mat en teleurgesteld maken.
Op dat laatste reageert Petrus. Hij wil het gezond
verstand van zijn ‘geliefde’ lezers opwekken (3:1)
door ze uit te leggen hoe het zit met de belofte.
Teleurstelling? Of doet het ons het uitblijven van
Jezus’ komst ons geen verdriet?
1 = 1000, 1000 = 1 [3:8b]
Dit is het ‘ene’ wat de lezers niet mag ontgaan: de
tijdrekening van God. We moeten leren om de tijd in
Gods licht te bezien. De Heere heeft de tijd
geschapen en staat daarom boven de tijd.
Petrus put uit woorden van Mozes. Psalm 90 ademt
helemaal de nietigheid en betrekkelijkheid van de
mens tegenover God. Al wordt je 80, geen mens zal
God en Zijn rechtvaardig oordeel ontlopen. Vanuit
de Hemelse Vader gezien, zijn Zijn kinderen geen
dag langer van huis.

Mini_2_Petrus_3_8-10 31-12-2012 HG Sommelsdijk

… maar is niet eindeloos [3:10]
De Heere van de belofte vertraagt niet, Zijn dag zál
komen. Oude, profetische woorden (Joël, Zefanja)
gaan – op een onverwacht moment – in vervulling.
Deze zekerheid (de enige die we hebben) houdt
Petrus de lezers voor, opdat ze/we klaar zullen
staan.
Wanneer de dag van de Heere aanbreekt doet Hij
recht, rekent Hij af met alle zonde, goddeloosheid en
onrecht. In plaats daarvan een nieuwe hemel en
aarde (3:13).

