
  

2 Petrus 3:9 
 

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, 
maar Hij is lankmoedig jegens u,  

daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan,  
doch dat allen tot bekering komen. 

 
 
Ten tijde van Petrus schijnt onder de Joden de eschatologische verwachting 
bepaald niet hoog gespannen geweest te zijn. Waar bleef immers de lang 
beloofde Messias door wie God vooral het onrecht zou aanpakken? Zelfs bij de 
filosofisch ingestelde Grieken in Petrus’ dagen, was er het gevoel dat de goden 
het onrecht maar lieten geworden en dat zij allerminst op de menselijke zaken 
betrokken waren.   
 
Een en ander leidde schijnbaar tot een algemeen spottende houding, die zich 
bij velen vertaalde in een leven naar eigen begeren. Een leven dat is samen te 
vatten in de ons ook vandaag niet onbekende slogan: Ik doe wat ik lekker vind. 
Werd iemand in die tijd vanuit het geloof op zo’n levenshouding aangesproken, 
dan klonk er bijna verwijtend, dan wel in elk geval bijtend: waar blijft Hij dan? 
En spottend werd er aan toegevoegd, dat al zolang beweerd is dat Hij zou 
komen.   
 
Het lijkt de mens van die tijd te zijn ontgaan dat het al lang kerst is geweest! 
God heeft in Jezus naar de mens omgezien, en hoe! Tot aan het kruis! Joden 
én Grieken in de tijd van Petrus, konden dit weten. Mogelijk waren sommigen 
van hen zelfs van de kruisiging getuige geweest! Ook hebben ze getuigen van 
Zijn opstandig kunnen horen. 
 
Opmerkelijk is de reden die Petrus voor het uitblijven van de (weder)komst van 
de Messias noemde. Die reden is in één woord samen te vatten: genade!  
Zelfs in het langer duren van de vervulling van Gods belofte maakt God nog 
zijn Woord waar! Had Hij niet door bijvoorbeeld Ezechiël laten weten dat Hij 
geen behagen heeft in de dood van de zondaar (het gericht in zijn uiterste 
consequentie), maar veeleer daarin dat hij leeft!? Petrus maakt het héél 
persoonlijk: Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil dat sommigen verloren 
gaan, doch allen tot bekering komen. 
 
Hoe zit het met u, en jou?  
Al gebogen bij het kruis? Of leven we liever het hedonistische motto ten volle 
uit: ik doe wat ik lekker vind. Weet wel, als Hij komt, komt Hij om te richten. En 
wis en waarachtig komen doet Hij, net als bij Kerst! Ontdek daarom op tijd het 
geheim van dat feest: Christus werd mens om ons te zoeken en te vinden, 
tenminste als je aan zijn kloppen gehoor geeft.   



Gebed. 
Hemelse Vader neem om Jezus wil, uit genade!, de verblindheid weg bij diegene die U nog niet 
persoonlijk hebben leren kennen. Openbaar Uzelf aan hen, U die hebt gezegd geen behagen te 
hebben in de dood van een zondaar. Heilige Geest overtuig van zonde, oordeel en 
gerechtigheid. Laat de klop aan het hart worden gehoord opdat knieën zich buigen en U wordt 
toegelaten in dat leven. Uit genade om Jezus wil, amen. 


