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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Voor deze week behandelen 2 Petrus 2:5-11 met de 5 W’s van de 
Bijbelleeswijzer. In dit gedeelte hebben we gelezen hoe Petrus waarschuwt tegen de 
dwaalleraren. Dat zijn predikers die niet namens God spreken en leugen verkondigen. 
Mannen die de schijn van rechtzinnigheid hebben, maar als het er op aankomt wolven in 
schaapskleren zijn. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Het stukje van woensdag hoort onlosmakelijk bij het stukje van gisteren. We lezen daar dat 
de Heere met Zijn oordelen de onrechtvaardigen zal straffen. Alle mensen die in de context 
van deze tekst een dwaalleraar zijn en ook hun volgelingen. Maar natuurlijk geldt het voor 
alle mensen van alle tijden en plaatsen die de Heere niet vrezen. Petrus noemt hier een 
aantal voorbeelden van: de engelen die niet staande bleven en met de duivel in de hel 
geworpen zijn (vers 4), de mensen die in de zondvloed stierven (vers 5) en Sodom en 
Gomorra (vers 6). Dit zijn allemaal aangrijpende voorbeelden van Gods oordelen. Tegelijk 
schetst Petrus hier een beeld van hoop uit, door de Heilige Geest gedreven. Want er zijn ook 
engelen die niet gezondigd hebben (vers 4), in de zondvloed werd Noach met zijn familie 
gespaard (vers 5) en Lot werd vanuit Sodom en Gomorra gered (vers 7 en 8). Zo zien we deze 
twee draden als het ware door de teksten van gisteren lopen. Ze komen uit op vers 9 waar 
staat: ‘Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardi-
gen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden.’ Zo kan het voor Gods kind 
en de kerk wel eens lijken dat alles tegen is. Dat de kerk overspoeld wordt door leugenleer, 
dwaalleraren en wat dies meer zij. Toch is daar die hoop dat de Heere de godzaligen uit die 
verzoeking verlost. Zie de reeds genoemde voorbeelden. Dit wil niet altijd zeggen dat de 
Heere de verzoeking wegneemt, maar Hij houdt Zijn kerk en Zijn kinderen staande in die 
verzoekingen. Dat is ook naar Zijn belofte: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de 
voleinding der wereld. Amen.’ Mattheus 28:20. Als vanzelf komt nu de vraag naar onszelf 
toe, waar sta ik in de genoemde verzen. Waaronder valt mijn naam? De rechtvaardigen, als 
Lot en Noach, of de onrechtvaardigen? Voor de rechtvaardigen is er hoop, ja verwachting. 
De Heere Zelf zal je staande houden! Voor de goddelozen wacht er een verschrikkelijk 
oordeel. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Het is aangrijpend hoe de mens van een pronkstuk van Gods schepping vervallen is tot een 
ruïne. Hoe blind zijn we geworden. We lazen er woensdag reeds van met betrekking tot die 
valse predikers. Woorden als: valse, verderfelijke, bedektelijk (in het geniep), verloochenen, 
haastig verderf, spreken boekdelen. Wij zijn niet alleen gevallen, maar zijn er door de zonde 
zelfs op uit om anderen in onze val mee te sleuren. We lezen in vers 2 namelijk; ‘En velen 
zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.’ 
Ook wij kunnen ons, al zijn we geen predikant, schuldig maken aan het verleiden van 
anderen of het anderen inwinnen voor een valse leer. Het gaat vaak sluipenderwijs. 
Misschien vraag je je wel af, wat is dan een valse leer? Gaat dat over de Roomse kerk, of de 
islam? Dat zijn vanzelfsprekend ook voorbeelden van een valse leer. Maar hier gaat het om 
een valse leer, heel concreet in de kerk. Wil je een voorbeeld? Er zijn bijvoorbeeld mensen 
die denken dat ze de Heere een handje moeten helpen met betrekking tot het zalig worden. 



Die zeggen, God heeft alles gedaan, jij moet alleen nog maar geloven. Ergens is dit nog waar 
ook. Maar dit veronderstelt dat dit geloven een mogelijkheid vanuit mijzelf is. Daar gaat het 
mis. Want ik kan helemaal niet zelf geloven. Echt niet? Nee, echt niet! Het geloof is een werk 
van God de Heilige Geest in je ziel. Efeze 2:8 leert ons dat: ‘Want uit genade zijt gij zalig 
geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;’ Zie je dat, het is Gods gave. Ik 
zou nog een voorbeeld willen noemen. Iets waar wij in toenemende mate mee te maken 
krijgen. Dan gaat het over de stelling dat we Gods Woord moeten uitleggen naar onze tijd. 
Ook die stelling bevat zo op het eerste oog een kern van waarheid. Maar waar gaat het mis? 
Als we dan zelf gaan bepalen wat wel of niet van deze tijd is. Zo moeten bijvoorbeeld teksten 
met betrekking tot homoseksualiteit nogal eens ontgelden. Dat is niet meer van deze tijd. 
God is toch een God van liefde? Hoe kan Hij dan de liefde tussen twee mensen van hetzelfde 
geslacht weigeren? Zo wordt met elementen van de waarheid een hele leugen gecreëerd. 
Want wie bepaald dat iets wel of niet van deze tijd is? De waarheid van het Woord ervaren 
we soms als hard, liefdeloos. Al ervaren we het zo, het is en blijft wel Gods Woord, dat laat 
zich niet aanpassen naar onze maatstaven. Probeer dit voor ogen te houden en bid daar 
maar veel om of dat dat ook werkelijk door Gods Geest mag belijden: de Heere heeft in Zijn 
Woord het goede met mij voor. Als dat Woord mijn levenswandel veroordeeld is het niet 
omdat ze mijn geluk wil inperken, maar omdat ze mijn behoud op het oog heeft.   
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Als je het hele hoofdstuk zou lezen, dan zou het thema volharding hier heel goed bijpassen. 
Volharding betekent zoveel als volhouden, standvastig blijven. Dat dit moeilijk is, dat weten 
we allemaal denk ik wel vanuit de praktijk. Want, alleen staan, of alleen een andere mening 
erop nahouden is niet bepaald gemakkelijk. Toch is het zegenrijk, te mogen volharden. Beter 
alleen zijn met God, dan erbij horen zonder God. De komende dagen zullen we lezen hoe 
verleidelijk het is om met de stroom van de dwaalleraren mee te gaan. Ze beloven gouden 
bergen en een gouden toekomst. Vrijheid, ongebondenheid… Ik moest zo denken aan het 
Oude Testament, aan Jozua en Kaleb. Wel 6x wordt van hen geschreven dat ze volhard 
hebben. Wat stonden ze alleen, een heel volk tegen hen. Nee, tegen God. Maar zij mochten 
volharden, lieten zich niet meeslepen. Oh ja, zij hebben van nature net zo’n hart als al die 
mopperende Israëlieten in de woestijn. Maar door genade mochten ze standvastig blijven bij 
Gods belofte. Zie een hoe ruim de Heere hen bedeeld. Iedereen ouder dan 20 jaar sterft in 
de woestijn en betreden nooit het Beloofde Land. Behalve Jozua en Kaleb. Die volharding 
komt niet voort uit het vooruitzicht op het loon dat je ontvangt, de gave die je krijgt. Het 
komt voort uit een gesteldheid van je hart. Een hart en een geweten dat door het bloed van 
Christus gereinigd is. Dat een andere gerichtheid heeft gekregen. Het hart en geweten staat 
afgestemd op God in Christus, Die ons in Zijn Woord de weg tot behoud heeft gewezen. Dat 
wordt dan je kompas, ongeacht wat een ander zegt of doet.  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
2 Petrus 2 heeft heel veel raakvlakken met de brief van Judas. Ik zou je willen aanraden om 
ze eens na elkaar te lezen. Je zult je er over verwonderen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
In een tijd van tolerantie is de boodschap van 2 Petrus 2 niet populair. Iedereen is oké. Jij 
oké, ik oké. Je mag van alles vinden en geloven, maar val mij er niet mee lastig. Dat is de 
geest van onze tijd. Toch roept Petrus ons op om onderscheidend te zijn. Om leugen en 



bedrog in de prediking aan de orde te stellen. Toch zwijgen christenen vaak omwille van de 
lieve vrede. Maar ons zwijgen met betrekking tot de leugenleer is ook zonde. We moeten 
voor ogen houden dat de zielen van mensen op het spel staan. Zielen op reis naar de 
nimmer eindigende eeuwigheid. Petrus gaat ons hierin voor. Voor jong en oud is dit een 
oproep om voortdurend wakend te zijn in de gebeden. Bid voor Bijbelgetrouwe predikanten, 
evangelisten en zendelingen. Bid voor je vader of moeder, broer of zus, of wie dan ook die 
dagelijks omringt worden door de leugenleer van satan, misschien wel keurig verpakt in een 
boodschap die heel vertrouwd klinkt, maar die het niet is.  
 
Daarnaast roept ons 2 Petrus 2 ook op om onze Bijbel te kennen. Weet wat de Heere van je 
vraagt. Weet wat er in je Bijbel staat. Vraag de Heere maar of je Zijn Woord in je hart mag 
bewaren. In eigen kracht zal dat niet gaan. Alleen Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, 
het zal geen duimbreed wijken zei Luther al. Ik denk dat Luther naar 1 Petrus 1:25 heeft 
gekeken toen hij ‘Een vaste Burcht’ dichtte, waar staat: ‘Maar het Woord des Heeren blijft in 
der eeuwigheid.’ Een eeuwig Woord voor sterfelijke mensen, met een ziel voor de 
eeuwigheid. Voel je het belang van de zuivere prediking en uitleg van het Woord?  
 
Tot slot, we lazen reeds vers 9 en ik wil daar nu ook vers 10 bij noemen ‘Zo weet de Heere de 
godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag 
des oordeels, om gestraft te worden; Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine 
begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en 
die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;’ Vers 9 is tot troost voor Gods kinderen, in 
het strijdperk van dit leven. Ze mogen weten dat ze niet alleen staan, de Heere strijdt aan 
hun zijde. Hij gaat voorop. Maar de onrechtvaardigen, dat zijn alle mensen de de Heere 
Jezus niet met een waar geloof hebben mogen aannemen, hun wacht een vreselijk oordeel. 
Vers 10 zoomt daar verder op in. Dat vers geeft het woord onrechtvaardig wat meer 
toelichting. Seksuele zonden worden genoemd, hoogmoed, eigenzinnigheid, niet 
onderworpen willen zijn, met een moeilijk woord ‘anarchistisch’ zijn. Weet je wie er ook bij 
gerekend worden? De gevallen engelen, van hen wordt gezegd ‘die heerlijkheden niet 
schromen te lasteren.’ In vers 4 had Petrus hen ook al genoemd. Het heeft er veel van weg 
dat de dwaalleraren de spot dreven met de macht en kracht van de duivel en de gevallen 
engelen. Laten wij dat voorbeeld niet volgen. De duivel is een realiteit. Hij maakt deel uit van 
wat Paulus in Efeze 6:12 noemt de geestelijke boosheden in de lucht. Denk daar niet klein 
van. Dat doet me denken aan een verhaal dat ik eens las bij Thomas Brooks, een puritein. Hij 
vertelde over een vrouw die tot de christengemeente in Rome overgegaan was, het was 
rond 300 na Chr. Toch bleef haar oude leven trekken. Ze dacht, laat ik nog een keer naar het 
theater gaan. Ze kon de verleiding niet meer weerstaan. Eenmaal binnen werd ze helemaal 
van de duivel bezeten. Gemeenteleden kwamen haar ophalen bij het theater. Ze gingen 
bidden met en voor haar. Toen ging die boze geest in haar spreken, hij zei: ‘ik vond haar op 
mijn eigen terrein, laat haar nu ook met rust.’ Aangrijpend hè? Waakt en bid, opdat je niet in 
verzoeking komt! Vlucht weg van deze boze macht, die er alleen maar op uit is je ziel voor 
eeuwig te verwoesten!  
 
Dat was het voor deze keer. Tot de volgende keer zo de Heere wil en wij leven zullen.  
 
 
 


