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Maar…, dan kom ik weer terug bij waar wij mee
begonnen: vandaag hebben wij Avondmaal gevierd en
vanmorgen hebben wij ook vanuit de
Avondmaalsviering vooruit gekeken naar Gods
toekomst, maar… wat heeft dat nu te zeggen voor
morgen, als ik weer aan het werk ga, of naar school
ga, of het huis ga opruimen na het weekend, of wat
dan ook?
Wij lezen verder… Petrus schrijft: omgord de lendenen
van uw verstand.. Je moet met je verstand startklaar
staan, zegt hij. … Wees nuchter, zegt Petrus
vervolgens. Blijft alert. Scherp. Laat je niet
meeslepen… verleiden…, zet niet je verstand op nul.
Dus: oog hebben voor de verleidingen om je heen. En
d tijd waarin je leeft, doorzien. En…, daar gaat het om,
daarom moet je zo verstandig, nuchter en scherp zijn:
je moet heilig zijn, zegt Petrus (vers 15): zoals Hij
(zoals God) Die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo
ook zelf heilig in heel uw levenswandel.

Vraag: wat heeft die Avondmaalsviering van vandaag
nu met je school, werk, of hoe je dag er mogen ook
uitziet, te maken?
Petrus zegt hierover een aantal belangrijke dingen,
maar daarvoor moeten wij ons eerst een geschiedenis
uit het Oude Testament in herinnering roepen (Exodus
12): de bevrijding van het volk Israël uit Egypte.
Voorafgaande aan deze bevrijding stuurde God een
grote ramp over Egypte (het sterven van alle
eerstgeborenen), waarbij het volk Israël gespaard zal
blijven. Het volk Israël moest in deze nacht een
lammetje slachten en een maaltijd houden met elkaar.
Een ‘haastige maaltijd’, waarbij men staande moest
eten, met de ‘lendenen omgord’ = met de lange
gewaden opgetrokken). Het volk Israël moest klaar
staan, alert en waakzaam zijn, klaar om de nachtelijke
reis aan te gaan op weg naar de definitieve bevrijding.

God vraagt uw en mijn heiligheid. Hij eist uw en mijn
heiligheid. … Als je verder leest, dan zie je wat
heiligheid volgens Petrus inhoudt: (vers 22)
broederliefde, elkaar liefhebben. En hoofdstuk 2 gaat
verder met op te sommen wat die heiligheid inhoudt: je
verre houden van alle bedrog, schijnheiligheid,
jaloezie, kwaadspreken. Heiligheid, dat heeft te maken
met je woorden en je daden. Met je intenties en je
gevoelens. Je omgang met je buren en je familie. Je
houding op je werk. Je functioneren in de
maatschappij. Heilig zijn, dat is: zuiver leven, toegewijd
aan God. Leven, zoals God het heeft bedoeld. In
overeenstemming met de heilige God Zelf.

Nu, zo moesten de gemeenteleden, de lezers van
Petrus’ brief in het leven staan: Omgord de lendenen
van uw verstand. Wees nuchter. En hoop volkomen op
de genade die u gebracht wordt in de openbaring van
Jezus Christus (vers 12). Omgord de lendenen van uw
verstand: sta klaar. Bereid je voor! … Wees nuchter:
ja, wees alert en waakzaam! … En weet: de redding is
aanstaande. De bevrijding staat voor de deur. Jezus
komt spoedig terug.
Een bemoediging van Petrus! De gemeenteleden
werden gediscrimineerd, de weerstand van de
maatschappij tegen hen werd groter, de sfeer in de
samenleving grimmiger… ‘Houd moed!’, zo zegt
Petrus Het is precies zoals in Egypte… toen werd het
volk Israël ook uitgebuid, misdeeld en verdrukt. Maar
er zal bevrijding komen! Jezus komt terug! Hij al alles
nieuw maken! Eerst moeten jullie door het donker van
de nacht heen. Er zal nog een heel heftige tijd
aanbreken…, duisternis… rampen…, maar wees alert
in deze nacht! Trek je reiskleren alvast aan. En hoop
volkomen, stel helemaal je hoop, op de redding die
aanstaande is!

Het is wel opmerkelijk: Petrus begon deze brief met
troostwoorden voor de gemeenteleden,vanwege hun
heftige situatie van dat moment. Maar die troost en
bemoediging van Petrus gaan gepaard met een
klemmende oproep: wees heilig. Let erop hoe je
spreekt, hoe je aan je dagelijks leven vorm geeft, hoe
je omgaat met je mede-gemeenteleden, hoe je in de
maatschappij bekend staat. Heilig zijn! Want God is
heilig! …
Wees heilig. Ook als er weer allerlei gevoelens in mijn
hart en gedachten in mijn hoofd opkomen, die eigenlijk
niet zuiver zijn. Ook als ik voor keuzen wordt gesteld.
Ook als ik in de winkel loop…, als ik achter internet
zit…, als ik mijn afval weggooi. Wees heilig. Zuiver.
Toegewijd aan God.

Deze woorden van Petrus geven mij wel te denken…
Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in
de openbaring van Jezus Christus. Zo gespannen
verwachten… Zo gefocust zijn op Gods toekomst… zo
je leven er door laten bepalen… Je zit soms zo met al
je vezels vast aan het leven nu... Het vooruitzien naar
de toekomst blijft voor mij vaak steken bij een blik in je
agenda van de volgende dagen of weken.
Nu, ik moet niet met mijn armen over elkaar gaan
zitten en wachten op het moment dat Jezus een keer
terugkomt. Nee, gewoon leven (nuchter zijn, zei
Petrus!) maar leven vanuit Gods toekomst. Met
opgeschorte lendenen… In gespannen verwachting.
Alert, waakzaam. En vol goede moed in de duisternis
van de wereld blijven staan, niet het erbij laten
zitten…, nee staand eten en drinken…, omdat door de
duisternis heen de definitieve bevrijding zal komen.

Maar dan… dan geeft Petrus de diepste reden
waarom hij zijn gemeenteleden met klem tot een heilig,
God toegewijd, leven oproept: je moet heilig zijn,
want.. God heeft een hoge prijs betaald om jou te
redden! Wees heilig…, (vers 18) in de wetenschap dat
u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud,
vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel… maar
met het kostbaar bloed van Christus, als van een
smetteloos en onbevlekt Lam.
Dat lammetje, dat het volk Israël in Egypte moest
slachten en dat zij staand moesten opeten samen met
wat andere ingrediënten… dat lammetje was al een
vooruitwijzing naar de Heere Jezus, Die Zichzelf als
een Lam zou laten slachten… om voor ons de weg
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het geloof een heerlijke toekomst tegemoet gaan! God
heeft je duur gekocht! Je hebt het vandaag zelf mogen
proeven aan het Avondmaal! Geniet van die vrijheid.
Zie uit naar Gods toekomst. En wees alert: wees heilig
en laat je die vrijheid je niet afpakken en je van God
afdrijven…!

van redding en bevrijding te openen. God is geen God
Die alleen maar eist dat wij keurig en netjes zullen
leven. God is de God Die wij het allerbeste leren
kennen in de Heere Jezus, Die Zichzelf voor ons heeft
gegeven om als een Lam geslacht te worden…, de
Heere Jezus Die Zichzelf helemaal heeft gegeven uit
liefde voor ons…, om ons het eeuwig geluk met Hem,
Zijn liefde, Zijn heerlijkheid te schenken. … En als je
die liefde tot je door laat dringen… als je gaat beseffen
hoe zeer het Hem aan het hart ging dat jij, dat u vrij
zou zijn…, hoe kan je je dan ooit die verkregen vrijheid
op het spel zetten… en jezelf tot slaaf maken van je
verleidingen, van je slechte gewoonten, van je
agenda…, van wat anderen vinden dat normaal is en
gewoon is. Zoveel heeft Hij betaald voor je vrijheid…,
dan laat je je toch niet binden, verleiden, weer
terugbrengen in je slavernij en oude leven?
Een voorbeeld: Stel je voor: iemand is in zee gaan
zwemmen. Het was niet verstandig, want er stond
eigenlijk al een vlag op het strand, die aangaf dat het
gevaarlijk was om hier te zwemmen. Maar goed, deze
persoon had er zo’n zin in… hij is toch gaan
zwemmen. En ja hoor…, hij kwam in nood. Hij kon niet
meer terugzwemmen… Hij raakte in paniek en
schreeuwde om hulp… Gelukkig! Iemand op het
strand zag hem ploeteren. En deze persoon springt
het water in om hem te redden, om zijn hoofd boven
water te houden. Samen drijven zij daar in zee.
Gelukkig, na enige tijd komt er een reddingsboot. De
drenkeling wordt gered. Maar de persoon die in het
water was gedoken om redding te bieden…, die redde
het niet. Hij heeft teveel krachten gegeven…en
verdronk zelf. Hij verdronk, terwijl hij die ander heeft
gered… Wat denk je dat die drenkeling doet als veilig
en wel aan de kant is gekomen? Zou hij gelijk weer het
water induiken en gaan zwemmen? Of zou hij beseffen
dat hij daar ver vandaan moet blijven? Stel je voor dat
hij er weer in zou duiken…, dat zou toch te zot voor
woorden zijn…
Wees heilig, want Ik ben heilig. Dat is de opdracht die
wij na deze Avondmaalszondag meekrijgen. God heeft
zoveel liefde voor ons heeft laten zien (Avondmaal)…
er heeft Iemand Zijn leven voor ons gegeven, voor
onze vrijheid… Hoe zou je het dan in je hoofd halen
om je vrijheid te verkwanselen? Hoe zou je dan jezelf
weer moedwillig in gevaar kunnen begeven…?

Ik las eens dat veel geloofstwijfel wel eens daardoor
kan komen dat wij gewoon geen stappen zetten in het
geloof.., dat wij geen keuzen maken…, dat wij niet
breken met bepaalde zonden of slechte gewoonten.
En daardoor blijft er een bepaalde troebelheid op de
bodem van je ziel, waardoor het frisse van Gods
genade niet je ziel kan vervullen. Wees eens eerlijk
tegen jezelf: waar zou jij vanaf vandaag misschien wel
extra aan moeten werken? Wat is voor jou een
mogelijke hinder om dicht bij God te blijven? …
Misschien moeten wij ppl maar elke dag met een
regeltje gebed beginnen, waarin wij God vragen om de
wijsheid en kracht van de Heilige Geest, zodat wij dicht
bij de Heere blijven en heilig zullen leven.
Vandaar hebben wij Gods liefde mogen proeven…
God heeft met alle liefde ons duur gekocht en ons
vrijheid geschonken. En daarom roept God ons via
Petrus vanmiddag op: blijf dicht bij Mij. Wees heilig.
Verlies die vrijheid alsjeblieft niet. Ik heb er alles voor
willen betalen. Wat heb jij ervoor over?

Wat dat concreet voor u en jou betekent om heilig te
blijven en je niet in gevaar te begeven? Voor de een
zou dat betekenen dat hij misschien op een veilige
afstand van de slijterij moet blijven. Voor de ander
betekent het dat hij na 22.00 uur geen tv meer moet
kijken. Voor weer een ander betekent het dat zij
scherp moet blijven op haar woorden, omdat zij er
soms zomaar dingen uitfloept. Voor weer een ander
betekent het dat hij of zij eindelijk eens naar therapie
moet gaan om te leren omgaan met woede, of
agressie, of… Durf in ieder geval drastische keuzen te
maken. Wees radicaal. En probeer de stiekeme
verleidingen in de maatschappij te ontmaskeren.
Misschien dat anderen dat allemaal wel erg
overdreven vinden…, maar het gaat erom dat je die
vrijheid die je hebt mogen ontvangen, die kostbare
vrijheid, niet op het spel zet… Je bent vrij. Je mag door

2

