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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Wij zijn het ons mogelijk niet bewust. Maar als je de wereld en haar geschiedenis over-

ziet dan zijn we zeer bevoorrechte mensen. We leven historisch gezien in een ongeken-

de luxe. We leven in een tijd waarin de medische wetenschap tot bijzonder veel in staat 

is. We hebben een groot scala aan technische hulpmiddelen tot onze beschikking die het 

leven veraangenamen. Ja, de tijden zijn nu wat moeilijker met de kredietcrises. Maar 

met een beetje geluk is dat uiteindelijk maar een corrigerende dalletje in een lijn die 

alleen maar omhoog lijkt te kunnen gaan. 

Al die vooruitgang die ook zoveel kansen biedt voor persoonlijke ontplooiing heeft tot 

een nieuwe manier van denken geleid. Deze revolutie heeft zich bijna geheel in stilte 

voltrokken. Eeuwen lang zijn mensen opgegroeid met het idee dat hun toekomst groten-

deels vast lag. Als je arm geboren was, dan moest je echt niet denken rijk te sterven. Bij 

je was je leven al bepaald.  Je welvaart, het werk dat je zou gaan doen, je plaats in de 

samenleving lag bij voorbaat vast. Alles werd door je komaf bepaald. Slechts een enke-

ling kon zich daaraan ontworstelen. En het werd kinderen al vanaf het begin van hun 

leven bijgebracht dat ze zich moesten neerleggen bij hun voorbestemde bestaan. En als 

kind moest je leren het beste te maken van je omstandigheden. Een manier van denken 

die we ook tegenkomen bij Paulus, die in 1 Kor. 7,20 schrijft dat ieder moet blijven bij 

wat hij was toen hij geroepen was. Zelfs als je slaaf was. Al deed je er wel goed aan om 

vrij te komen als die kans je werd geboden. Maar je moest je er niet druk om maken. Ik 

denk dat velen uit mijn generatie nog door hun ouders werden gecorrigeerd als ze een 

zin durfden te beginnen met de woorden ‘ik wil’. Dan klonken al gauw de woorden ‘jij 

hebt niets te willen’. Je moest je als kind maar gewoon schikken in de regels van het 

huis. Je moest eten wat er op tafel werd gezet. Jij moest je aanpassen aan de wereld 

waarin je leefde. 

Maar de volgende generaties zijn meer en meer opgegroeid met het idee dat het leven 

maakbaar is. Dat zij hun eigen geluk kunnen maken. Dat zij zich niet meer hoeven aan 

te passen aan hun omgeving, maar hun omgeving kunnen proberen aan te passen aan 

hun eigen behoeften. De wereld om ons heen lijkt meer en meer een maakbare wereld te 

zijn. En dat maakbare wereldbeeld lijkt ook automatisch te betekenen dat deze wereld 
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beter en beter gaat worden. Zoals dat ook het algemene levensgevoel is in onze westerse 

samenleving. 

Er leeft een gevoel  dat onze wereld alleen maar beter en mooier gaat worden. We gaan 

alle problemen oplossen door wetenschap, techniek en economische instrumenten. Zo 

zal het paradijs langs de weg van de geleidelijkheid op aarde tot stand komen is het idee 

van velen in deze wereld. En wij zijn als christenen niet immuun voor deze gedachte en 

kunnen zomaar met dezelfde ideeën gaan rondlopen. Maar de Here leert ons een andere 

visie te hebben op de toekomst van de wereld en de komst van het paradijs. Namelijk 

dat de nieuwe aarde alleen maar kan komen door de vernietiging van de huidige wereld. 

Door de vernietiging van het heelal. Ik bedien u het Woord van de Here onder het vol-

gende thema: 

Gods kinderen stellen hun hoop voor een gelukkig leven op een nieuwe aarde. 

Want: 

1. de huidige wereld is gedoemd om te vergaan, 

2. de nieuwe wereld is ons door God zelf beloofd. 

We zullen dus eerst zien dat Gods kinderen hun hoop voor een gelukkig leven niet 

stellen op deze wereld, omdat deze gedoemd is te vergaan. Het is voor ons heel 

moeilijk voor te stellen, dat hemel en aarde ooit zullen vergaan. Zo is het toch, jongens 

en meisjes? Kunnen jullie je voorstellen dat die enorme zon die onze aarde verwarmt en 

het leven hier op aarde mogelijk maakt er ooit niet meer zal zijn. En dat hetzelfde geldt 

door die maan die we ’s avonds zo vaak zien. En dat hetzelfde geldt voor deze aarde 

waar we op wonen. Met 40.000 kilometer is de omtrek van de aarde niet zo groot in 

vergelijking met allerlei andere hemellichamen. Maar het is nog altijd een heel stuk rij-

den: 40.000 kilometer. En als we denken aan alles wat hier op aarde leeft. Al die men-

sen, al die dieren op het land, al die vogels in de lucht, al die dieren in de zee, al die 

bomen en planten. Wie kan zich voorstellen dat dat op een dag verdwenen is? Overi-

gens zijn het niet alleen christenen die geloven dat de aarde zal vergaan. Ook veel we-

tenschappers geloven dat. Dit heelal, waar wij in leven is ooit begonnen en zal ook op 

een dag vergaan. Al geloven de wetenschappers dat dat nog miljoenen jaren zal duren, 

wij durven het niet te zeggen. Maar wat we wel weten is dat het zal gebeuren en dat de 

dag waarop het zal gebeuren totaal onverwacht zal komen. Want deze dag zal komen als 

een dief in de nacht. Soms denken christenen wel eens dat Christus als een dief in de 
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nacht afdaalt naar de aarde dan min of meer vermomd onder ons zal leven. Maar dat wil 

de tekst niet zeggen. De dag van het oordeel komt als een dief in de nacht. Als niemand 

het verwacht. 

Petrus onderscheidt in 2 Petrus 3, 3 werelden. In vers 6 spreekt hij over een toenmalige 

wereld. Dat is de wereld waarop Adam, Eva en hun nageslacht hebben gewoond tot aan 

Noach. En die toenmalige wereld is vernietigd door het water. De scheiding die God 

tijdens de schepping door zijn Woord tussen de zee en het droge had gemaakt, die werd 

door God opgeheven en een enorme vloed doodde alles wat op aarde was. Zo kwam de 

eerste wereld aan zijn einde. 

De overstroomde aarde viel uiteindelijk droog en toen ontstond de aarde die wij kennen 

en waar wij op mogen leven. En deze aarde wordt door Gods Woord bewaard om op de 

dag van het oordeel te worden prijsgegeven aan het vuur. De Here Jezus heeft daarover 

gesproken. En Petrus spreekt de Here daarin na. De aarde zal worden prijsgegeven aan 

het vuur. Dat is aan de ene kant een verschrikkelijk vooruitzicht. Want wie wordt niet 

stil van het idee dat zon en maan verdwijnen? De Here Jezus had het in Mat. 24 zelfs 

over sterren die uit de hemel vallen. Hemelsferen vatten vlam en smelten? Wat een 

krachten moeten hier in het spel zijn! Alles hier op aarde gaat in vlammen op. Op het 

journaal zien we soms beelden van grote bosbranden in Australië en Californië. Een 

vuurzee van metershoge vlammen die alles vernietigen wat op hun pad komt. En wat 

ziet alles er troosteloos uit als de brand eenmaal is uitgewoed. Op de dag van het oor-

deel zal de aarde een brandende oven zijn. Wie krijgt het niet benauwd als hij denkt aan 

een wereldbrand zoals Petrus die in navolging van de Here Jezus schetst? 

De vraag dringt zich op waarom God zo’n brand stuurt? Waarom vernietigt God zijn 

prachtige schepping op zo’n verschrikkelijke manier? Omdat Hij geen vreugde heeft in 

een schepping waarin zonde en onrecht zo’n grote plaats hebben. Omdat er een einde 

komt aan het geduld van God met een aarde die Hem niet de eer geeft die Hem toekomt. 

Omdat er een einde moet komen aan een wereld waarop nog zoveel mensen wonen die 

weigeren voor zijn Zoon op de knieën te gaan. En de brand zal bloot leggen waarom 

God deze brand over de aarde stuurt. Want de zonden en het onrecht dat de mensen 

hebben gedaan zullen hierdoor zichtbaar worden. En daarmee wordt dan ook deze daad 

van God gerechtvaardigd. Deze wereld heeft door onze zonden feitelijk al eeuwen gele-

den zijn recht verloren om voor het aangezicht van God te bestaan. Want deze aarde 
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erkent in vele opzichten zijn Schepper niet. Daarom is deze wereld gedoemd om te ver-

gaan. 

Het paradijs, de nieuwe aarde, komt niet langs de weg van de geleidelijkheid. Wij men-

sen zullen niet het paradijs op aarde kunnen verwezenlijken. Niemand zal ontkennen dat 

het leven in het rijke westen en in vele opzichten beter op is geworden dan eeuwen ge-

leden. Maar is het hier nu het paradijs? Is iedereen zo gelukkig? En wat hebben we nu 

geleerd van het verleden? Na de verschrikkelijke ellende van de Eerste Wereldoorlog, 

kwam de ellende van de Tweede Wereldoorlog. En wie had gedacht dat de wereld nu 

wel zijn lesje had geleerd, die heeft zich vreselijk vergist. Want wat was Joegoslavië een 

verschrikking. Wat is Irak een ellende. Wat is Afghanistan een ramp. We hebben in de 

wereld het geld om een groot deel van de honger in de wereld weg te nemen. Kijk maar 

hoeveel miljarden er gevonden kunnen worden als grote banken dreigen om te vallen. 

Maar de honger in de wereld wordt niet opgelost. 

En denken we maar aan de politiek. Hoeveel politici doen hun werk nu omdat ze deze 

wereld mooier willen maken? Het overgrote deel van de politici zit in de politiek om 

voor zichzelf carrière te maken of omdat ze op macht belust zijn. Hun paradijs gaat niet 

verder dan hun eigen luxe leventje. 

Deze aarde kan niet langs de weg van de geleidelijkheid een paradijs worden. Wat bete-

kent dat nu voor ons bezig zijn als christenen op deze aarde? Dit betekent dat we als 

christenen niet te hoog gespannen verwachtingen moeten hebben. Als kerk moeten we 

bescheiden zijn in onze verwachtingen van missionaire activiteit. We hoeven er niet op 

te rekenen dat deze wereld massaal tot geloof in Jezus Christus komt. Zeker God kan en 

doet soms grote dingen. En dat is fantastisch. Maar we moeten tegelijkertijd ook niet 

verbaasd zijn als er afval is van de kerk. Die is er door alle eeuwen heen geweest. Als 

christenen moeten we ook in onze maatschappelijke niet te hoog gespannen verwach-

tingen hebben. We moeten niet menen dat we alle nood in deze wereld kunnen wegne-

men. We moeten blij zijn als we een stuk evenwicht kunnen herstellen in de samenle-

ving. Het onrecht iets kunnen indammen. Paulus formuleert het werk van de overheid 

niet voor niets bescheiden: zij draagt het zwaard om wie slecht doet te straffen. 

Misschien ervaart dergelijke bescheiden doelen als ontmoedigend en weinig motive-

rend. Maar zo is dat niet bedoeld. Waar we als christenen de gelegenheid hebben, mo-

gen we en moeten we bijdragen aan de verheerlijking van Gods naam. Met bescheiden 
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verwachten, maar tegelijkertijd en in volle vrijmoedigheid en overgave. Juist als volge-

lingen van Christus hebben we de vrijheid om iets bij te dragen aan recht en gerechtig-

heid. Want wie zijn geluk in Christus heeft gevonden, voelt zich vrijer ten opzichte van 

zijn geld en staat er gemakkelijker wat van af. Wie zijn geluk in Christus heeft gevon-

den, voelt zijn vrijer ten opzichte van zijn vrije tijd en energie. En die zet deze graag in 

voor zijn naaste. Eigenlijk zoals het ook in de dagen van Jezus Christus was. De Here 

Jezus genas vele zieken, maar Hij gaf geen vaccins en medicijnen om al de ziekten uit 

de wereld te bannen. Hij kwam op voor mensen die aan de rand van de samenleving 

stond, maar Hij greep niet naar politieke macht om de samenleving te hervormen. Daar 

waar zijn hand iets vond om te doen, deed Hij het, maar niet om langs deze weg van 

genezingen de wereld tot heerlijkheid te brengen. De wereld komt tot zijn heerlijkheid 

langs dezelfde weg als Christus. Zoals Christus door lijden, vernietiging en dood. Deze 

aarde is vanwege de zonde van de mens gedoemd om te vergaan. Dat in de eerste plaats. 

We zullen in de tweede plaats zien dat Gods kinderen hun hoop voor een gelukkig 

leven op een nieuwe wereld stellen, omdat deze door God beloofd is. Het eerste punt 

van de preek kan u mogelijk ontmoedigd hebben. Want het idee dat de wereld langs de 

weg van een wereldbrand tot zijn heerlijkheid komt is op het eerste gezicht ook niet een 

blijde gedachte. Maar wie verder kijkt dan de wereldbrand, die moet toch ook grote 

blijdschap voelen. Want deze aarde waarop wij leven verlangt ernaar om vernieuwd te 

worden. Want deze aarde gaat gebukt onder de zonden. Deze aarde is in barensnood. En 

u ziet toch hopelijk ook met verlangen uit naar een nieuwe wereld. Een wereld die op 

een nieuwe leest geschoeid. Een wereld waar geen onrecht meer gevonden wordt. Een 

wereld waar geen lijden meer zal zijn. Waar niemand leeft ten koste van een ander. 

Waar mensen elkaar laten bloeien. En waar boven alles God zelf woont. 

Die wereld is ons door God beloofd. En dat is de grootste zekerheid die we kunnen ont-

vangen. Want Gods Woord is zo vol van kracht en leven. Door Gods Woord is de we-

reld ontstaan. Door zijn Woord heeft God deze wereld in stand gehouden. En ditzelfde 

Woord van God belooft ons nu een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtig-

heid woont. En dat broeders en zusters, is het rijkste vooruitzicht dat we ons kunnen 

voorstellen. En Johannes schetst ons in Openbaring 21 iets van die nieuwe aarde. Een 

tempel zal er op deze nieuwe aarde niet zijn, want God, de Heer, de Almachtige, is haar 

tempel. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods 
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luister en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op 

aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht 

zal het er niet meer zijn. 

Hier wordt ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschetst. Een nieuw heelal of 

hoe we het ook maar moeten noemen. Een nieuwe schepping. Een heerlijk rijke toe-

komst. Maar Petrus laat dit rijke vooruitzicht gepaard gaan met een waarschuwing en 

aansporing. Want het is net zo als in de dagen dat de wereld verging door het water. De 

mensen die geen boodschap hadden aan God en hun eigen leven leidden, gingen verlo-

ren. Zo zal het ook met ons gaan als we niet met de Here willen leven. Als we niet wil-

len luisteren naar zijn geboden. Niet om langs die we van goede werken de hemel en de 

nieuwe aarde te verdienen. Maar om in onze goede werken te tonen dat de Here ons lief 

is.  

 Amen 


