
Jaarwisseling: geen afstel 
 
2 Petrus 3:1-13  
31Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met 
beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, 2en wel door u te herinneren 
aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken en aan 
het gebod van onze Heer en redder dat uw apostelen u hebben 
doorgegeven. 3Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters 
zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4vragen: ‘Waar 
blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al 
gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de 
schepping geweest is.’ 5Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er 
in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord 
gevormd was uit water en door middel van water, 6en dat de toenmalige 
wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. 7Maar de 
tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om 
op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te 
worden prijsgegeven aan het vuur. 

8Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: 
voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9De 
Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen 
menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot 
inkeer komt en niemand verloren gaat. 

10De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die 
dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde 
wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. 11Als dit 
allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet 
leven, 12u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan 
bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen 
vatten vlam en smelten weg. 13Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien 
uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 
 
 
Oudejaarsdag doet velen stilstaan bij de vraag: waar blijft de wederkomst 
van Christus? Het ene jaar gaan we uit, het andere in, en Hij komt maar niet.  
Maar ook in ons persoonlijke leven kan de vraag naar de ontmoeting met de 
Here een rol spelen. Velen vragen zich af: hoelang duurt het nog voordat ik 
naar de Here mag gaan? Dat zeggen erg zieke mensen, maar soms komt die 
verzuchting uit de mond van vitale mensen. Het verlangen naar de Here 
Jezus groeit en wordt sterker. Een oudere zuster die door haar ziekte een 
tijdlang op de rand van de dood lag en na hulp van artsen weer enigszins 



herstelde, verzuchtte: ‘Ach, waarom mocht ik nu niet verdergaan? Ik was al 
zo’n eind op weg naar de Here.’  
Zowel de wederkomst van Christus als de persoonlijke ontmoeting met de 
Here Jezus houdt waarachtige gelovigen hoe langer hoe meer bezig. 
Waarom komt de Here nog niet? 
 
Dat was ook de vraag waarmee de lezers van Petrus’ tweede brief tobden. 
Er waren dwaalleraars de kerk binnengedrongen en die een losbandig 
leven leidden. Daarover spreekt hij in het tweede hoofdstuk. Wanneer 
gelovigen hen daarover aanspraken dan lachten ze hun waarschuwingen 
weg en dreven de spot met de wederkomst van de Here Jezus. Ze zeiden: 
‘Ach, kom mensen, er komt geen oordeel. Zie maar, er gebeurt niets. Sinds 
het ontslapen van de vaderen blijft alles zo, als het van het begin van de 
wereld af geweest is.’  
Ook in andere tijden is er die spot geweest. Als gelovigen het moeilijk 
hadden in hun persoonlijke leven dan klonken tekens weer die woorden: 
‘Waar is dan je God?’  (Ps. 42:11) 
Het lijkt wel of de Here ons soms vergeet en talmt met het inlossen van zijn 
beloften. Maar dan zegt de apostel: denk erom dat Gods tijd niet gelijk is aan 
de onze. Hij is niet gebonden aan een schema van uren, dagen en jaren. Nee, 
Hij doet alles op zijn tijd, op de bestemde tijd. Hij kijkt naar het juiste 
ogenblik. Dat geldt zowel voor ons persoonlijk leven als bij het verloop van 
de wereldgeschiedenis. 
Bij de Here is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dat is 
een wat moeilijke uitdrukking. Ik denk dat de geschiedenis van Jakob die 
zeven jaar bij Laban werkte om met Rachel te mogen trouwen ons een 
beetje kan helpen dit te begrijpen. We lezen in Genesis 29:20: ‘Zo werkte 
Jakob zeven jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een paar 
dagen, zo veel hield hij van haar.’  
Zo geldt dat hier ook. De Here verlangt naar het tijdstip dat de gelovigen bij 
Hem zullen zijn. Door dat sterke verlangen heeft Hij haast. Eén dag is voor 
Hem duizend jaar. Het duurt Hem altijd te lang. Het is perse niet zo dat de 
Here talmt zijn beloften over de wederkomst in te lossen. 
Maar aan de andere kant heeft Hij bijna eindeloos geduld als het erom gaat 
iemand de tijd te gunnen zich alsnog te bekeren. Dan is duizend jaar in zijn 
ogen als een enkele dag. In zijn liefde wacht Hij graag opdat niemand 
verloren zou gaan.  
Dit is de lankmoedigheid van de Here met de mensen. Hij wil juist alles 
doen om zijn beloften in vervulling te laten gaan. Dat geldt voor de 
mensheid als geheel. Nooit kunnen de mensen zeggen: we hebben geen 
kansen gekregen ons te bekeren, de Here had geen geduld met ons. 



Gods geduld is ook belangrijk voor een ieder van ons: als de Here ons leven 
verlengt, heeft Hij als doel ons optimaal voor te bereiden op de komst in het 
vaderhuis. Niemand is hier tevergeefs. Ook al begrijpen we het soms niet. 
Maar wel geldt dat we die tijd goed moeten gebruiken om vruchten te 
dragen voor Hem. Elk nieuw jaar betekent voor alle mensen: God geeft ons 
de tijd om te leven voor Hem. Er is tijd voor bekering. Het verstrijken van de 
jaren moet ons niet pessimistisch maken, maar juist optimistisch: de Here 
wil niet dat sommigen verloren gaan. Er is in zijn liefde nog tijd voor mijn 
ongelovige buurman, voor mijn kind dat afkerig is. Er is ook tijd voor 
mijzelf. 
En wat altijd blijft gelden: Hij komt met haast. Zijn uitstel is geen afstel. 
 
 
 
Wel uitstel, geen afstel 
 
De wederkomst van Jezus 
Waarvan Gods Woord vertelt, 
Is nu al vele eeuwen 
Door God zelf uitgesteld. 
Dit uitstel wordt geen afstel – 
De Heiland is gewis – 
Het is alleen een teken 
Dat God barmhartig is. 
Zijn roepstem komt tot allen: 
Bekeert u toch tot Mij, 
Dat maakt hier op de aarde 
Uw leven rijk en blij. 
Uw volk roept: Maranatha, 
O, kom toch spoedig, Heer – 
Die strijd kan hier zo zwaar zijn, 
We kunnen haast niet meer. 
Nee, uitstel wordt geen afstel, 
Zijn toekomst komt er aan. 
Dat al Gods kinderen zingend 
De hemel binnengaan. 
 
(M. Koffeman-Zijl in Anker van Hoop) 
 
 


