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Inleiding 

De gemeenten in Klein Azië, waaraan Petrus zijn brief 
richt, zijn in een moeilijk parket. Zij worden door de 
anderen behandeld als oud vuil. Er wordt verschrikke
lijk over hen geroddeld. Zij vormen immers een minder
heidsgroep en zoals we tot de huidige dag weten kunnen: 
een minderheidsgroep is nooit geliefd. Er wordt altijd 
heel veel negatiefs op geprojecteerd. Wel weten we niet 
precies wat men tegen ze had. Maar dat zal wel ongeveer 
zijn, wat ook Tacitus bericht: christenen zijn haters van 
het menselijk geslacht. Wie weet wat ze allemaal doen 
in hun erediensten, misschien slachten ze er wel kinde
ren. Laten we het er maar op houden dat het zulke ge
ruchten waren die gingen. 
Aan deze mensen schrijft Petrus om ze te troosten en te 
bemoedigen. Dat is niet eenvoudig. Het gevaar voor 
zo'n gemeente in de verdrukking is, dat zij zich terug
trekt op zichzelf en dat zij de anderen, die buiten zijn, 
afschrijft. Als je je niet naar buiten kunt richten, word je 
als vanzelf introvert. Daarin ziet Petrus een groot ge
vaar. De gemeente is er voor de wereld en hoe moeilijk 
dat haar ook valt: zij blijft op de wereld gericht. Zij heeft 
haar een boodschap te brengen. Maar ze kan anderzijds 
niet met de anderen meedoen. Zij moet zich dus ook 
distantiëren. Daarmee is het subtiele balanceren van Pe
trus gegeven. Het beweegt zich tussen aanpassing en 
onderscheiding. Daar moet hij het evenwicht tussen vin
den. En dat is een zaak van voortdurende afweging. Je 
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kunt het ook zo fonnuleren: waar ligt het front tussen 
gemeente en wereld. Dat moetje nooit openen op onder
geschikte punten. Het gaat om de hoofdzaak, om waar 
het op aankomt. Waar ligt dat precies? We zullen in dit 
boekje Petrus proberen te volgen. We denken ons zoveel 
mogelijk in in zijn positie, ook waar wij in onze tijd 
andere mogelijkheden zien. Hij gaat heel ver in de aan
passing, of beter in het' invoegen' van de gemeente in de 
bestaande orde. Maar hij doet dat om op beslissende 
punten te kunnen zeggen: hier niet, hier ligt het front. Ik 
heb zijn raadgevingen in de titel van dit boekje samenge
vat als 'zachtmoedig leven'. Dat is inderdaad wat hij 
zegt. Zij moeten Christus navolgen en die schold ook 
niet terug als hij gescholden werd. Hij doorbrak altijd 
weer de escalatie van het geweld. Hij beantwoordde 
kwaad met goed. Die zachtmoedigheid wordt ook van 
de gemeente gevraagd. Daarmee stellen zij Christus aan 
de orde midden in de hun vijandige wereld. Dat is hun 
non-confonnisme. Ze vervallen nooit in de methoden 
van de anderen: ze verdragen alles wat hun wordt aange
daan. Maar ze doen niet mee aan begeerten, brassen, 
drinken en afgoderij. Daar ligt het front. Zij vonnen een 
stille liefdesgemeenschap, waar ze met elkaar omgaan 
als broeders en zusters. De wereld ten voorbeeld. En 
precies dat is het wat de roddel veroorzaakt: dat kunnen 
de heidenen niet hebben, je moet van ze meedoen! 
Het is geen wonder, dat in zekeren zin Petrus' raadge
vingen niet helpen. Wat ze ook doen, het lijden gaat 
door, de achterklap en alles wat daarbij hoort houdt niet 
op. Overigens is dat geen verrassing voor Petrus: hij 
weet het, zo zeker als hij weet, dat christen-zijn anders 
zijn, heilig-zijn is. Zijn uiteindelijk vennaan is dan ook: 
volhouden! Het er niet bij laten zitten! Het is hem ver, 
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dat het lijden op een of andere wijze iets zou zijn, dat hij 
begeert, waar hij naar verlangt. Nee, het lijden is ver
schrikkelijk, het is iets dat er niet zou moeten zijn. Het is 
ook iets, waar hij van hoopt, dat het spoedig voorbij zal 
zijn. Maar in die tussentijd moet het worden verdragen. 
Dat is de enige manier om de zachtmoedigheid vol te 
houden. De gemeente mag niet terugslaan. Zij moet het 
goddelijke alternatief laten zien, dat in Christus geopen
baard is: het lijden terwille van vrede en gerechtigheid in 
de toekomst. 
Het is een begin van een grote revolutie, die Petrus hier 
predikt. Door dit andere gedrag van de gemeente laat zij 
zien, hoe God in Christus het gevecht voert. Het is een 
revolutie die nog altijd gaande is. Het heeft misschien 
veel langer geduurd dan Petrus bevroedde. Zijn hoop is 
zo brandende dat hij zegt: nog even de tanden op elkaar 
en dan is het zover. Daar heeft hij principieel gelijk in: 
de opstanding van Christus moet openbaar worden en 
wel zo gauw mogelijk. Wie zou het niet hopen? Maar het 
gevecht blijkt toch eeuwen te duren. Toch moeten wij 
volhouden dat Petrus gelijk heeft. Nog altijd is het zeer 
nabij, nog altijd is iedere seconde een poortje waardoor 
de Messias kan binnenkomen (Benjamin). Wij geven de 
actualiteit van de eschatologische verwachting niet op. 
Zo is de gemeente bij Petrus het subject van de sociale en 
politieke ethiek. De enkeling is het ook, maar gedragen 
door de gemeente. Want in de gemeente oefenen wij 
elkaar in zachtmoedigheid te leven. Het is werkelijk 
deze zachtmoedigheid die zal winnen in het eind. Dat is 
de belofte van God. De gemeente houdt God eraan. En 
zij leeft ernaar. Zij heeft geen andere keuze, want zij is 
er toe verkoren. 
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1 De levende hoop 

Petrus' brief begint met een hooggestemde lofprijzing 
van God. Hij verwoordt het heel fraai; in welgekozen 
griekse bewoordingen bezingt hij Gods daden. Daarmee 
begint hij zijn brief, want zo alleen kan het volgens hem. 
Voor ons gevoel hangt zo'n doxologie een beetje in de 
lucht. Dat is ook het geval want zij gaat over God en zijn 
grote werken in Christus, à bout portant. God is gronde
loos in ons midden. Je kunt niet eerst filosofisch bewij
zen, dat er een God bestaat en dan vervolgens zeggen dat 
die God zich in Christus zus en zo geopenbaard heeft. Je 
bewijst dan altijd de verkeerde God! God is onbewijs
baar, onaantoonbaar. Deze God is louter stem, louter 
woord. Hij is de fluistering tot Mozes: 'Ik zal er zijn 
zoals Ik er zijn zal, je ziet Mij niet, je hoort Mij alleen, 
maar toch zal Ik bij je zijn, zo vaak als je Mij nodig 
hebt'. Zo verbergt God zijn naam, maar zo geeft Hij ook 
zijn naam. Mozes mag niet meer en hoeft niet meer te 
weten, dan dat deze God er voor hem zijn zal als dat 
nodig is. Hij moet helemaal op Hem leren vertrouwen. 
Hij is onafbeeldbaar, ongrijpbaar. Hij is meerder dan 
ons hart. Hij is de kracht die het volk uit Egypte voert. 
Hij is de God, die het opneemt tegen de veel reëlere 
goden en machten die ons leven beheersen, Mammon, 
Nimrod en hoe ze verder mogen heten, of de valse abso
luutheden en de ideologieën. Hij is de God, die de (van 
die godheden bevrijdende) stem is in het gebeuren. Over 
Hem beschikken wij nooit. Integendeel: Hij beschikt 
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over ons en onttrekt ons aan alle andere goddelijke in
vloeden. Hij is hij! Je kunt Hem ook niet vereren door 
Hem af te beelden; je hebt zomaar een andere god voor 
ogen of je gebruikt zijn naam ijdel. Het enige wat erop 
zit is zijn sabbat te heiligen en zo zijn Naam groot te 
maken, want Hij is de God die ons vrijmaakt. Als de 
Bevrijder wil Hij gevierd zijn. Als Bevrijder echter is 
Hij puur stem, puur Woord. 
Omdat dat zo is, kan Petrus zijn brief alleen maar met 
een verheerlijking van deze God aanvangen. Met zo'n 
doxologie begint alle theologie die haar naam waard is, 
want als je er niet mee begint kom je er ook nooit meer 
uit. Je kunt dan wel van alles zeggen, maar het rust 
nergens op of het is verkeerd. Je kunt niet anders dan 
beginnen met te zeggen, wie deze God voor ons is, wat 
Hij gedaan heeft en waar Hij heen wil. Alle theologie is 
in de grond doxologisch en hymnisch: zij ontvouwt wat 
in de Naam van de Heer aan ons gegeven is. Petrus 
noemt dat: door Hem zijn we wedergeboren tot een le
vende hoop. Dat is niet gering: wedergeboren. We zijn 
dus totaal nieuwe mensen geworden. Ons heidense ver
leden is: zonder God en zonder hoop in de wereld te zijn. 
Dat is wat achter ons ligt, hopeloosheid en goddeloos
heid. Maar nu geldt: we hebben een nieuw bestaan, we 
zijn herboren en we hebben nu hoop, een levende hoop. 
Die levende hoop is objectief: een heil, een heelwording 
is ons beloofd. Dat is de indicatief van Gods barmhartig
heid. Dat staat dus vast als een huis. Er ligt een erfenis 
op ons te wachten. Zo wordt God geprezen om wat Hij 
voor ons is. Dat is de grond waarop wij bouwen. Dat 
fundament legt Petrus eerst en dan pas gaat hij verder. 
Als moderne mensen hebben we het daar moeilijk mee. 
Wij kunnen nauwelijks geloven dat God bestaat. Maar 
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misschien hoeft dat ook niet. Het gaat namelijk over een 
heel bijzondere God. Het gaat over de God, die ons door 
de opstanding van Christus heeft doen wedergeboren 
worden tot een levende hoop: een God dus die het 
nietzijnde tot aanzijn roept, een God die nieuw schept, 
een God die pure daad is. Dat is altijd een God die 
ontologisch niet is vast te leggen. In zekeren zin 'be
staat' die God ook niet: Hij hoort niet tot de dingen die 
bestaan en ook niet tot de dingen die kunnen bestaan. Hij 
is eigenlijk ondenkbaar en onvatbaar. Hij heeft zichzelf 
geopenbaard in het opstandingsgebeuren van Jezus 
Christus. Een God die is als Jezus en 'zonder Jezus', zei 
eens iemand, 'was ik atheïst'. Hij is de kracht en de 
macht die ons gehaald heeft uit het cyclische en gesteld 
in een perspectief. Hij heeft aan onze tijd een midden en 
een einder gegeven en zo de tijd tot werkelijke ge
schiedenis gemaakt. Door zijn zelfopenbaring in Chris
tus hebben we leren geloven, dat het Rijk komt. Hij is de 
stem in de geschiedenis, die zegt: de geschiedenis zelf 
kan niets goedmaken en zij is ook niet het wereldgericht. 
Hoe kan de geschiedenis zelf de slachtpartijen en de 
moorden goedmaken die geschied zijn? Alles zal wor
den gemeten aan Christus! Als er een God is, is deze 
God en geen ander. Hij is het of er is er geen. 
Daarom is de vraag, of God wel bestaat in het algemeen 
onbelangrijk. Deze God 'bestaat' niet. Hij kan zelfs niet 
bestaan. Maar als stem, als woord is Hij er voor ons. Hij 
heeft zichzelf. in Christus geopenbaard en door zijn 
Geest zich ook in ons gemeld. We geloven in Hem zo 
waar wij in het perspectief van het Rijk geloven. Het is 
eenvoudig zo: we hopen sinds Christus. Hij heeft dat 
door zijn woord en werk in ons bewerkstelligd. Of 
liever: we kunnen niet nietgeloven, want er is geen alter-
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natief voor de weg van Hem. Alle macht om de macht 
leidt in het slop. Geweld roept geweld op. Dat schijnt 
een wetmatigheid in de geschiedenis. Maar God breekt 
daar doorheen. Daarom geloven wij ook dat Jezus' lij
den en sterven heerlijkheid is. Deze God, die niet be
staan kan, maar er toch voor ons is, heeft er 'ja' tegen 
gezegd. Jezus' weg is de menselijke weg of er is geen 
weg. Zijn weg is de weg der zachtmoedigheid, de weg 
der vijandsliefde, de weg van de inzet voor elkaar, als 
het moet ten dode. Zo is Hij onze levende hoop. 
Petrus spreekt van de toekomst als van een onverganke
lijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, als van een 
heil, dat gereed ligt geopenbaard te worden in de laatste 
tijd. Hij herinnert de mensen van de gemeente zo aan 
hun doop. Daardoor zijn ze kinderen geworden en, als 
kinderen, ook erfgenamen. Het is de laatste tijd: de ver
wachting is hooggespannen. Het komt spoedig. Het ligt 
klaar: nog even volhouden in het lijden en dan komt het. 
Dat is voor ons ook moeilijk om te verwerken. Het is 
voor Petrus vooral een zaak van 'avenir' en niet van 
'futur'. Ik bedoel: hij verwacht dat het komt en niet dat 
het groeit. Wij zien graag wat groeien. Nee, zegt Petrus: 
het groeit op zijn hoogst tegen de verdrukking in, het 
komt! 
Misschien zijn wij ook wel teruggeworpen op dat ko
men. Want wat zien we groeien? Niet veel! De hoop op 
de maakbaarheid van de samenleving is vervlogen. Alle 
revolutionaire verwachtingen van de zestiger jaren zijn 
verdwenen. Het is langzamerhand zover, dat je niet 
meer weet wat je moet stemmen: alle partijen zijn mis
schien wel één pot nat. De overheid is onze vijand ge
worden en helemaal niet meer onze gemeenschappelijke 
zaak waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. De 
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democratie kwijnt. Iedereen komt voor zichzelf op en 
wil zichzelf ontplooien. Het is: ieder voor zich en God 

voor ons allen. Het is goed dat we in deze situatie horen 

hoe die ouden hebben geloofd en gehoopt tegen de ver
drukking in. Ze hebben zich in de kracht van God be
waard gevoeld en hebben in de kracht van de opstanding 
geleefd. Als er ooit een nihilistische tijd geweest is, is 
het wel de hellenistische! Er zat weinig anders op dan 

niet te hopen of vertikaal te hopen, niet op de hemel, 
maar dat de hemel op aarde zou komen, senkrecht von 

oben. Zo hebben die ouden het wensmysterie bewaard. 
Maar mogen we dan niet uitzien naar het groeien van de 

boom, naar voorafschaduwingen van het Rijk Gods? 

Nee, dat mogen we niet tenzij wij eerst geloven dat het 
Rijk komt van Godswege. Dat moet ons in principe 

genoeg zijn en daarop vallen we ook altijd weer terug. 
lets anders is dat er soms tekenen zijn van de nadering 
van het Rijk. We mogen ze soms zelf oprichten. Maar ze 

zijn geen grond van de hoop. Ze zijn er gevolg van. Als 
we ze oprichten is dat een zaak van dankbaar antwoor
den op de belofte. Maar een grond kan het niet zijn. 

Soms vergissen we ons ook deerlijk en dat merken we 

pas achteraf, zoals we ons vergissen wanneer wij op de 
geliefde wachten: we zien haar in elke vrouw die op haar 

lijkt. God houdt zo ook door onze vergissingen de hoop 
levend, maar de grond blijft de opstanding van Christus. 
Die moet geopenbaard worden, wereldwijd, en dat is 
Gods zaak. 

In Hem gelooft gij zonder Hem thans te zien, zegt Pe

trus. Van de Opgestane wordt in de gemeente alleen 
maar verhaald. Ze vertellen elkaar daar dat Hij is opge
staan, maar zien doen ze Hem niet. Wat ze van Jezus 
zien is zijn lijden, niet zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid 
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moet je veeleer schouwen met de ogen van het hart. 
Maar wel ben je door Hem voorgoed in het perspectief 
gezet: je gelooft dat Hij de weg is gegaan die wij allen te 
gaan hebben. Dat betekent, dat je door het lijden heen 
moet, zoals hij er doorheen is gegaan. Het is een beproe
ving en een aanvechting. Je kunt dan ook terugvallen in 
je heidendom. Je wilt ervan af van die smaad en die 
achterklap, van die verguizing en afwijzing. Je bent ei
genlijk liever zonder hoop, want hoop is eigenlijk een 
ontzettend kwaad, dat ons afhoudt om het noodlot te 
beminnen en erin te berusten (amor fati). Maar het is ook 
mogelijk dat je de aanvechting doorstaat, zeggend: dit 
lijden is een beproeving of ons geloof echt is als onver
gankelijk goud. Je houdt vast aan de hoop en daarmee 
aan die heel bijzondere God. Dat is de keuze, waar we 
nog altijd voor staan. Houden we vast aan het perspec
tief, waarvoor wij ons opofferingen getroosten? Aan de 
gedachte dat er wel van uitstel sprake is misschien, maar 
dat het weldra toch zal komen? Of zijn we liever zonder 
God en zonder hoop in de wereld? 
Het is misschien te veel van ons gevraagd, net als die 
mensen toen in Klein Azië, terwijl we nog lijden het 
eschatologische gejuich reeds aan te vangen, maar we 
kunnen wel in het perspectief blijven staan en de hoop 
niet opgeven, niet terugvallen in het cyclische denken 
der heidenen, en zeggen: laten we eten, drinken en vro
lijk zijn, want morgen sterven we. Er is iets gewichtiger 
dan onze dood: het Rijk van God. Het is waard dat we 
ervoor lijden en sterven! 
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2 Non-conformisme 

Petrus gebruikt hier een heel mooi beeld: omgordt de 
lendenen van uw verstand. Je verstand dient dus op ver
trekken, op opbreken te zijn ingesteld. Het is fout vanuit 
je verleden te denken. Je moet wel met het verleden 
rekening houden, maar het ligt achter je en is voorgoed 
voorbij. Het is de hoop die je ook verstandelijk zal moe
ten bepalen. Het Rijk van God dat gekomen is en dat 
komt heb je voor ogen: het is albepalend in je leven. 
Daarom ben je bereid elk moment weer verder te trek
ken. Christen zijn is altijd in beweging zijn, het is dyna
misch. De gemeente als volk van God gaat de toekomst 
van haar Heer tegemoet. 
Dat lijkt het gevaar in te houden dat je je nuchterheid zou 
verliezen. Daarom zegt Petrus: maar blijf er nuchter bij! 
De gemeente, die het Rijk van God zo zeer verwacht, zal 
altijd weer het risico lopen dat ze valse verwachtingen 
heeft of het verkeerde voor een vervulling van de belofte 
aanziet. Daarom is een nuchtere gezindheid van node. 
De valse verwachtingen en vervullingen moeten worden 
doorzien. Voorlopig is het Rijk een hoop die niet gezien 
wordt, om met Paulus te spreken. We verwachten het 
met volharding en met nuchterheid. 
De hoop staat gericht op de genade, die u gebracht wordt 
door de openbaring van Jezus Christus. De genade is iets 
wat we niet verdiend hebben, het is een totale verras
sing. Het is geen utopie, die wij zelf kunnen en moeten 
realiseren. Dat is, zoals we gezien hebben het gevaar-
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lijkste dat mensen kunnen ondernemen: de utopie op het 
programma zetten, denken dat de wereld maakbaar is. 
Als het een utopie is het Rijk van God, dan is het er één 
die ons gegeven wordt van Godswege, dan is het een 
droom van Gods Geest. De genade wordt ons gebracht 
door de openbaring van Jezus Christus: Het Rijk is het in 
het licht treden van de opstanding van Christus. God 
heeft ja gezegd tegen de Gekruisigde, Hij heeft zijn weg 
goedgekeurd, zijn leven en sterven beaamd. Dat is het 
geheim waarbij de gemeente leeft en zij maakt het waar 
in haar existentie: ze leeft uit de kracht van de opstan
ding. Dat betekent dat zij met Christus meelijdt, maar 
ook: dat zij met al haar vezels hoopt op het openbaarwor
den van de opstanding. Het ja van God moet nog blijken. 
Het moet nog wereldwijd gezien worden. 
Het verleden van de gemeente is de tijd harer onwetend
heid: ze waren even onwetend als de heidenen. Daar zit 
een zware kritiek op het heidendom in, want als ze van 
één ding overtuigd waren en zijn dan is het dat zij we
tende zijn: zij hebben de waarheid in pacht. De gnosis, 
de kennis van alle geheimenissen dat is wat heidenen 
menen te hebben. En daar komt me nu die visserman 
Petrus uit Israel vertellen dat ze onwetend zijn! Ja dat 
zegt hij. Het leven in het verleden was vervuld van de 
begeerten uit die tijd der onwetendheid. In hoofdstuk 4 
heet dat de wil der heidenen: losbandigheid, dronken
schap, brassen en drinkgelagen en onzedelijke afgode
rij. Dat was de tegenkant van uitbuiting en slavernij. Dat 
was de wijze waarop zij dat compenseerden. Dat is on
wetend, dat is dom. 
In onze tijd zien we dat ook. Het is de mentaliteit die 
alles wil halen uit wat voorhanden is en die na ons de 
zondvloed speelt. Het begeren van onze tijd is ons super-
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individualisme: ons alleen maar opkomen voor onszelf, 
ons verlies van alle solidariteit, ons consumentenge
drag, onze eindeloze drang naar zelfontplooiing. En af
goderij is daarbij ook niet afwezig: we zoeken een tegen
wicht in allerlei exotische religiositeit. Het is een menta
liteit die niets ziet in hopen, in verlangen naar het Rijk, 
die niet op Gods toekomst is gericht, maar op het vluch
tige heden, dat we vergeefs proberen vast te houden en te 
vullen met belevenissen. Dat moeten we achter ons 
laten. Het is een verleden, dat nog in de gemeente na
spookt: het is in ons en om ons en we zijn er nog door 
besmet. Maar Petrus zegt: we verwachten de openbaar
wording van de nu nog verborgen Christus. Daar moeten 
we op gericht zijn, geheel en al. Dat is eenvoudig een 
zaak van heiligheid: daartoe zijn we door God geroepen 
en afgezonderd om anders te zijn dan de anderen, want 
God is ook 'anders'. Dat is het non-conformisme van de 
gemeente. Zij mag zich zo aangepast gedragen als ze 
maar kan, maar op deze punten blijft zij anders. 
Dit non-conformisme is ook de diepste reden waarom de 
gemeente vreemd wordt aangezien. Het is de oorzaak 
van de achterklap, de kwaadsprekerij en de smaad die de 
gemeente wordt aangedaan. Daarom wandelen we in de 
tijd der vreemdelingschap. Daar kan de gemeente niet 
voor opzij gaan. Zij heeft dat eenvoudig uit te houden. 
Zij heeft dus ook dit non-conformisme vol te houden en 
wel metterdaad. We worden namelijk geoordeeld naar 
de werken, naar wat we in het vlees verricht hebben. We 
worden erop beoordeeld of we dit werkelijk in praktijk 
hebben gebracht. Dat houdt dus in dat de gemeente vol
houdt in het lijden. 
Dit schijnt tot moeilijkheden te leiden met onze zoge
naamde Paulinische theologie. Wij leggen dan een 
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enorme nadruk erop dat we gerechtvaardigd worden uit 
het geloof en niet uit de werken. Maar dat is een eenzij
dige voorstelling van zaken. We worden niet gerecht
vaardigd, volgens Paulus, uit de werken der wet, maar 
wel uit de werken van het geloof. Hij zegt zelf in 2 Kor. 
5: 10: 'want wij allen moeten voor de rechterstoel van 
Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage 
wat hij in het vlees verricht heeft, naardien hij gedaan 
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.' Het gaat hier ook om 
dat anderszijn van degene die gelooft. Dat moet duide
lijk aan het licht komen. We worden wel degelijk geoor
deeld naar de geloofswerken die we verricht hebben. En 
dat zijn heel andere dingen dan de werken der wet. Dat 
zijn werken die aan een wet gebonden zijn, die je doet 
omdat het zo hoort, die je in afhankelijkheid van 
vreemde krachten doet. Daar hoort in zekeren zin niet 
alleen veel joods gedrag toe, maar ook het heidense. 
Petrus en Paulus willen beiden dat ons gedrag geheel en 
al door ons geloof, door ons vertrouwen in God en door 
onze hoop op Jezus Christus bepaald wordt. Daar zit ook 
ons non-conformisme, ons anders zijn. 
Petrus noemt dat in vreze wandelen. Ik laat die ouder
wetse uitdrukking in vreze maar staan, want het is geen 
vrees en zeker geen angst die hier door Petrus bedoeld 
wordt. Het is wat Paulus bedoeld heeft toen hij in de 
brief aan de Filippenzen schreef: 'We bewerken onze 
zaligheid met vrezen en beven want God is het die haar 
in ons werkt.' In vreze wandelen is dus God in je laten 
werken, van Hem totaal en restloos afhankelijk zijn. Het 
is: weten voor wie je staat en gaat. Beseffen voor wiens 
aangezicht je leeft. Vreze is met een goed geweten in 
respect voor God leven. Die God is niet de verre God, 
die wij niet kennen, maar Onze Vader in Christus, die 
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met ons is, die er voor ons is, die in onze huid kruipt en 
mens geworden is. Hij is met ons bezig. Wij laten ons 
leven geheel en al bepalen door wat Hij voor ons is. Dat 
heeft met angst niets te maken. Angst is een onbestemd 
gevoel, dat in je opstijgt en dat je gaat beheersen, zodat 
je niet meer weet watje doet. Angst maakt je radeloos en 
redeloos. Maar deze vreze voor God maakt je tot een 
mens die weet wat hij wil en waarom hij wil wat hij wil. 
Deze vreze maakt je sterk en niet zwak. 
Het is heel moeilijk voor ons in deze tijd in God te 
geloven. We zijn aangevreten door het agnosticisme en 
atheïsme van de moderne wetenschap, die onze cultuur 
bepaalt. We kunnen daar ook niet achter terug. Daarin 
had Bonhoeffer wel gelijk: God is geen Manus van Al
les, die goedmaakt wat wij verprutsen en die kan wat wij 
(nog!) niet kunnen. Die God hebben wij verspeeld, 
voorgoed. Maar toch roepen we vanuit een onuitspreke
lijk zuchten en smachten: Vadertje! We roepen dat niet 
tot een almachtige X, maar tot deze andere God, die zijn 
verborgen ja tot de Gekruisigde heeft gesproken. Deze 
God kan niet bestaan, want Hij is anders dan onze onto
logieën. Hij past niet in wat wij voor het zijn houden. Hij 
is niet de God der filosofen, want die is er allang niet 
meer. We roepen Hem aan, omdat we op Hem hopen, 
we zuchten, verlangen en smachten naar Hem. We leven 

in vrezen en beven. Maar we laten ons niet afbrengen 
van de weg die wij hebben te gaan, de weg die gaat 
dwars door veel1ijden, aan de wereld, aan onszelf, aan 
God. Dat is in vreze voor God leven. 
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3 Het volk van God 

Het zijn zeer hoge woorden, die Petrus hier over de 
gemeente schrijft. Hij wil zeggen, dat is de kern van de 
zaak, dat de gemeente het volk van God is. De christe
nen vormen een op de toekomst gerichte levensgemeen
schap. Ze zijn door Gods erbarmen op Hem en op elkaar 
betrokken. Ze zijn temidden van een volk dat eigenlijk 
geen volk is, maar een massa van individualisten (want 
door Rome gekoloniseerden), een werkelijk volk, door 
God geroepen en verkoren om anders te zijn. Zijn op
merkingen over de gemeente hebben dus een sociologi
sche en politieke strekking. Die uitdrukking volk van 
God komt ook bij Paulus en bij de schrijver van de brief 
aan de Hebreeën voor. Daar liggen de nuances iets an
ders. Paulus heeft het oog op het uit joden en grieken 
verkoren volk van God, dat zich afgrenst van Israel dat 
zich stootte aan de steen des aanstoots, terwijl de schrij
ver van de Hebreeënbrief het volk vooral noemt, omdat 
het op weg is naar het zien en in de tussentijd gesterkt 
wordt tegen het nog-niet-zien. Maar bij alledrie is het 
een eschatologische grootheid: een volk dat onderweg is 
naar Gods toekomst. Een echt volk ook met een gemeen
schappelijk doel, waardoor het volkomen beheerst 
wordt. 
Als subject van een politiek ethos moeten ze afleggen 
alles wat de verhoudingen tussen de mensen kapot 
maakt. Ze hebben heel makers te zijn, zoals hun Heer 
een heel maker, een heiland is. Daarom leggen zij alle 
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bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij af. Dat 
zijn de ondeugden waar ze dagelijks zelf ook slachtoffer 
van zijn. Ze mogen niet op datzelfde spoor blijven zit
ten. Ze hebben tegenover die ondeugden iets anders te 
stellen. Geen deugdzaamheid, dat niet. Daarover 
spreekt Petrus niet. Hij zegt veeleer, dat ze moeten ver
langen naar de onvervalste melk als pasgeboren kinde
ren (d. w . z. als juist van de wedergeboorte tot een le
vende hoop afkomstigen). Die melk is het Woord van 
God, het evangelie. Daaruit moeten ze leven. Ze moeten 
steeds weer kennis nemen van het leven en sterven van 
Jezus en zich daarop richten. Dan groei je uit boven die 
ondeugden, niet doordat je deugdzaam wordt, maar 
doordat je een ander mens wordt. Je groeit dan in een 
onomkeerbaar proces steeds meer naar het heil, naar de 
heelheid van het leven toe. Je wordt geheel en al bepaald 
door het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo blijf je 
ook proeven dat de Heer goed is. Je ervaart dat dan 
dagelijks. 
Laten we nu vooral niet zeggen dat dit moralistisch is, 
want dat is het bepaald niet. Want het zijn juist die 
boosheden die vandaag de dag nog de maatschappij ver
scheuren en stukmaken. Ook wij worden hoe langer hoe 
meer tegen elkaar opgejaagd. Onze zogenaamde maat
schappij is een georganiseerd geval van afgunst en van 
begeerte. Het is werkelijk tot op de huidige dag nodig 
dat er temidden van deze désintegratie een volk is, dat er 
nog weet van heeft wat het zeggen wil een volk te zijn. 
Ergens moet er een gemeente zijn, die de liefde beoefent 
en die weet dat de gerechtigheid van deze wereld zo 
maar ineens in elkaar kan storten, zoals het gebeurde in 
de Nazijaren. Die liefde daagt het recht uit en heft het op 
boven zichzelf en in die liefde wordt als in een gietvorm 
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de gerechtigheid bewaard ook al is zij ineengestort. De 
wereld heeft er werkelijk recht op dat er zo'n gemeente 
is, want anders zakt zij weg in haar eigen onrecht en 
geweld. En tot die liefde is het dat Petrus die mensen 
toen opriep. 
Maar daarvoor is een onvoorwaardelijk komen van de 
mens tot Christus vereist. Dat zegt Petrus dan ook: Kom 
dan tot Hem. Dat komen is bedoeld als een werkelijk, 
geheel en al zich tot Hem wenden en zich aan Hem 
overgeven, niet alleen zedelijk en religieus (dat ook), 
maar helemaal, met huid en haar. Tot Hem, wel te ver
staan, als een door de mensen verworpene, zodat je 
verworpen met de verworpene wordt. Het zal niet ge
makkelijk zijn zo'n gemeente van God te zijn: lijden en 
verdrukking zal je deel zijn. Daar moet je mee rekenen. 
Ze hebben ook toen de christenen verworpen. Ook nu 
nog, als je het goed beschouwt, ben je als christen een 
quantité négligeable. Wie rekent er in ernst mee datje bij 
Christus behoort? Dat is je deel dat je vrolijk moet dra
gen. Je bent nu eenmaal een verworpene die bij de ver
worpene behoort. Je bent dat echter in hope. Niet dat je 
die hoop ziet. Neen, zien doe je alleen de verwerping en 
het lijden. Christus echter is de levende steen. We halen 
nu eerst dat woord levend naar voren: Hij is de Opge
stane. Van zijn opstanding is steeds weer sprake in de 
gemeente. Het is een verhaal dat steeds weer verteld 
wordt. Als leerlingen van Christus geloof je dat verhaal. 
Maar zien, nee dat nog niet: je hoopt erop. Voorlopig 
blijf je een lijdende gemeente, maar in hope op de open
baarwording van wat nu nog het geheim van de ge
meente is: zijn opstanding. 
Het subject van de sociale ethiek is niet het individu, 
maar de gemeenschap. Daartoe moet dat volk van God 
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ook een heilige priesterschap zijn: een geheel van men
sen die in dienst van God zijn. Je vormt zo'n heilige en 
koninklijke priesterschap, als je je als levende stenen 
laat gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Dat 
is dus een collectief gebeuren: je laten invoegen in dat 
geheel, samen dat geheel vormen, samen dat volk zijn. 
Dat vereist dat de leden zich op elkaar afstemmen. Om 
zo te zeggen ambachtelijk op elkaar ingesteld zijn, zoals 
mensen in een orkest naar elkaar luisteren en samen 
muziek maken. Dat vraagt geestelijke offers, je moet 
dan toegewijd zijn aan de opgave die je gesteld is: een 
huis te vormen van levende stenen. Wat er met je ge
beurd is, dat je geroepen bent uit de duisternis tot zijn 
wonderbaar licht. Je gelooft in God en zijn toekomst, je 
bent getild uit de nihilistische werveling van het altijd 
eendere, je weet dat het niet zal blijven zoals het is, je 
ziet Gods perspectief. Dat is het wonder, dat je is over
komen: God is in je leven gekomen en nu ligt alle hope
loosheid achter je. Daarvan getuig je dag en nacht. 
De levende steen is Christus; Hij is ook de hoeksteen, 
waarop het geh~le gebouw (van levende stenen) rust. Hij 
is er om zo te zeggen het fundament van. Het zou ineen
storten als Hij er niet langer was. Dat betekent voor de 
mensen die dat gebouw vormen, dat ze ook alles bij het 
licht van Christus bekijken. God en wereld zien zij in 
zijn licht. De geschiedenis der wereld is een echte ge
schiedenis, die gericht staat op het einde: Gods Rijk. De 
wereld is niet gesloten, geen affe kosmos, die in zichzelf 
rust en waarin de tijd een verschijning is, maar omge
keerd: de wereld is een verschijning in Gods tijd. Zij 
heeft dus toekomst, zij heeft perspectief. God regeert. 
Deze God! 
Maar ze weten, dat die levende steen ook een steen des 
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aanstoots, een rots der ergernis is. Er zijn mensen en niet 
weinigen, die zich eraan stoten en erover struikelen. Is 
het wel waar? Het is toch een illusie, het is zeltbedrog. 
Christus, ach het is misschien wel gebeurd in een uit
hoekje van de wereld. Mooi, maar zinloos. Het was een 
vreemde vogel met eigenzinnige ideeën, die misschien 
wel mooi waren, misschien zelfs heel zinnig, maar het is 
niet werkelijk en daarom niet waar. Laten we realist 
blijven. Wat moeten we met die Man in deze wereld? Zo 
ergeren de mensen zich aan Christus en gaan aan Hem 
voorbij. 
Petrus zegt er iets heel eigenaardigs van (de geleerden 
zijn het er niet over eens wat dit woord betekent): daar
toe - tot dit neezeggen tegen Christus - zijn ze ook 
gesteld, gezet, bestemd. Dat betekent niet alleen dat 
God weet dat ze nee zeggen zullen, maar ook dat Hij dat 
zo gewild heeft, zo bestemd heeft, zo gesteld. Dat nee 
moet er dus ook zijn. Het is niet toevallig. Het is essenti
eel. Ja, het moet er zijn. Waarom is dat zo? Gods waar
heid is kwetsbaar, zij kan weersproken worden. Het is 
een waarheid die je geloven moet en anders krijg je er 
geen deel aan. Daarom moet die waarheid ook weer
sproken worden, want je moet aan haar vast leren hou
den tegen de verdrukking en vervolging van die neezeg
gers in. Het nee moet er dus zijn: het is inderdaad wezen
lijk dat het uitgesproken wordt. Dat hebben we steeds 
weer te bedenken. En dat nee is nooit definitief, het is 
altijd voorlopig (ook al komen degenen die het uitspre
ken er misschien niet op terug). 
Het zal er op de jongste dag niet meer zijn, als God alles 
in allen geworden is. Het wordt dus eschatologisch over
wonnen. Daar hebben wij rekening mee te houden en 
daarom hebben we inclusief te denken. Ook de vijand 
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hoort erbij. Ook hij kan en moet geworven worden met 
andere middelen dan hij zelf gebruikt. Wie zegt je dat je 
niet ergens die vijand ook zelf bent. Zeg jezelf ook niet 

nee, heel vaak. Is er in jou geen verzet tegen Christus? 
Het is als in de gelijkenis: het onkruid groeit mee op met 
de tarwe tot de oogst. En het is de oogst die wij verwach
ten. Tot die dag horen allen erbij, de jazeggers en de 

neezeggers, al zijn ze nog zo verschillend. De vraag of je 

ja of nee zegt blijft tot die dag een vraag aan ons allen. 
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4 Christus is Heer (over de keizer) 

De christenen werden voor criminelen (kakopoioi) ver
sleten. Dat kwam omdat ze zich niet aanpasten aan de 
keizerverering en ook niet aan het leven in begeerten en 
hartstochten, zoals dat toen gebruikelijk was. In die 
beide opzichten waren ze non-conformisten. Vandaar 
die kwaadsprekerij over hen: ze waren 'haters van het 
menselijk geslacht'. Ze vormden nu eenmaal een min
derheidsgroep die zich anders gedroeg en we weten tot 
de huidige dag wat dat betekent. Ze behoorden toe aan 
Christus en dat lieten ze merken. Dat werd hen niet in 
dank afgenomen. Men verwacht altijd weer van minder
heidsgroepen dat zij zich assimileren. Dat was nu juist 
onmogelijk voor deze groep. Zij moesten ter zake van de 
levensstijl en van de keizerverering een uitzondering 
vormen. Ze werden daarom voor vreemd aangezien. 
Petrus noemt ze ook zo, maar het is een erenaam voor 
hem geworden: vreemdelingen en bijwoners. Net zo als 
vroeger in Israel claimde hij voor zijn mensen een plaats 
in de toenmalige maatschappij. Volgens zijn joods besef 
horen ook de vreemdelingen er voluit bij. 
Deze christenen hoorden wel tot de oorspronkelijke be
volking: ze waren anders geworden door hun bekering. 
Er waren waarschijnlijk wel veel slaven en vrouwen 
onder hen, maar verder hoorden ze er zeker bij. Ze ken
nen die hartstochten en begeerten dan ook van binnen 
uit: het zijn dingen die nog in henzelf naspoken, voorzo
ver - naar ze dat zelf uitdrukten - ze nog 'in het vlees' 
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leefden. Maar (en dat is juist het hatelijke) ze distantië
ren zich van hun eigen verleden. Ze zijn anders, ze zijn 
'heilig' geworden. Het is een dodelijk gevecht voor het 
behoud van hun 'ziel' anders te zijn dan de anderen. Ze 
zijn non-conformistisch omdat ze dat moeten zijn: het 
geloof dat hen bezielt eist het van ze. 
Toch spreekt Petrus ook van een onderordenen, een zich 
voegen in wat geldt, een onderwerpen, zo u wilt. Dat 
mogen we niet als conformisme uitleggen. Hij zegt het 
juist vanwege het noodzakelijke non-conformisme: ze 
moeten anders, ze moeten heilig zijn, ze mogen niet 
meedoen aan de begeerten. Dat staat om zo te zeggen 
vast. Daar kunnen en mogen ze niet van afwijken. Wat 
hij bedoelt is, dat ze niet innerlijk mogen emigreren, ze 
mogen zich niet aan de maatschappij en ook niet aan de 
staat onttrekken. Ze moeten midden in de wereld staan 
en daar anders zijn. Het tegenbeeld van 'zich voegen in' 
is geen opstand of zelfs revolutie. Hoe zouden ze die 
kunnen maken in de uitzichtloze situatie van de hellenis
tische tijd, toen elke voorwaarde ontbrak tot zoiets. Nee, 
het tegenbeeld is emigratie, is vlucht naar binnen, is een 
introverte, naar binnen gekeerde gemeente. Dat wil Pe
trus per se niet! Ze moeten dus het bijna onmogelijke 
doen: ze moeten gewoon meedoen, voorzover dat moge
lijk is, en ze moeten zich ook distantiëren, voorzover dat 
nodig is. Het gaat Petrus om dat anderszijn midden in de 
wereld. 
Hij geeft het voorbeeld van de keizerverering. Het is 
bepaald niet zo, dat ze de keizer eenvoudig aan hun laars 
lappen of kunnen lappen. Hij is daar natuurlijk te sterk 
voor, maar ook is hij de garant van de orde. Elke orde is 
beter dan wanorde, zoals zelfs revolutionairen weten. In 
zoverre moeten zij de keizer in ere houden. Maar als een 
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menselijke en niet als een goddelijke instelling, want de 
keizer (er staat koning, maar dat is een oostelijke aandui
ding voor keizer) is geen god, maar een mens. Ze doen 
dus wel mee in loyaliteit met de keizer, maar anders. Ze 
voegen zich in iets menselijks en niet in iets goddelijks. 
Dat brengt hun geloof en hun hoop mee. Want de keizer 
is wel gerelativeerd door Christus. Die is voor hen de 
kyrios, de Heer. Die plaats is dus bezet en kan door de 
keizer niet meer worden ingenomen. De keizer heeft 
ongetwijfeld de feitelijke macht, maar de jure is hij de 
ondergeschikte van deze Heer, Jezus Christus. Daarom 
doen ze niet mee aan de keizerverering, aan de keizer
cultus: zij zullen nooit een buiging maken voor het kei
zerbeeld. Ze handelen vanuit de vrijheid in Christus: ze 
houden de maatstaf ter beoordeling van de keizer en zijn 
macht aan zich. Ze meten hem aan Christus. Dat is een 
enorme ontmythologisering van de keizerlijke macht. 
We kunnen ons voorstellen dat al hun loyaliteit met deze 
macht toch niet kon verhinderen, dat ze op dit punt voor 
onbetrouwbaar werden aangezien. 
Daarmee zijn we terug bij de vraag naar het non-confor
misme. Dat lag op het vlak van de staat in de weigering 
mee te doen aan de religie van het keizerschap. Ze schit
terden door afwezigheid bij de parade en de taptoe, om 
zo te zeggen. Ze neigden hun hoofd niet voor de keizer, 
want hij was voor hen geen god. Dat bleef bij alle aan
passing het afwijkende gedrag van de christenen, die dus 
verder ook niet konden deugen. Ze werden dan ook 
slachtoffer van achterklap en kwaadsprekerij. Dat 'on
derordenen', dat 'invoegen' van Petrus heeft hen dus 
niet echt geholpen. Petrus weet dat ook, want hij rekent 
erop dat het lijden zal blijven. Het zal niet verdwijnen, 
ook niet als zijn christenen zich zoveel mogelijk. voegen 
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in de gebruiken die er nu eenmaal zijn. Toch wil hij dat 
ze dat doen. Hij wil niet dat er iets op zijn mensen terecht 
wordt aangemerkt. Hij wil een voorbeeldig gedrag, zo
dat hij weet: als ze vervolgd worden is het niet vanwege 
schanddaden, maar werkelijk omwille van Christus. Hij 
is daar zeer fel over. Hij zegt: de mensen zijn onwetend 
en onverstandig, je moet zede mond snoeren. Hoe? door 
eenvoudig goed te zijn en goed te doen. Het woord dat 
hij gebruikt is agathapoiein en dat wil zeggen: loyaal 
handelen, doen wat van je verwacht mag worden 
(Rechtverhalten), geen onnodige aanstoot geven. 
Wat verwacht Petrus hiervan? Ze zullen op grond van de 
goede werken der christenen God verheerlijken. .. ten 
dage der bezoeking. Hij durft dus niet te hopen, dat de 
laster ophoudt, althans voorlopig niet. Het zal pas uit 
zijn met de kwaadsprekerij op de jongste dag en niet 
eerder. Hij rekent erop dat het lijden zal voortduren. 
Maar op de dag der bezoeking zullen ze hun fout inzien 
en God prijzen. Die dag was, misschien anders dan voor 
ons, voor Petrus een nabije dag. Hij leefde in de Naher
wartung: Het Rijk zou spoedig komen. Het was voor 
hem niet anders denkbaar dan dat de opstanding van 
Christus spoedig openbaar zou worden. Dat ligt voor 
ons anders na tweeduizend jaar. Maar is dat terecht? 
Blijft elke seconde geen poort waardoor de Messias kan 
binnenkomen? Karl Barth heeft toch eigenlijk terecht 
gezegd, dat ook wij in de Naherwartung te leven heb
ben. Het Rijk is ook nu nog zeer nabij. 
Allen moeten geëerd worden, zegt Petrus. Dat is de 
christelijke houding bij uitstek: niemand mag achterblij
ven, iedereen moet worden geëerd. De anderen gaan 
altijd voor in de christelijke gemeente. Die houding die 
voor allen geldt, komt ook de keizer toe, niet meer en 
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niet minder. Ook de keizer, zoals iedereen, moet wor
den geëerd. De keizer verdient geen andere behandeling 
dan iedereen. Hij is een mens van gelijke beweging als 
wij allen. Hij mag voorgaan, zoals elke ander mag voor
gaan. Hem te eren is voldoende, maar de broeders en 
zusters verdienen liefde en God komt vreze toe! Dat is 
iets wat de keizer voor zich had geclaimd: de fobos, de 
vreze. Hij vraagt religieuze verering, want hij is godde
lijk. Dat kan Petrus hem niet gunnen. Hij blijft voor 
Petrus een mens als allen. Als zodanig mogen we hem 
eren (zoals wij alle mensen eren), maar niet vrezen. 
Dat is een mooie, maar moeilijke uitdrukking: de vreze 
Gods. Paulus zegt ergens dat wij onze eigen zaligheid 
met vrezen en beven moeten bewerken want God is het 
die zowel het willen als het werken in ons werkt 
(Fi1.2: 12). Dat betekent geen angst voor God, maar wel 
een diep respect: Hij is het die met zijn Geest ons bereid 
maakt. Daarom moeten wij het ook doen. We moeten 
ons geheel en al openstellen voor zijn werkzaamheid. 
We moeten af van de gedachte dat wijzelf vanuit onszelf 
en in onszelf een subject zijn. We zijn het in en door 
Hem. Dan pas zijn we het in vrijheid. Dat geldt zo alleen 
van God. Het kan nooit van de keizer gelden: hij mag 
worden geëerd maar nooit gevreesd. Hij mag ons fac
tisch regeren, maar in onze levens heerst Jezus Christus. 
De christelijke broederschap heeft een voorbeeld van 
liefde te zijn in een wereld die vervuld is van afgunst en 
haat. Dat is zij, terwijl zij niet naar binnen vlucht, maar 
voluit in die wereld verkeert en handelt. Die liefde mag 
dan ook niet tegen de naastenliefde worden uitgespeeld, 
alsof Petrus hier de naastenliefde, die naar buiten is 
gericht, heeft ingeruild voor een naar binnen gekeerde 
liefde. Nee, voor hem is die voorbeeldige broeder- en 
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zusterliefde een lichtend licht dat voor alle mensen 
schijnt. Temidden van veel jaloezie en boosheid is er de 
gemeente als een voorbeeldige liefdesgemeenschap. Zij 
gelooft in haar Heer, alleen aan Hem komt de aanbid
ding en de vreze toe, alleen voor Hem buigt zij zich neer. 
Verder is haar weerloze liefde er voor alle mensen. 
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5 Niet vluchten (over de slaaf) 

In de hellenistische wereld berustte de maatschappij ge
heel en al op slavernij. Het is ondenkbaar dat men die 
zou kunnen afschaffen. Eén vrije mens had vele slaven 
nodig om te kunnen leven zoals hij leefde. De schattin
gen over de verhouding van het aantal slaven op één 
vrije lopen sterk uiteen, maar het waren er in ieder geval 
velen, misschien wel dertig à veertig. De slaaf in die 
wereld gold als een barbaar. Hij zou dom zijn en onver
antwoordelijk, nauwelijks meer dan een dier. Het had 
geen zin op dit wezen enig beroep te doen, noch op het 
verstand noch op het geweten. De slaaf was nu eenmaal 
slaaf omdat hij van nature minder begaafd was. Dat 
klinkt ons wonderlijk in de oren: zoiets is toch duidelijk 
een ideologie, die ertoe dient om de slavernij te recht
vaardigen. 
Wij hebben geen slaven meer. pat is ook een technische 
vooruitgang. Dr.C.J. Dippel heeft eens uitgerekend, dat 
wij, als je een slaaf omrekent in kilowattuur, ongeveer 
dertig slaven (en de Amerikanen nog veel meer) per man 
uit het stopcontact halen (of uit het gas, de benzine enz). 
Dat betekent dat wij onze vrijheid genieten kunnen zon
der slaven te maken. We hebben geen slaven meer no
dig. Ofwe anders de slavernij zouden hebben afgeschaft 
is zeer de vraag. Trouwens, we hebben haar ook eigen
lijk niet afgeschaft. We lieten de bodenständige koop
slaaf vrij om hem te vervangen door de bewegelijke 
huurslaaf, de moderne proletariër. Over de moderne 
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gastarbeider overigens denken wij nog net als de grieken 
indertijd over hun slaven. De neger is dom, religieus en 
sexueel opgewonden, want hij moet in zijn eigen kerkje 
aan zijn religieuze gerief komen, van onze vrouw afblij
ven en voor ons werken. Zo ongeveer beschreef Schulte 
Nordholt hoe wij over hem dachten. Over ideologie ge- . 

sproken! 
Dit alles moet bedacht worden, als wij naar Petrus luiste
ren. Hij spreekt slaven aan en niet de heren. Hij ziet ze 
dus niet als barbaren, die te dom en te onverantwoorde
lijk zijn om een beroep op ze te doen. Hij doet het 
waarschijnlijk, omdat er in de gemeente veel meer sla
ven zijn dan heren. Wat dat betreft heeft het er in die 
klein-aziatische gemeenten niet veel anders uitgezien 
dan in Korinthe: niet veel aanzienlijken, maar wel veel 

slaven. Het is een revolutie dat hij ze ernstig neemt als 
mensen en aanspreekt als verantwoordelijke wezens. 
Hij zegt trouwens niet wat de NBG-vertalingervan 
maakt, dat zij onderdanig moeten zijn. Hij zegt veeleer, 
dat zij zich moeten (en nu vertaal ik even letterlijk) 

onderordenen. Dat wil zeggen: ze moeten zich voegen in 
het systeem dat geldt, want iets anders zit er niet op. Er 
zit nauwelijks in dat iemand ze vrijkoopt, want de ge
meente is gemiddeld arm. Er zit helemaal niet in dat er 
een revolutie komt en de slavernij wordt afgeschaft. Dus 
voor hun living is het noodzakelijk dat ze bij de heer 
blijven en eenvoudig hun werk voortzetten. Er is geen 
andere mogelijkheid. Natuurlijk zijn de slaven in Chris
tus en dus in de gemeente vrij: ze zijn vrijgemaakt door 
Christus, daaraan is geen twijfel voor Petrus. Hij zegt 
het in vers 16: als vrijen en niet als mannen, die hun 
vrijheid misbruiken. Paulus zegt het in Filemon 16 zo: 
Onesimus, de slaaf, is in de Heer en in het vlees vrij. Hij 
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zou ook vrijgelaten moeten worden, indien dat mogelijk 
was. Hij wordt dan ook naar zijn voormalige heer terug
gezonden als een vrije. Dat alles is voor Petrus ongetwij
feld ook zo, maar hij beschikt niet over de middelen om 
het waar te maken. Daarom zegt hij: zolang deze bede
ling duurt, onderwerp je aan het regime. 
Maar deze bedeling duurt niet lang meer volgens Petrus. 
God is de eschatologische Heer der geschiedenis en zal 
spoedig komen met zijn Rijk. Die tijd van slavernij zal 
dus niet lang meer duren. De vrijheid daagt. In die tus
sentijd hebben ze hun slavendienst nog te verrichten. 
Petrus heeft daarbij apologetische bedoelingen. Hij wil 
de vijandschap die er bij de heidenen is tegen de christe
nen zoveel als mogelijk is afbreken. Christenen zijn ge
roepen tot agathapoiein en dat is zo handelen als er van je 
verwacht wordt: geen aanleiding geven tot enige kritiek. 
Dan blijft er nog genoeg reden voor kwaadsprekerij en 
afgunst over. 
De schrijver maakt zich absoluut geen illusies over het 
lot van de slaven. Hij zegt, dat er goede meesters, wel
willende heren zijn, maar ook heel veel verkeerde, boze 
en slechte. Op die laatste categorie gaat hij door. Mis
schien vormen ze ook wel het overgrote merendeel: er 
zijn kennelijk niet zo heel veel goede. Juist als je ten 
onrechte lijdt, zegt hij, is dat genade bij God. Dat is dus 
wel degelijk meestal het geval. Zo prepareert hij zijn 
mensen op het martyrium. Een woord dat misverstand 
kan wekken is: in alle vreze. Petrus bedoelt er niet mee 
dat ze hun meesters moeten vrezen. Nee, aan de mees
ters komt op zijn hoogst een zekere eer toe, maar geen 
fobos. Vrees komt alleen aan God toe en dat is ook de 
bedoeling. Dat 'in alle vreze' betekent dus hetzelfde als 
de woorden 'omdat hij met God rekening houdt' in het 
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volgende vers. Dat is overigens ook weer een te slappe 
vertaling voor een in geweten aan God gebonden zijn. 
Ze onderwerpen zich derhalve aan hun meesters uit ont
zag voor God. Het is ook vanwege God dat ze lijden, 
niet vanwege de mensen, ook niet vanwege hun heren, 
al doen die ze het in feite aan. Het is Gods genade dat ze 
onschuldig lijden moeten. 
Bij dat ten onrechte lijden gaat het namelijk om een 
treden in de voetsporen van Christus, die ook onschuldig 
leed. Daarmee is geen imitatie van Christus bedoeld, 
maar een volgen van Hem. Dat betekent dat zij het lijden 
als een onderscheiding van Godswege beschouwen. Het 
wordt hun evenzeer als Christus aangedaan door men
sen, maar ze nemen het evenals hij vrijwillig op zich en 
aanvaarden het uit Gods hand. Hij geeft het Leitbild en 
je volgt Hem, zoals je letters natekent die de Meester 
heeft voorgetekend. Hij gaat voor, heeft het allemaal op 
zich genomen. Wat Hij gedaan heeft is: niet terugschel
den, niet dreigen. Hij heeft de cirkelgang van het geweld 
doorbroken door kwaad met goed te vergelden. Hij heeft 
een ander menszijn metterdaad tot stand gebracht. Hij 
liet ruimte aan Gods toom, maar wreekte zichzelf niet 
maar had zijn vijanden lief. Zo bracht hij Gods wereld in 
beeld, dwars tegen onze wereld in. Dat wordt evenzo 
gevraagd van alle mensen, aan wie Petrus schrijft, ook 
van de slaven. Je krijgt nu de kans Hem daarin te volgen. 
Dat is genade bij God. Dat is aan de zonde afgestorven 
zijn en voor de gerechtigheid leven. Dat is ook: in gewe
ten aan God gebonden zijn, Hem vrezen! 
Ik denk, dat er heel veel veranderd is in de wereld door 
dit niet weglopen van christenen uit de situatie, waarin 
ze gesteld waren, dit niet naar de hemel vluchten, maar 
volhouden waar je geplaatst bent, ook als dat uitloopt op 

37 



het meest verschrikkelijke lijden. We kunnen dat moei
lijk overschatten. We kunnen van Petrus leren, dat emi
gratie naar binnen altijd verkeerd is. De gemeente mag 
nooit introvert worden en zich afkeren van de wereld. 
Zij moet zich met haar boodschap, maar ook met haar 
leden tot de wereld richten. Die leden kunnen zich trou
wens helemaal niet aan de wereld onttrekken. Ze moeten 
dat ook niet willen. Wel geldt voor ons een heel andere 
situatie. Wij hoeven in een democratische rechtsstaat 
lang zo voorzichtig niet te wezen als Petrus zijn mensen 
nog moest aanraden. Wij hebben veel meer politieke en 
juridische mogelijkheden tot verandering die we moeten 
gebruiken. Wij kunnen ook veel meer bereiken dan Pe
trus en de zijnen. Wij kunnen in gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid vormgeven aan de instituties, wij 
kunnen ze veranderen, misschien zelfs soms abrupt, 
maar we moeten in ieder geval vasthouden aan wat Pe
trus wezenlijk bezielde: de navolging van Christus ook 
in de maatschappelijke en politieke verhoudingen. Dat 
wil zeggen: ook wij hebben ons niet door het boze te 
laten bepalen (ook al richt het zich vaak tegen ons), maar 
het met het goede te overwinnen, ook als dit lijden bete
kent. 
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6 De positie van de vrouw 

Waar beginnen we aan? Het is duidelijk dat Petrus niet te 
redden is. Hij is wat betreft de vrouw zeer conformis
tisch: hij beveelt de onderdanigheid der vrouw aan. Hij 
is ook tegen cosmetica en opschik. Kortom: hij is puri
teins en bepaald geen voorstander van emancipatie. Het 
stuk is zeer patriarchaal. Wat moeten we met deze pas
sage? Zonder nu te zeggen, dat er niet emancipatoirder 
hadden kunnen gesproken worden, moeten we toch wat 
beter tussen de regels door lezen. Zo erg als het lijkt is 
het immers niet. In de kleine aanwijzingen tussen de 
regels door, zitten de aanzetten tot een nieuw denken, 
waarvan ik niet zeg: dat is modern. Trouwens: wat heet 
modern? wat is de maatstaf? Maar wellicht kunnen we er 
toch iets van leren. Misschien zijn er ook elementen in 
die tot de bevrijding van de vrouw gevoerd hebben. 
De vrouw moet zich inderdaad 'onderordenen' , ze moet 
zich 'invoegen'. De vertaling 'onderdanig zijn' is niet 
juist. Het bijbelgenootschap vertaalt dat hypotassomai 
steeds anders: in 2: 13 met onderwerpen, in 2: 18 met 
onderdanig zijn, en ook hier weer met onderdanig zijn, 
en in 5:5 weer met onderwerpen. De vertaling onderwer
pen is wel goed, maar er moet bij bedacht worden, dat 
het geen onderdanige mentaliteit meebrengt. Daarom 
vind ik de vertaling onderdanig zijn minder geslaagd. Ik 
spreek liever van een 'zich invoegen in' het systeem wat 
nu eenmaal geldend is. Dat is ook hier het geval: de 
vrouw heeft nu eenmaal een ondergeschikte positie en 
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daar zal ze zich niet uit kunnen bevrijden vooralsnog. 
Dus zit er niets anders op dan zich te 'onderordenen' . 
Het is niet iets wat Petrus op zichzelf voorstaat. Daar 
moeten wij hem niet van verdenken. Hij heeft heel veel 
vrouwen in de gemeente (waarschijnlijk meer dan man
nen) en die zijn gedeeltelijk getrouwd met niet-christe
lijke mannen. Ze mogen die mannen niet verlaten en ze 
moeten (er zit niet anders op) zich invoegen in wat ter 
zake geldt. 
Laten we eerst eens kijken waar Petrus met zijn tekst 
heen wil. Daartoe lezen we van achteren naar voren. Hij 
wil een eensgezindheid van allen (pantes homofrones). 
Dat is wat hem voorstaat. Paulus noemt dat op hetzelfde 
gericht zijn (to auto fronein). De eensgezindheid komt 
dus niet voort uit een eens zijn, want dat is men niet. Zij 
heeft te maken met de wedergeboorte en de bekering; het 
is op hetzelfde gericht zijn, namelijk op het evangelie 
van Jezus Christus. Het evangelie is dus de bron van het 
eensgezind zijn, van het éénzijn. Ze hebben allen één 
kant uit te kijken: naar Jezus en zijn weg. Dat is maatge
vend. En daarin zijn ze ook gelijkwaardig, mannen en 
vrouwen. Ze hebben beiden de Heer te volgen. Dat bete
kent de één heeft de ander uitnemender te achten dan 
zichzelf. Zo is de wijze van Jezus. 
Dezelfde richting wijst zijn volgende woord uit. Hij zegt 
dat ze invoelend, medelijdend (sumpathes) hebben te 
zijn. Dat vinden we ook in de Hebreeënbrief en dat 
wordt daar christologisch gefundeerd: we hebben geen 
hogepriester die niet kan medevoelen (sumpathesai) met 
onze zwakheden, maar één die in alle dingen als wij 
verzocht is geweest. Het gaat om een wederzijds aan
voelen en invoelen van de zwakheden. Misschien hoort 
bij die zwakheden ook het onderordenen wel bij: het is 
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nu eenmaal zo. Paulus heeft een prachtig woord over dit 
invoelen: weent met de wenenden en weest blij met de 
blijden. Dat is helemaal onmoralistisch: niet tegen 
iemand die lacht zeggen, er is nog zoveel verdriet en ook 
niet tegen iemand die huilt, de zon schijnt toch nog! 
Maar meegaan met iemand in zijn lachen en huilen, zich 
invoelen en zo hem opzoeken waar hij is. Het is in ieder 
geval een in alle delen op elkaar ingesteld zijn, een 
wederzijds aanvoelen en een met elkaar meelijden. Ook 
dat is zo in gelijkwaardigheid. 
De band die Petrus zich voorstelt is de band der liefde. 
Dat zegt hij ook: hebt elkaar lief, hebt de broeders en de 
zusters lief! De liefde is een eigenaardige band. In de 
christelijke liefde geldt zelfs: de ander gaat voor, hij is 
meer dan ik. Zo stelt een christen zich op tegenover de 
ander. Nu is natuurlijk die ander weer op zijn beurt een 
ik tegenover mij, als ander. In zoverre acht hij mij meer
der dan zichzelf en geeft hij mij voorrang. Toch is dat 
niet niets. Het is eigenlijk de Gulden Regel in optima 
forma: de ander doen zoals je wilt dat jou gedaan wordt. 
Zich echt indenken in de anderen zich afvragen wat jij in 
zijn plaats zou wensen en dat aan hem doen. Zo hebben 
ook mannen en vrouwen, broeders en zusters tegenover 
elkaar te staan. Je kunt dat een band van wederzijdsheid 
en gelijkwaardigheid noemen. Dat is ook juist. Maar die 
band gaat uit van een laten voorgaan van de ander: de 
ander is meer dan ik. Pas dan word je gelijkwaardig! 
Vandaar dat Petrus ook preciseert met de woorden: 
weest barmhartig en ootmoedig. Het woord barmhartig
heid (eusplagchnoi) duidt een innerlijke, zelfs een licha
melijke bewogenheid aan: de ander gaat voor, zijn 
zonde wordt hem niet aangerekend, hij krijgt de ruimte. 
De ootmoed waarvan sprake is, is nederheid (zo vertaalt 
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de Statenvertaling het in Lukas 1 vers 48, de vertaling 
van het bijbelgenootschap heeft daar: lage staat): oot
moed is dus bij de minsten willen zijn, jezelf niet méér 
achten. Dat alles is communio sanctorum. Het zijn de 
heiligen, dat zijn zij die anders zijn omdat ze geroepen 
en verkoren zijn door Christus, die in deze houding van 
ootmoed en barmhartigheid met elkaar de gemeente vor
men. 
Het is duidelijk waar de gedachten van Petrus heengaan. 
Dat moeten we ook vasthouden als we het stuk over de 
vrouwen over de man lezen. De gemeente is een verga
dering van mannen en vrouwen die zo met elkaar om
gaan. Er heerst wederzijdse hoogachting en hoog en laag 
zijn categorieën die niet gelden. Vrouwen en mannen 
laten elkaar voorgaan! 
Die gedachte vinden wij nu ook terug als wij de vrou
wen- en mannenparainese lezen. Maar daartoe is het wel 
nodig tussen de regels te lezen. De tekst geeft zijn gehei
menis niet zomaar prijs. 
We moetèn in de eerste plaats bedenken, dat Petrus apo
logetische en missionaire bedoelingen heeft. Hij wil, dat 
de vrouwen in de gemeente hun mannen, die geen lid 
zijn van de gemeente, zonder woorden winnen. Dit is de 
reden waarom ik denk dat er meer vrouwen dan mannen 
lid waren. Over de mannen wordt zoiets namelijk niet 
gezegd. Het is daartoe dat zij zich moeten voegen naar 
wat geldt tussen man en vrouw. Zij zijn in Christus vrij 
en doen voluit in de gemeente mee, maar ze moeten zich 
maatschappelijk voegen naar de maatstaven die daar nu 
eenmaal gelden. Er mag geen verkeerd front worden 
geopend. Ze mogen hun mannen geen aanstoot geven. 
Goed verstaan: Petrus keurt de maatschappelijke regels 
niet goed en hij keurt ze ook niet af. Hij constateert ze 
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alleen en zegt: houd je eraan, want je moet je man 
woordloos winnen en dan moet je geen moeilijkheden 
openen over de emancipatie, hoezeer die voor de hand 
ligt als je aan de omgang van mannen en vrouwen in de 
gemeente denkt. Hij noemt dat agathapoiein, d.i. het 
rechte doen (Rechtverhalten), d.i. doen wat van je ver
wacht wordt (ook al stem je daar innerlijk niet helemaal 
mee in). 
Maar er is ook een grens aan dit 'invoegen', want hij 
voegt toe: laat u geen schrik aanjagen. De man mag 
respect afdwingen, hem wordt toegestaan wat hem rech
tens toekomt in die maatschappij, maar hij moet niet 
gaan dreigen. Van de vrouw wordt verwacht dat ze daar 
ongevoelig voor is. Ze houdt zich aan de wetten die 
gelden, maar ze vreest haar man niet, ze is niet bang 
voor hem, ze laat zich geen schrik aanjagen. Dat is 
duidelijk een grens aan de 'onderwerping' van de 
vrouw. Zij blijft de vrije, die zij is in Christus. Aan Hem 
alleen komt vreze toe! 
Het is heel bijzonder dat Petrus zich ook tot de mannen 
richt met een boodschap. In de huistafeIs geschiedt dat 
meestal niet. Je zou toch niet anders kunnen zeggen dan: 
hou ze eronder, die vrouwen! Dat sprak zozeer vanzelf, 
dat er meestal geen aparte vermaningen voor de mannen 
werden gesteld. Petrus doet dat echter wel. Hij zegt: 
bewijs haar eer! Zo heeft hij eerder gezegd: eert de kei
zer. Eer komt dus van de lagere aan de hogere toe, eer 
veronderstelt een zekere hiërarèhie. Dat meerdere van 
de vrouw drukt hij uit door de vrouw 'brozer vaatwerk' 
te noemen. Daar zit een kritiek in op de samenleving 
toen. De vrouw moest namelijk heel hard werken in die 
dagen. Ze sloofde van de vroege morgen tot de late 
avond. Petrus wijst er fijntjes op dat ze toch brozer is, 
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dat haar dus wel eens wat uit handen genomen kon wor
den. Men kan wel eens wat voorzichtiger met de vrouw 
omgaan. 
Tot die mannen zegt Petrus ook: leeft samen (dat samen 
moet erbij: sun). Het daarbij gebruikte woord 'verstan
dig' luidt in het grieks kata gnosis en dat betekent vol
gens de kennis van Christus. Ze moeten dus met hun 
vrouwen een gemeenschap vormen, die volgens de ken
nis van Christus is opgebouwd. Wat die kennis van 
Christus Inhoudt dat hebben wij al één en andermaal 
gezegd: op elkaar lettend, de één de ander latende voor
gaan, in zachtmoedigheid. Daar zit dus ook een belang
rijke wederzijdsheid en gelijkwaardigheid in. Een ge
lijkwaardigheid die wordt gedragen doordat de man zich 
de mindere maakt van de vrouw! Alleen zo is een werke
lijke christelijke samenleving mogelijk. 
Tenslotte wordt door Petrus vastgesteld dat de vrouwen 
mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, mede
erfgenamen van het Rijk van God. De onverwelkelijke 
erfenis die is weggelegd in de hemelen is ook voor de 
vrouwen bestemd. Dat moeten de mannen bedenken. 
Dat is andere koek dat')de middeleeuwse discussie of de 

.. vrouw wel een ziel had. Hier op het springende punt is er 
• 

van een volkomen gelijkheid sprake. Dat mede-erfge-
naam zijn veronderstelt een broeder- en zusterschap in 
de Heer. Daarmee is het allerbelangrijkste van het chris
tenzijn gemoeid. Was dit niet zo, was dat mede-erfge
naam zijn ontkend en de broeder- en zusterschap afwe
zig, dan zou dat een verhindering van het gebed zijn. 
Mannen en vrouwen bidden samen of zij kunnen niet 
bidden. Het is ondenkbaar dat men wat het bidden be
treft gescheiden zou kunnen handelen. 
Er zijn dus argumenten genoeg die het woord onderda-
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nig, dat bovendien onjuist is, relativeren. Er is Petrus 
weinig ruimte gegeven; hij schrijft aan een vervolgde 
gemeente die voorwerp van roddel en achterklap is, over 
welke de raarste en gemeenste praatjes gaan en die ook 
als zodanig worden behandeld. Hij raadt ze aan zich 
zomin mogelijk opvallend te gedragen en zich aan te 
passen aan de geldende gebruiken. We moeten daarbij 
echter bedenken, dat hij wel degelijk weet heeft van wat 
Paulus in Gal. 3:28 zegt: gij allen zijt één in Christus, er 
is dus geen sprake van jood of Griek, van slaaf of vrije, 
van mannelijk en vrouwelijk. Dat laat hij in de gemeente 
ook voluit gelden. In de maatschappij evenwel kiest hij 
voor een zekere aanpassing aan de bestaande gebruiken 
en wetten. Niet omdat hij die in Christus erkent. Inte
gendeel! Hij hoopt dat het spoedig anders wordt als het 
Rijk van God aanbreekt. Die aanpassing wordt dan ook 
voltrokken in volkomen vrijheid, het is een keuze van de 
gemeente in Christus. De gemeente kiest ervoor door 
haar eigen liefdevolle samenzijn een voorbeeld te ge
ven, dat het anders kan. Daar gaat het om! 
Petrus is uiterst voorzichtig. Misschien zouden er lezers 
kunnen zijn, die zeggen: was maar wat moediger ge
weest. Ik zal ze niet tegenspreken. Jezus' woord in 
Matth. 19 is in zijn hardheid inderdaad moediger. Hij 
beschermt de vrouw tegen de scheidbrief, die vooral 
volgens de school van Hillel om het minste of geringste 
kon worden gegeven (het laten aanbranden van het eten 
was al genoeg). Het is vanwege de hardheid van uw 
harten dat Mozes heeft toegestaan uw vrouwen weg te 
zenden, maar het is van den beginne zo niet geweest. 
Hier neemt Jezus het voor de vrouw op op een niet mis te 
verstane wijze. Toch is het geheel in dezelfde geest dat 
Petrus schrijft. Ook hij wil, van echtscheiding tussen 
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een christelijke vrouwen een heidense man niet weten. 
Hij raadt de vrouw aan haar man zonder woorden te 
winnen. Dat zonder woorden winnen is het hele geheim 
van de onderschikking, van de 'invoeging' die Petrus als 
enige oplossing ziet in de sfeer van vervolging waarin de 
gemeente is. De wereld moet gewonnen worden door de 
zachtmoedigheid en de liefde die in de gemeente heerst. 
Als het zo niet lukt, zal het op geen enkele andere wijze 
wel gelukken. 
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7 Verantwoording van de hoop 

Het goede geweten, waarvan sprake is, is de rustige 
zekerheid, dat men gedaan heeft wat men kan. Men 
heeft zich beijverd voor het goede. Dat goede bestaat in 
het doen van wat verwacht wordt. Men heeft zich werke
lijk ingevoegd in de maatschappelijke verhoudingen en 
nergens aanstoot gegeven. Het woord dat daarvoor ge
bruikt wordt is agathapoiein en dat wil zoveel zeggen als 
het rechte doen, doen wat er van je gevergd wordt. De 
gemeente heeft zich dus gedragen zoals het behoort. Er 
is niets op aan te merken. Maar men heeft dit gedaan 
vanuit de vrijheid in Christus. Het is geen conformisme 
geweest, geen aanpassing om de aanpassing. Nee, juist 
in het aangepaste gedrag is tot uitdrukking gebracht, dat 
Christus de Heer der gemeente en der wereld is. Zijn 
zachtmoedigheid en zijn liefde, zijn gerechtigheid en 
zijn vrede hebben doorgestraald in dat gedrag. Men is 
niet voor de werkelijkheid gevlucht, maar heeft in de 
maatschappelijke en politieke werkelijkheid, zonder op 
te vallen en onnodig anders te zijn, het christelijk geloof 
tot uitdrukking gebracht. Maar de roddel en de achter
klap zijn gebleven, het lasteren gaat door. Kennelijk zit 
het vreemde van de gemeente juist in de liefde en zacht
moedigheid waarmee ze optreden. In hun aanpassing 
wordt niet geloofd. Ze moeten meedoen juist daar waar 
ze het nu laten afweten, in het spel van ieder voor zich en 
god voor ons allen. Ze moeten meedoen in de taptoe en 
de verering van de keizer, en meedoen met brood en 
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spelen, meedoen met brasserijen en dronkenschappen. 
Toch moeten ze van Petrus volhouden en zich niet van 
de wijs laten brengen. Het is ook het enige wat erop zit 
voor een minderheidsgroep. Wie zal u kwaad doen als 
ge u beijvert voor het goede? Vreest niet voor hun drei
ging, laat u niet verschrikken! 
Het is niet ondenkbaar dat de christenen ook voor het 
gerecht werden gesleept en dat er allerlei beschuldigin
gen tegen hen ingebracht werden. Natuurlijk waren de 
meeste van die beschuldigingen smaad, al kan er af en 
toe wel waarheid in gezeten hebben. Niemand moge 
lijden als moordenaar, als dief of boosdoener, zegt Pe
trus. Dat kwam dus wel voor. Maar in het algemeen 
waren het leugens, waarop ze voor het gerecht getrac
teerd werden en moesten ze lijden voor het goede dat ze 
gedaan hadden. Nu kwam het ook voor dat er voor het 
gerecht gevraagd werd naar de hoop die in hen was. 
Daarmee bedoelt Petrus: er wordt gevraagd naar je chris
telijk geloof, naar je christen zijn. Hij noemt het hoop, 
omdat voor hem het geloof vooral hoop is. Dat is nauwe
lijks een echte vra<!:g, maar een spottende en ook min
achtende. Vertel maar eens wat je eigenlijk bezielt! Dat 
gebeurt ook in onze maatschappij, alleen minder agres
sief, maar licht of zwaar ironisch. We zijn zeker geen 
voorwerp meer van roddel of laster, maar wel van een 
zekere verbazing dat we nog christen zijn: we hadden dat 
toch eigenlijk achterlijke geloof al lang moeten opge
ven. Wat is dat voor geloof en wat is dat voor hoop die in 
je is? 
Petrus vindt, dat er altijd bereidheid moet zijn om reken
schap van de hoop af te leggen, bij degene die daarom 
gevraagd wordt. Het doet er niet toe hoe spottend of 
agressief of ironisch de vraag is. Die apologie is een 
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getuigenis: je zegt unverfroren waar het op aankomt. 
Het is geen apologie die zich op het standpunt van de 
ander stelt en binnen dat kader de mogelijkheid of de 
wenselijkheid of zelfs de noodzakelijkheid van het 
christelijke geloof en de christelijke hoop aantoont. Zo 
zijn vaak onze apologetische kunsten: die worden gege
ven vanuit het verleden van machtig zijn dat we nog met 
ons dragen. Maar op die agressie en die ironie kun je niet 
zo ingaan. Die zijn dodelijk voor deze wijze van apolo
gie! Wie zich op het standpunt van de smader stelt, is al 
verloren voor hij een woord heeft gezegd. Verantwoor
ding, dat is: getuigen van de hoop die in je is, het is 
vertellen, wie Jezus Christus voor je is. Je zegt duide
lijk, dat er vanwege Hem hoop in je leven is gekomen en 
dat je nu niet langer zonder God en zonder hoop in de 
wereld bent. En dat dat ook het verschil is met de vra
gensteller, die als aanklager optreedt juist omdat hij ho
peloos en vertwijfeld is. Want dat is het, wat hem jaloers 
maakt en tot achterdocht heeft gewekt. Verantwoording 
van de hoop die in je is, is: de Christus in je hart heiligen 
als Heer. Daarvan getuige zijn. 
De vraag moet dus ernstiger genomen worden dan hij 
bedoeld is. De getuige kent de ander beter dan die ander 
zichzelf kent: hij weet wat er achter de laster en achter de 
ironie zit. Daarom, blijft hij ook hoop houden voor de 
smader en voor de lasteraar. Petrus zegt, dat zij die uw 
goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt 
zullen worden. Dat wil zeggen: ze zullen zien dat ze het 
mis hebben, ze zullen ooit beseffen dat het toch anders is 
dan zij dachten. Ze zijn dus niet onbekeerlijk. Je moet 
altijd hoop voor ze houden. Dat is ook de zachtmoedig
heid, welke gevraagd wordt van de discipel. Het is altijd 
fout kwaad met kwaad te vergelden. Je moet ze altijd 
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vriendelijk te woord staan. Je moet luisteren naar wat 
achter hun woorden schuilt. Je moet de vraag ook ernsti
ger nemen dan hij gesteld is. Doch niet alleen met zacht
moedigheid, maar ook met vreze moet je antwoorden. 
Met vreze voor Christus, wel te verstaan, niet met vrees 
voor tegen wie je spreekt. Het is namelijk Christus die 
verkondigd moet worden: zijn Naam moet grootge
maakt worden! Het antwoord moet getuigen van een 
groot respect voor Hem. Mocht er dan toch verder gele
den moeten worden - en dat is vaak het geval -, dan 
geldt toch: je bent op de goede weg, de weg van Chris
tus, want die heeft ook goed doende, die,heeft ook on
schuldig, geleden. 
Dan volgt er in de tekst een Christushymne met een sterk 
mythologische inslag. Die mythologie is voor ons een 
sterke verhindering om Petrus te kunnen volgen. Bult
mann heeft een existentiale interpretatie van de mythen 
van het Nieuwe Testament beproefd, maar dat heeft het 
nadeel dat het wezenlijke van het mythische wat ver
dwijnt en er steeds een uitleg aan gegeven wordt die 
betrekking heeft op de menselijke existentie. Het is wel 
degelijk een christologische gedachte die wil uitgedrukt 
zijn en wellicht kan het ook alleen zo: mythologisch. 
Maar dan heeft Bultmann wel weer gelijk dat zo'n my
thologie er moeilijk ingaat bij iemand die in de moderne 
technologisch-wetenschappelijke cultuur thuishoort. 
Dit fantastische verhaal heeft ook vele interpretaties ge
vonden bij de geleerden. Die maken het ons dus ook niet 
gemakkelijk. Ik wil het daarom eenvoudig houden en er 
alleen dit van zeggen. 
Christus heeft eenmaal, eens voor goed, voor de zonde 
geleden (niet gestorven, maar wel ten dode toe geleden, 
staat er), als een tsaddik voor de onrechtvaardigen. Dat 
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geldt veel wijder dan voor de gelovigen alleen. Dat is 
een objectieffeit, dat zijn strekking heeft voor alle men
sen. Ook voor de smaders en de lasteraars! Daarom heeft 
hij ook gepredikt aan de geesten die eertijds ongehoor
zaam zijn geweest in de tijd van Noach. Dat is een door 
de rabbijnen voorgoed afgeschreven geslacht, dat ver
dorven wordt geacht en door de zondvloed verzwolgen 
is. Bij hen is Christus geweest en Hij heeft er zijn heil 
uitgedeeld. Hoeveel te meer geldt dat de smader en de 
lasteraar een christianus in spe is en dat hij zo, in alle 
ootmoedigheid moet worden beschouwd. We mogen 
hem niet afschrijven. Wij moeten inclusief denken, ook 
inclusief deze vijand, die wij moeten liefhebben. Hij 
hoort er ook bij, althans in hope. 
Dat doet ons terugdenken aan die merkwaardige uit
drukking in 2:8. Daar was sprake van ongehoorzamen, 
die zich aan de rots der ergernis stoten, waartoe zij ook 
gezet of bestemd zijn. Ja, de ongehoorzaamheid hoort er 
ook bij. God is kwetsbaar en zijn waarheid wordt weer
sproken, want zij is in het geheel niet vanzelfsprekend. 
Zij gaat zelfs dwars in tegen al wat mensen van zich uit 
denken en voelen. Het is daarom ook een waarheid die 
met lijden moet worden bevochten. Geen wonder dat er 
mensen zijn die nee zeggen tegen zulk een de mensen 
uitdagende en in vele opzichten beledigende waarheid. 
Dat moet geschieden om te bewijzen hoe anders het 
evangelie is dan wij zijn. Maar die tegenstander is altijd 
een mens voor wie Christus ook gestorven is. Voorlopig 
struikelt hij over Hem, zeker, maar mischien niet voor
goed. Hij is misschien een verdorven geest, die door alle 
mensen wordt afgeschreven en die niet meer te redden 
schijnt, maar Christus blijft hem aanspreken. En dat is 
belangrijker dan wat hij zelf denkt of zegt. 
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8 Loyaliteit met de wereld 

Wie naar het vlees geleden heeft is opgehouden met de 
zonde. Dat is eigenlijk de omgekeerde stelling, want 
Petrus heeft tot nog toe gezegd, dat wie ophoudt met 
begeren - dat is dus ophoudt met de zonde - in het lijden 
komt. Dat laatste is zo, want het bevreemdt de heidenen 
dat christenen met het verleden breken. Ze zien er een 
haat tegen het menselijk geslacht in, dat de christenen 
zich onttrekken aan allerlei dingen waaraan de heiden 
juist hecht. Ze kunnen er niet tegen dat de christenen 
hoop hebben en dus niet meedoen met eten en drinken en 
vrolijk zijn. Christenen zijn zwartkijkers. Maar de hei
den voelt zich ook aangesproken en daarom slaat hij van 
zich af, hij spreekt kwaad, hij roddelt over de gemeente. 
Hij vertelt er allerlei slechte dingen van. Zo wordt er dus 
leed over de gemeente gebracht. Maar nu geldt ook het 
omgekeerde voor de gemeente: dit lijden werkt loute
rend. Je raakt er los van de zonde van. Als je eenmaal het 
lijden aanvaard hebt als onvermijdelijk, als je eenmaal 
de consequentie geproefd hebt, dan kom je los van het 
begeren. 
Daarbij moet je Christus voor ogen hebben. Ook Hij 
heeft in het vlees geleden, ook Hem is verwerping ten 
deel gevallen. Het is Hem niet beter vergaan dan zijn 
leerlingen. Dat is een reden je met inzicht (ennoia) te 
wapenen. Je kunt het aflezen aan de existentie van Je
zus. Dat geeft je het inzicht, dat wie eenmaal lijdt en 
voor het lijden kiest (niet omdat het aantrekkelijk is, 
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maar omdat het niet te vermijden is), zal ook steeds meer 
van de zonde losraken. Hij weet dat hij met de hoop en 
het lijden aan de tijd op de goede weg is en valt niet meer 
terug in het begeren dezer wereld. 
Tegenwoordig valt ons geen vervolging meer ten deel en 
ook weinig of geen achterklap. We leven in een tolerante 
maatschappij, waarin je mag zijn watje wilt. Alsje voor 
het christen-zijn wilt kiezen, nu dan doe je dat. Maar het 
is wel een privézaak, die maatschappelijk niet van be
lang is. Je moet het wel voor jezelf houden. En je staat 
onder verdenking van dogmatisme en ideologie. Er is 
zelfs een heimelijke verbazing over je keuze of zelfs 
enige spot. Hoewel iedereen zich ook weer haast om die 
verbazing en die spot te ontkennen. Dat alles is toch 
moeilijk te verdragen voor een mens die voor het evan
gelie heeft gekozen. Het is zo wezenlijk, zo kritisch en 
relevant wat we te zeggen hebben, en ook wat we probe
ren te doen. Het wordt echter gesmoord in de tolerantie, 
die eigenlijk niets meer ernstig neemt (behalve het plura
lisme en individualisme). Toch zit er maar één ding voor 
ons op en dat is: doorgaan. Wie eenmaal dit lijden aan de 
tijd geproefd heeft, vindt bij Christus een eigenaardige 
zekerheid: hij raakt steeds losser van wat deze wereld 
bezighoudt, althans van het 'begeren' ervan: geIdver
dienen, carrière, mode, ideologie. Hij zal zich steeds 
sterker door de zaak van Christus aangesproken en ge
leid weten. 
Wat Petrus zegt over die begeerten der heidenen is be
paald niet objectief. Zulke catalogi van boosheden horen 
nu eenmaal tot de traditie, zegt men. De romeinse maat
schappij was, net als de onze, zeer tolerant. Er kan dus 
ook veel goeds over gezegd worden. Toch noemt Petrus 
het een poel van liederlijkheid. Dat is op zijn minst ook 
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een aspect van de zaak. Achter de schone schijn van 
tolerantie was dit liederlijke toch wezenlijker voor die 
maatschappij. Zo is het ook in onze maatschappij: achter 
de schijn van onze tolerantie zijn we ook geweldig op 
onszelf, ons eigen welzijn en onze eigen zaken gericht. 
Wat hem in het bijzonder tegenstaat is de onzedelijke 
afgoderij in die samenleving. Dat is ook de harde grens 
waarop gestuit werd: christenen konden daar per se niet 
aan meedoen. Daaraan ontbrandt dan de lastercampagne 
van het heidendom. 
Maar toch betekent dit niet dat christenen zich eenvou
dig aan het heidendom kunnen onttrekken. Ze dragen 
dat heidendom als hun eigen verleden met zich mee. Er 
is genoeg tijd mee heengegaan met het doen van de wil 
der heidenen. Ze kunnen er ook in terugvallen. Maar 
vooral: het oordeel van God gaat over alle mensen, le
venden en doden. Ze moeten allemaal voor de rechter
stoel van God openbaar worden. Dan gaat ongetwijfeld 
de toom van God over de heidenen. Maar het is de toom 
van God en alleen van God die over de heidenen gaat, 
niet die van mensen. De mensen moeten elkaar liefheb
ben. Ze mogen nooit in de onbekeerlijkheid van de ander 
geloven. De christenen blijven dus verbonden met de 
wereld der heidenen. Schlatter zegt naar aanleiding van 
het duistere zesde vers: 'dat maakt de christenheid vast 
in haar geduld jegens allen, vast in haar hoop voor allen, 
maar ook in haar gehoorzaamheid jegens God en haar 
gescheidenheid van het heidendom vast'. Waarschijn
lijk aansluitend aan wat hij eerder over die onbekeerlijk
sten van het mensengeslacht gezegd heeft (de mensen uit 
Noachs tijd), zegt Petrus nu: ook de doden krijgen nog 
een kans. De barmhartigheid Gods heeft geen einde. 
We spreken hier over het laatste oordeel van God. Dat 
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was volgens Bultmann mythologie en daar heeft hij ge
lijk in. Hij interpreteerde dat existentiaal: bedoeld is dat 
wij altijd voor God staan en dat we zijn oordeel over ons 
leven hebben te laten gelden. Dat is zeker zo. Dat oor
deel is dan volgens Petrus een oordeel van barmhartig
heid ten leven, maar ook een oordeel van toorn ten dode. 
Het vlees moet gedood en de geest mag leven. Dat zijn 
twee aspecten van onze existentie waaronder ons leven 
te bezien is. Dat oordeel is voor heiden en christen bei
den. Het is dus bepaald niet zo dat het harde oordeel over 
de heidenen gaat en het vriendelijke over de christenen. 
Nee, het treft het beiden in beiderlei gestalte. Misschien 
heeft Bultmann niet helemaal gelijk: de profetie gaat bij 
hem verloren. Er is ook een futurische kant aan het 
oordeel. God zal ooit een einde maken aan alle onrecht. 
Daar kunnen mensen bij ondergaan, ook al wil God dat 
niet. God wil dat alle mensen zalig worden. Maar er is 
een grens aan zijn geduld. 
Het heidendom blijft het verleden van de gemeente. Zij 
mag er zich van distantiëren, zelfs zo dat ze ervan los
komt, maar het is en blijft haar verleden. Zij leeft er 
bovenuit de tijd die nog rest. Nadat er tijd genoeg is 
heengegaan de wil der heidenen te doen, zullen zij nu de 
wil van God doen. Daarvoor kiest de gemeente, zonder 
dat zij ooit haar verleden, waarvan ze wel is losgeraakt, 
kan vergeten. Het blijft altijd als een verworpen moge
lijkheid achter haar liggen. Zij kan er in terugvallen. 
Wat heeft zij echter gekozen of liever: waartoe is zij 
verkoren? Tot de liefde! Wie liefheeft heeft de wet van 
God vervuld. Het is niet alleen maar negatief: niet mee
doen met de heidenen. Het is ook positief: het leven der 
liefde. Dat betekent: solidariteit met de zusters en broe
ders, maar ook (en dat mogen we niet vergeten): loyali-
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teit met de heidenen. Het heeft Petrus er nooit om ge
gaan de heidenen als mensen (als mensen van God!) afte 
schrijven. Hij distantieert zich van hun gedrag, dat ook 
de gemeente zo pijnlijk treft, maar houdt ze ook vast in 
grote loyaliteit. 
Dat wordt ook van onze gemeente nu gevraagd: er te zijn 
voor de wereld. De gemeente dient te beseffen dat zij 
nooit gered wordt zonder de wereld, want God heeft de 
wereld lief. Alleen voorzover de gemeente tot de wereld 
behoort wordt ze met die wereld mede gered. Dat geeft 
loyaliteit! Het leven der liefde van de gemeente is altijd 
proëxistent. Zij leeft de wereld de liefde voor. De liefde 
dient aanstekelijk te zijn. De gemeente verwacht een 
wereld van liefde, een wereld van gerechtigheid en 
vrede. Daar zijn we misschien nog ver van af. Toch is 
het tegelijkertijd heel nabij. De gemeente geeft daarom 
de moed niet op. Zij doet dus niet met de heidenen mee 
om de heidenen voor die andere levenswijze het leven 
der liefde, te winnen! 
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9 Gemeente en charisma 

Petrus is zo overtuigd dat het allemaal in Christus is 
gegeven, dat het nog maar kort duren kan of hij komt. 
Het einde aller dingen is nabij, zegt hij. Dat komt voort 
uit de grote spanning tussen het 'reeds' in Christus' op
standing en het 'nog niet' van de openbaring daarvan. 
Tegelijkertijd ziet hij er niets van; hij ondergaat, met de 
gemeente, alleen maar lijden. Van dat lijden is hij een 
getuige (dat slaat ongetwijfeld ook terug op dingen die 
hij zelf ervaren heeft), dus zal hij ook een getuige zijn 
van de heerlijkheid van Christus. Dat gelooft en hoopt 
hij vast. Het lijden is daarvan voor hem het bewijs: het is 
immers de weg van Christus. Hij heeft ook onschuldig 
geleden. 
Hij denkt dus de tijd niet als een oneindige lijn en ook 
niet, helemaal niet als een cirkel van opgaan, blinken en 
verzinken. Petrus denkt vanuit het midden van de tijd en 
daar ziet hij Christus staan. Hij belijdt: dat is de Messias 
de zoon van de levende God! En dat bepaalt alles bij 
hem. De tijd is dus kort. Het komt spoedig. Dat is voor 
ons misschien moeilijk in te denken; wij hebben ons 
gewend aan de lange duur der dingen. Veel belangrijker 
is evenwel, of we beseffen hoe nodig het is dat het 
spoedig komt. Het water staat met merendeel der men
sen aan de lippen. Dag en nacht roepen de mensen tot 
God. Jezus vraagt dan: zou God zijn uitverkorenen geen 
recht verschaffen en laat Hij hen wachten? Dat kan niet. 
maar wel is de vraag: Zal de Zoon des mensen nog 
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geloof vinden op aarde, als Hij komt (Luk. 18:6-8). 
Misschien is het toch ons ongeloof dat Hij nog niet geko
men is, misschien roepen wij te weinig tot Hem. 
Wij zijn geborgen in de gemeente. De gemeente is ook 
een tegenmilieu, een terugtochtsgebied waarop je reti
reert, als het allemaal te veel wordt. We hebben één- en 
andermaal gezegd, dat de gemeente niet introvert mag 
zijn. Dat is waar, zij blijft gericht op de wereld, auf 
Gedeih' und Verderb met haar verbonden. Dat neemt 
niet weg, dat zij in en op zichzelf ook iets is: een plaats 
waar de Schrift wordt gelezen en uitgelegd, waar gebe
den wordt en gezongen. Maar ook: een plek waarop we 
ons veilig weten tegen de boze aanslagen van de wereld, 
waar we met elkaar schuilen tegen het zware weer. De 
gemeente is zeker het subject van de sociale ethiek, maar 
de gemeente is ook bij tijden een veilig heenkomen. De 
gemeente bergt je, koestert je en draagt je. Je mag je er 
geborgen weten. 
Er volgen vervolgens vermaningen, die te maken heb
ben met de kortheid van de tijd: eschatologische paraine
sen. De eerste daarvan is: komt tot bezinning en wees 
nuchter! Je moet worden beheerst door de kortheid van 
de tijd, maar niet zo dat je er dronken van wordt, dat 
alles je doorloopt en je zo enthousiast wordt dat je de 
wereld vergeet. Passend is het verstandig en nuchter te 
zijn, op de wereld gericht te blijven, maar wel de wereld 
te bezien in het licht van het komende. Dat heet elders in 
de bijbel: waakzaamheid. Jezus spreekt ervan in de ge
lijkenissen. De Zoon des Mensen komt als een dief in de 
nacht. Daarom moet je waakzaam zijn. En de Heer moet 
je ook bezig aantreffen, zorgend voor de zijnen (Matth. 
24:42-51). Daar zitten dus beide elementen in: zowel de 
gedachte dat de tijd kort is (ineens is de Heer daar) als de 
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gedachte dat je op de andere mensen gericht moet zijn, je 
moet zorgend en niet dronken worden aangetroffen. 
Dit schept de ruimte om te bidden, zegt Petrus. Als er iets 
de gemeente typeert dan is het het gebed. Het gebed dat 
Jezus ons leerde begint met een aantal zuivere gebeden: 
Uw naam worde geheiligd, Uw wil geschiede en Uw rijk 
kome. Zuivere beden, omdat God alleen dit geven kan. 
Wij kunnen alleen maar dankbaar volgen, maar we kun
nen het niet in zijn plaats doen. Hij zelf zal er in de eerste 
plaats voor moeten zorgen en niet wij. Het wordt gebeden 
vanuit een wereld waarin dit alles niet geschiedt en waar 
het Rijk verre schijnt te zijn. Het is dan ook een roep uit de 
diepten, een zucht van verlangen van een gemeente in 
vervolging en benauwdheid. In de woorden van Petrus: 
laat de tijd in Gods naam kort zijn! Daarbij worden ook de 
namen genoemd van de eenzamen, vervolgden en verla
tenen. Het is tegelijkertijd een innig engagement, het 
bidden. Zo beleeft zich de gemeente, wanneer zij bidt, als 
opgenomen in de geschiedenis van God, die uitloopt op 
zijn vrede en recht. Zij wordt voor Gods kar gespannen, 
maar zij spant God niet voor haar karretje. En zij bidt: 
Herr, nun heb den Wagen selb! 
De gemeente is verder een liefdes gemeenschap , waar 
bestendige liefde heerst die zich uitstrekt van de een tot de 
ander. Het gaat er dus totaal anders toe dan in de maat
schappij, waar begeerte, afgunst, nijd, concurrentie en 
conflict heerst. Men' ziet hier elkaar in de ogen, men 
luistert naar elkaar en biedt elkaar ook gaarne bijstand. 
Men laat elkaar voorgaan en acht de ander uitnemender 
dan zichzelf. Dat houdt ook in dat je vervolgde, opge
jaagde en zwervende mensen opneemt zonder morren. Je 
zorgt dat ze onderdak komen. Dat is liefde in de praktijk. 
De gemeente is een samenspel van charismata. Daarvan 
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noemt Petrus er maar twee: spreken en dienen. Er zijn er 
echter veel meer, die door Paulus genoemd worden: 
profetie, het leren en vermanen, het wijsheidswoord, de 
talen en de uitlegging. Dat vat Petrus samen in het be
grip: woord. Verder zijn er volgens Paulus: de gave der 
genezing, de wonderkracht, de armenhulp en het lei
dinggeven. Petrus noemt het: dienst. Hij heeft die hele 
staalkaart van talenten voor zich en zegt: samen met 
elkaar vorm je de gemeente. Laat die charisma' s dan ook 
tot hun recht komen; dat komen ze alleen als je op elkaar 
let, naar elkaar luistert zoals in een orkest. Dan maak je 
er klinkende symfonie van. Als iemand spreekt laten het 
woorden van God zijn, en als iemand dient, laat het in de 
kracht van God zijn. God wordt gekend in het profeti
sche en evangelische verhaal: zo is God, als hij daarin 
naar voren komt. Laat het allemaal in overeenstemming 
zijn daarmee. 
Maar er was in de gemeente van Petrus ook leiding. De 
oudsten (presbyteroi) waren er toezichthouders (episko
poi). Waarschijnlijk, waren dat inderdaad de oudere ge
meenteleden die het opzicht hadden. Daar is ook niets 
tegen: zij zijn de meer ervarenen, die over een zekere 
wijsheid beschikken. De jongeren moeten zich daar 
maar aan onderwerpen (zo vertaalt. de NBG; ik zou 
liever spreken van:) ze moeten zich daar maar in voegen . 

. Maar dat betekent helemaal niet dat daarmee die oude
ren boven elke kritiek verheven zijn en maar regeren 
kunnen zoals ze willen. Ze moeten de kudde hoeden 
naar de wiJ van God, niet gedwongen, maar uit vrije 
beweging. Ze hoeven dus niet. Ze doen het geheel en al 
vrijwillig. Ze doen het zoals God het van ze wil. Niet uit 
schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet 
als heerschappij voerend, maar als voorbeelden der 
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kudde. Het is misschien een troost voor ons dat al die 
dingen reeds voorkwamen in die oude gemeente van 
Petrus. Dat de leiders uit waren op geld en dat ze de 
knoet erover legden. Als de jongeren daartegen proteste
ren, verzetten ze zich terecht. Wat Petrus bedoelt, is, dat 
het ambt een kanaal moet zijn voor het charisma. Je 
moet je als ambtsdrager vanuit je charisma kwal ificeren. 
Je wordt tot ambtsdrager geroepen omdat je een cha
risma hebt. Op een charisma beroem je je niet: het is een 
gave van God. En het berust misschien op de zwakte van 
gisteren, toen je er niet tegenop kon, toen je eronder 
doorging, toen de benauwenis om je hart sloeg. Daar 
ben je nu uitgehaald dankzij Gods gunst! En in die trau
mata van gisteren liggen de charismata van heden. Daar 
zul je je nooit over beroemen: je zult in alle nederigheid 
jegens elkaar dienstbaar willen zijn. Dat is het ook waar 
Petrus de nadruk op legt: op die nederigheid. God we
derstaat de hoogmoedigen! 
Alles begint en eindigt met de verheerlijking van God 
die in de gemeente plaatsvindt. Hij wordt verhoogd om
dat Hij zich vernederd heeft in Christus. Hij wordt ver
heerlijkt omdat hij de knechtsgestalte heeft aangeno
men. Van die God, die kleine God, die zo helemaal in 
onze huid kroop, die werd wat wij zijn, mens, wordt 
gezegd: Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid. Dat is de diepste wens, het diepste verlan
gen van de gemeente, dat aan Hem de macht is. Daar 
twijfelt zij vaak aan: de wereld laat zo dikwijls het tegen
deel zien en ook de kerk getuigt er zo menigmaal niet 
van. Het schijnt een vergeefse hoop te zijn. Maar het is 
toch wat de gemeente nog gelooft, met vallen en op
staan. Zij roept het nog uit: aan Hem is de macht! Hij 
bestaat niet op de wijze zoals de dingen bestaan, Hij past 
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niet in onze ontologie, Hij is onbewijsbaar, deze stem, 
maar ons diepste verlangen is dat aan Hem de kracht en 
de heerlijkheid is tot in eeuwigheid. Daar houden wij 
aan vast, op genade en ongenade. 
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10 De apocalyptische strijd 

De duivel gaat als een leeuw rond zoekende wie hij kan 
verslinden. Dat is een mythologisch beeld, waarmee wij 
wellicht niet zoveel kunnen beginnen. Natuurlijk is het 
wel een heel mooi beeld, maar het blijft ons wat vreemd. 
Toch moeten wij proberen het te begrijpen. Wat bedoelt 
de schijver met zijn beeld te zeggen? 
De duivel is een tegenpartij, een Widersacher. Bedoeld 
is daarmee de maatschappij waarvan de mensen lid zijn. 
Het is die maatschappij waarvan de tegenkracht uitgaat. 
Zij verzet zich tegen de gemeente en haar bedoelen. De 
duivel is een gepersonifieerde gestalte. Achter de maat
schappij die zich verzet zit een vorm: de tegenkracht 
neemt een gestalte aan. De maatschappij breekt zich in 
haar verzet baan als een bovenpersoonlijke macht. Het 
zijn de structuren van de maatschappij die zich te weer 
stellen tegen de gemeente. , 
Dat ontlast natuurlijk enigszins of zelfs in sterke mate de 
mensen. Zij spreken wel kwaad, zij roddelen, zij schel
den en vervolgen. Maar zij zijn eigenlijk de marionetten 
van die bovenpersoonlijke macht, van de structuren der 
maatschappij. Eigenlijk zijn het niet die mensen zelf, 
maar de mensen voorzover zij zelf slachtoffer zijn van 
de maatschappij. De strijd gaat dan ook niet tegen hen, 
maar tegen de duivel, het gevecht gaat tegen de structu
ren. Niet de individuele vervolger moet weerstaan wor
den, maar de erachter zittende als persoon voorgestelde 
bovenpersoonlijke macht: de duivel. 
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De metafoor die gebruikt wordt is zeer beeldend. De 
leeuw brult! Alles zwijgt in de jungle, zij houdt haar 
adem in. De leeuw is op jacht: hij zoekt zijn prooi. Wie 
zal er door hem verslonden worden? Het is de duivel zelf 
die zo op jacht is. Dat is een eigenaardige verschuiving 
bij Petrus. Eerst waren het de heidenen, die de gemeente 
met achterklap en kwaadsprekerij vervolgden. Toen was 
het God zelf die hen beproefde. En nu ineens is het de 
duivel, is het satan, die als een briesende leeuw rond
gaat. Dat is alledrie waar en wel tegelijkertijd. Natuur
lijk: het zijn de heidenen die het ze allemaal aandoen. 
Daaraan is geen twijfel. Maar ze handelen uit wat hen is 
ingegeven door de structuren van de maatschappij. Het 
zijn eigenlijk niet zij die handelen. Wat er aan de hand 
is, is dat God en de duivel in een apocalyptische strijd 
vechten om de macht over de zielen van de christenen. 
God hoopt dat ze zullen overwinnen. De Satan hoopt dat 
ze de nederlaag zullen lijden. 
Onder dat apocalyptische gevecht zit: het gevecht van de 
christenen om vol te houden, in de wereld te blijven en 
toch anders te zijn. Dat is de boze weerstaan. De strijd 
van de gemeente om onder de vervolgingen vol te hou
den en niet in de innerlijke emigratie te gaan, maar met 
de wereld solidair toch de wereld te weerstaan, wordt 
onder het beeld van een strijd tussen God en Satan ge
bracht. Zo veel is in het geding! 
Dat roept Petrus dan ook uit: weerstaat hem, vast in het 
geloof! Bij haar rust een bijzondere verantwoordelijk
heid. Daarom begint het oordeel (krima) altijd bij haar. 
Zij is het ook die moet volhouden. Aan haar wordt het 
getest. Aan de gemeente wordt het openbaar, of je ver
slingerd blijft aan het bestaande en daaruit je krachten 
put of dat je anders bent geworden en hoop hebt gekre-

64 



gen voor de wereld. De gemeente is de testcase. 
Gelukkig is er een troost: de broederschap in de wereld is 
hetzelfde lijden toegemeten. Ze staan niet alleen: ze zijn 
in het goede gezelschap van alle christenen ter wereld. 
Overal is het hetzelfde: christenen worden vervolgd. Is 
dat eigenlijk een troost? Ja, voorzover dat essentieel is. 
Dit lijden moet er zijn en deze strijd ook. Het is ondenk
baar dat ze er niet zouden zijn, immers overal gaat de 
Satan als een briesende leeuw te keer. Dit gevecht, dit 
laatste gevecht moet overal gevoerd worden. Hij gelooft 
stellig in de overwinning van Jezus Christus, die zege
vierend zal komen. Het Rijk staat op uitbreken. Ze zijn 
geroepen tot de eeuwige heerlijkheid: hij ziet de licht
glans der victorie al over hen heenkomen. Het lijden kan 
niet lang meer duren. Het is nog maar een korte tijd. 
Dat de schrijver de geschiedenis voorstelt als een apoca
lyptische strijd dat schijnt ons van hem te vervreemden, 
want wij zijn gewend de mens zelf als maker van de 
geschiedenis te beschouwen. Het is ook een belangrijk 
gezichtspunt de geschiedenis zo te beschouwen. We zijn 
immers zelf verantwoordelijk voor wat we doen en laten. 
Maar er zijn toch vragen bij te stellen. De eerste vraag is: 
wat is eigenlijk geschiedenis? Als we in de geschiedenis
boekjes kijken, dan gaat het om de grote militaire en 
politieke geschiedenis. Het gaat over koningen en veld
heren. Maar is dat de hele geschiedenis? Is er ook niet de 
geschiedenis van kleine mensen en groepen? Van de 
armen die helemaal aan de basis van het bestaan leven? 
Over hen gaat het hier. Geldt voor hen niet dat de ge
schiedenis gemaakt wordt. Zij maken hem toch niet zelf? 
Een andere vraag is deze: zijn er aan de basis geen kleine 
mensen en geen kleine groepen die andere verwachtin
gen hebben dan de bestaande? Die anders willen leven 
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en handelen, omdat zij aangeraakt zijn door iets dat meer 
is dan wat zij in de maatschappij en de cultuur van hun 
dagen vinden? Is de christelijke gemeente niet zo'n 
groep? Dan komen de zaken toch anders te liggen. We 
kunnen dan veel meer begrip opbrengen voor een apoca
lyptische visie op de geschiedenis. Achter de grote Sub
jecten van de geschiedenis, die haar maken en breken, 
wordt de duivel vermoed. Hij wil je verslinden. En zij 
zijn' aangeraakt door God, die hun hoop geeft en anders 
maakt. 
Daar komt de vervolging bij die dit beeld bevestigt. Die 
vervolger is ook ergens een slachtoffer van een bepaalde 
ideologie; hij is eigenlijk een conformist. Het is veeleer 
de duivel zelf die door hem handelt. En de duivel kan 
geen mens worden. Hij kan wel mensen gebruiken, hij 
kan ze strikken en verslinden. Zo voer je je gevecht met 
God en tegen Satan. Of liever zij vechten om je. Zo 
gezien brengt de apocalyptische visie op de geschiedenis 
ons toch de situatie van de gemeente dichterbij. 
Van ons wordt ook gevraagd om vol te houden in de 
geschiedenis. En die geschiedenis maken wij niet; die 
wordt gemaakt. Door wie? Soms zou je met de postmo
dernisten zeggen: niet door mensen. De mens als subject 
van de geschiedenis is een jonge uitvinding. Die mens is 
allang weer een voorbije zaak. Misschien heeft toch 
Petrus gelijk, als hij uiteindelijk gelooft dat de ge
schiedenis door God (door de kleine God der kleinen!) 
wordt gemaakt, maar dat hij wel strijdt tegen een enorme 
macht, een satanische macht. Wij als kleine gemeente 
hebben voor Hem te kiezen, want we geloven in Hem en 
in zijn Rijk dat komt. We geloven in zijn overwinning. 
Die overwinning is in die zin zeker, dat het ondenkbaar 
is dat de geschiedenis anders dan in de ondergang zou 
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eindigen, als Hij niet wint. Als het waar zou zijn dat in 
onze dagen het liberale kapitalisme en het vrije markt
systeem hebben gewonnen en dat er geen weerstand 
meer is, dan is er nog altijd die gemeente van Christus 
die nee zegt in naam van de kleinen en geringen dezer 
wereld, die het slachtoffer worden. Zij komt op voor de 
toekomst van God en van Jezus Christus. We hopen met 
de schrijver, dat de God van alle genade ons zal volma
ken, bevestigen, sterken en grondvesten, kortom dat Hij 
ons zal geven om vol te houden, de duivel van het sys
teem te weerstaan. Hij heeft gelijk daarin, dat hij zegt: 
Christus is de macht daartoe gegeven. Het blijft een 
belijdenis om in te geloven, want het omgekeerde is 
ondenkbaar. Het is de dood! En daarom blijft voor ons 
gelden: Christus is Overwinnaar! 
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