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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

BENAARSTIGT U! 

 

Daarom, geliefden! verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk 

van Hem mocht bevonden worden in vrede. (2 Petrus 3 : 14) 

 

 

I. De beschrijving hier van de gelovigen gegeven: „Verwachtende deze dingen.”  

Zo zegt ook Paulus: „Wij merken niet aan de dingen, die men ziet, maar de dingen, die 

men niet ziet.” (2 Kor. 4 : 18). De onbekeerden onder u merken aan de dingen die 

gezien worden. Al uw denken, spreken, hopen en vrezen heeft betrekking op de dingen 

van deze wereld, op de dingen die binnen uw bereik zijn. Maar diegenen uwer, wier 

ogen zijn verlicht, wier harten zijn bestraald door de Heilige Geest, vestigen hun blik 

verder dan de tijd reikt: hun verwachting is niet van deze aarde. Het uitzien, waarvan 

hier gesproken wordt, is echter meer dan enkel kennis; het is een verwachten, een 

uitzien met sterk verlangen. Het wordt genoemd: een „verwachten en haasten.” (2 Petrus 

3 : 12). Het is gelijk aan het uitzien van een kind naar zijn afwezige vader, die hij in de 

verte ziet aankomen en tegemoet ijlt. Het is gelijk aan het uitzien ener bruid naar de 

komst van haar bruidegom.  

 

Welke dingen zijn het welke de gelovige verwacht? 

1. De tweede komst van de Heere. De spotters zeggen: „Waar is de belofte Zijner 

toekomst?” (vs. 4) „Maar de dag des Heeren zal komen.” (vs. 10). „Verwachtende en 

haastende tot de toekomst van de dag Gods. (vs. 12). De grote gebeurtenis van die dag is 

de komst van Jezus op de wolken des hemels. De wereld verwacht dit niet, maar u, die 

van Christus bent, ziet die komst met verlangen tegemoet. De wereld verblijdt zich dat 

Christus ver weg is, en hoopt dat Hij nimmer weer zal komen. Zij gelooft, in zekere 

mate, dat de Zoon van God eens uit een vrouw geboren is, en te Bethlehem in de kribbe 

is neergelegd; dat Hij gewandeld heeft op de heuvels van Galiléa en vele wonderen heeft 

gedaan; dat Hij is gestorven en heengegaan tot de Vader. En nu hopen zij niets meer van 

Hem te zullen zien. De wereld gelooft dat zij voorgoed van Hem ontslagen is. Ik ben 

overtuigd dat, indien Hij in deze stad terugkeerde, de meeste inwoners over Hem 

zouden weeklagen. 

Maar Hij zal komen, en wel gelijk een dief in de nacht. Hij vertraagt de belofte niet, 

gelijk sommigen dat traagheid achten. „Deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijkerwijs u 
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Hem naar de hemel hebt zien henenvaren.” (Hand. 1 : 11). „De Heere Jezus zal van de 

hemel geopenbaard worden met de engelen Zijner kracht, met vlammend vuur wraak 

doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van 

onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn; dewelke zullen tot straf lijden het 

eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte.” (2 

Thess. 1 : 7—9). „Ziet, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen, 

die Hem doorstoken hebben, en alle geslachten van de aarde zullen over Hem rouw 

bedrijven; ja, amen.” (Openb. 1 : 7). „Verwachtende deze dingen.” Zo u in waarheid van 

Christus bent, dan is uw hoop daarop gevestigd. Vele gelovige en Godzalige mensen 

geloven dat die dag nabij is, en wie zal het wagen te zeggen dat zij ongelijk hebben? De 

dag des Heeren zal alzo komen gelijk een dief in de nacht. Ziet een bruid niet 

verlangend uit naar de bruiloftsdag? Zo ook zullen allen, die van Christus zijn, Zijn 

verschijning liefhebben. 

 

2. De beproeving door het vuur. „De hemelen zullen voorbijgaan met een gedruis, en 

de elementen zullen branden en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, 

zullen verbranden.” (vs. 10). „Deze dingen alle zullen vergaan.” (vs. 11). 

De spottende wereld verwacht deze dingen niet. Zij verlangt er niet naar, en daarom 

ook verwacht zij ze niet. Lezen zij van deze dingen in de Bijbel, ze zijn hun als 

schrikaanjagende sprookjes of zij beschouwen ze als treurspel. Maar geenszins lezen zij ze 

als werkelijkheid. Gindse blauwe hemel zal, menen zij, met zijn azuren gewelf, de aarde 

immer blijven omspannen, de elementen zullen hun spiegelgevecht blijven voortzetten, 

zodat nu eens de oosten- en dan weer de westenwind heerschappij zal voeren, en de 

zoele zuidenwind afgewisseld zal worden met de koude noordenwind. De groene 

aardbol zal, menen zij, zijn wentelingen immer vervolgen, terwijl zaaiing en oogst, zomer 

en winter niet zullen ophouden. Hun huizen en steden zullen, hopen zij, de eeuwen 

verduren; zij noemen hun landen naar hun eigen naam.  

Mijn broeders, kunt u van uzelf zeggen, dat u iets anders verwacht dan dat het morgen 

zijn zal als het heden is, ja zelfs nog beter? Maar zij, die van God geleerd zijn, verwachten 

deze dingen. U ziet met verlangen deze ontzettende dag tegemoet. Uw oog is immer naar 

boven gericht om te zien wanneer de hemelen zullen voorbijgaan en de elementen 

zullen branden; wanneer de hand, die de hemelen heeft uitgespannen, ze als een dunne 

doek zal ineenrollen. U ziet begerig uit naar die dag, wanneer de hemelen met een 

gedruis zullen voorbijgaan en de elementen zullen vergaan. U ziet neer op de aarde als 

op een bouwvallig huis, dat u op het punt staat te verlaten. U beschouwt haar bergen, 

haar bomen, haar velden, als gereed ter verbranding, en al haar werken, haar huizen, 

haar paleizen, haar steden, als voedsel voor de laatste algemene brand. Geen wonder dat 

Jezus zei: „Zij zijn niet van de wereld.” (Joh. 17 : 16). Jammer maar, mijn broeders, dat 

wij nog zoveel van de wereld zijn. 

 

3. De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. „Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont.” (vs. 13). De belofte 

van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde vinden wij in Jes. 65 : 17 en Jes. 66 : 22 en 

wederom in Openbaring 21 : 1: „Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.” Een 

volkomen beschrijving te geven van deze heerlijke wereld vermag ik niet. Geen 

donderwolken zullen immer de lucht verduisteren, geen bliksemschichten het 
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hemelruim doorklieven, geen verzengende oostenwinden de velden meer verschroeien, 

geen pestwinden of verwoesting aanbrengende dwarrelwinden de aarde meer beroeren. 

Daar zal geen vloek meer zijn, geen doornen en distelen zullen daar meer gevonden 

worden, het paradijs zal worden hersteld. Dit alles moge zijn, wie zal het zeggen. Maar 

één ding is zeker „waarin gerechtigheid woont.” „In haar zal niet inkomen iets, dat 

ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het 

boek van het leven en des Lams.” " (Openb. 21 : 27). De goddelozen zullen worden 

weggerukt. De wereld verwacht deze dingen niet. Zij gelooft niet dat zij in bundels zal 

worden gebonden, en in het vuur geworpen. Gij, die van deze wereld bent, u gelooft 

niet dat er een wereld is, waarin u voor eeuwig van uw geliefde vrienden en naburen zult 

gescheiden worden. Wij echter verwachten deze dingen. Wij zien uit naar een tijd, 

wanneer u ons niet meer zult bespotten en onze naam als kwaad verwerpen, wanneer u 

ons niet meer zult haten en lasteren; wij zien uit naar een wereld, waarin u nimmer zult 

komen, „waarin gerechtigheid woont.” 

 

II. De plicht hier bevolen: „Benaarstigt u, opdat u van Hem mag bevonden worden 

in vrede.” 

De plicht hier bevolen is naarstigheid, zich te benaarstigen om zo te leven dat, 

wanneer Christus komt, Hij u vinden mag in vrede, onbevlekt en onbestraffelijk. Twee 

zaken zijn in dit bevel begrepen. 

1. Benaarstig u om in Christus te zijn. Om in vrede bevonden te worden, onbevlekt 

en onbestraffelijk, is het nodig dat men in Christus gevonden wordt. Hij, die buiten 

Christus is, kan niet in vrede zijn met God, kan ook niet onbevlekt en onbestraffelijk 

zijn. Er is slechts één middel om voor God onbevlekt en onbestraffelijk te zijn, 

namelijk: het zijn in Christus. Van nature „is er niemand rechtvaardig, ook niet één; er 

is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; er is niemand die goed doet, 

ook niet tot één toe.” (Rom. 3 : 10—12). U bent allen bevlekt door uw inwonend 

bederf, en uw verdorven leven is één grote vlek in het oog van God. Benaarstig u om 

bevonden te worden in vrede. 

1ste Zoek dit als het éne nodige: „Een ding heb ik van de Heere begeerd.” (Psalm 

27 : 4). De meesten in deze vergadering hebben meer of minder begeerte om zalig te 

worden. U zou niet graag in de hel geworpen worden, u zou wensen in te gaan in de 

heerlijkheid. Maar niet velen willen zich benaarstigen om in het Koninkrijk Gods in te 

gaan. Benaarstigt u dat uw hart zozeer hiermede vervuld zij, dat het uw voornaamste 

bemoeiing zij, hetzij u slaapt, hetzij u waakt. O, zo u de dierbaarheid van Christus 

kende, u zoge uzelf benaarstigen om van Hem bevonden te worden in vrede. 

2e. Laat geen middelen onbeproefd. Hij, die zich benaarstigt in het verkrijgen 

van aardse goederen, laat geen ding onbeproefd om zijn doel te bereiken. Een 

koopman, die schone paarlen zoekt, gaat van markt tot markt om ze te verkrijgen. Een 

hongerige bedelaar gaat van deur tot deur om zijn behoeften vervuld te zien; honderd 

weigeringen schrikken hem niet af, ook aan de volgende deur klopt hij aan. Zo dan 

ook, indien het u werkelijk ernst is om zalig te worden, laat dan ook niet één middel 

onbeproefd, als daar zijn: Bijbel, gebed, verenigd gebed, getrouwe leraars en Godzalige 

vrienden. 

3e. Laat varen wat u in de weg staat. Hij, die zich benaarstigt in wereldse zaken, 

geeft die dingen op, welke hem hinderen zijn doel te bereiken. Wanneer iemand zijn 
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hart er op gezet heeft om in de morgen op reis te gaan, verlaat hij vroegtijdig zijn bed. 

Hij, die vlucht om zijn leven te redden, stoot alles uit de weg wat hem de vlucht belet. 

Zo dan, indien ge u benaarstigt om Christus te vinden, en uw wereldse beslommeringen 

zijn u daarbij in de weg en de dingen dezer wereld geven u zoveel zorg en bekommernis, 

dat zij u in uw benaarstigen hinderlijk zijn, zodat u inziet dat dit op uw verderf zal 

uitlopen, geeft ze dan op. Is enig gezelschap verderfelijk voor u, verwoestend voor uw 

ijver, hinderlijk voor uw gebed, en worden u door hetzelve uw kostelijke uren 

ontstolen, breekt het dan af. Is daar enige afgod, die u verhindert tot Christus te 

komen, werpt hem weg. Benaarstigt u, dat u van Hem bevonden mag worden in vrede. 

Herodes wilde niet afzien van Herodias. 

 

2. Benaarstigt u in Christus te blijven. „Wacht u dat u niet uitvalt van uw vastigheid.” 

(vs. 17). „Kinderkans blijft in Hem, opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij 

vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn 

toekomst.” (1 Johannes 2 : 28).  

1ste. Laadt geen schuld op uw geweten. Schuld verstoort onze gemeenschap met 

Christus; verbergt Zijn aangezicht voor ons, brengt wolken, verberging, donkerheid over 

de ziel. Benaarstigt u dagelijks te komen, gelijk u eerst gekomen bent. Die volhardt tot 

het einde, die zal zalig worden.  

2e. Benaarstigt u op te wassen in de genade. Een groeiende boom is een levende 

boom. Wanneer een boom ophoudt met groeien, is hij in gevaar te worden uitgeroeid. 

Zo ook met de gelovige. Beijvert u om toe te nemen in kennis, geloof, liefde.  

3e. Benaarstigt u dagelijks toe te nemen in gelijkvormigheid aan Jezus. Wij worden 

niet gerechtvaardigd door onze heiligmaking. En toch, zonder heiligmaking is er geen 

duurzame vrede of gemeenschap met Christus mogelijk. Wij worden volkomen 

gerechtvaardigd door het leven en sterven van de Heere Jezus. En toch, nadat Hij ons 

gerechtvaardigd heeft, wil Hij ons naar Zijn beeld veranderen, zodat wij, hoe langer wij 

reeds gerechtvaardigd zijn, des te meer geheiligd zouden zijn. Geliefden, indien u nu 

vrede wilt hebben, en in vrede van Hem gevonden worden, benaarstigt u dan op te 

wassen in heiligheid. De heiligste gelovigen zijn immers de gelukkigsten. 

 

III. Drangredenen tot naarstigheid. 

1. De meesten leven zeer zorgeloos. De meeste mensen rondom u leven als ware er 

geen komende Zaligmaker, als zouden de hemelen niet verbranden, als zou de aarde niet 

in vuur staan. Het volk dezer stad is gelijk aan de inwoners van Sodom; zij wentelen zich 

om en om in de genietingen van de zonde. Hoewel zij geen overvloed hebben van 

brood, is er nochtans een uitgieting van overdadigheid. De meeste gelovigen zijn mee 

maar al te zorgeloos, de Bruidegom niet verwachtende; alzo dan, benaarstigt u. Laat hun 

zorgeloosheid u te meer aansporen tot naarstigheid. Beeft terug voor de mogelijkheid 

dat u zou besmet worden door de algemene zorgeloosheid en slaperigheid. Zij is 

inderdaad een besmettelijke ziekte. 

2. Het is noodzakelijk dat ge uzelf alleszins benaarstigt. De rechtvaardige zal 

nauwelijks zalig worden. U leeft in een wereld van vijanden: uw eigen hart, de 

verzoekingen van de wereld, de strikken van de duivel. Weinigen komen in de hemel 

zonder diepe vallen. Wanneer u door bergachtige streken reisde tussen rotsen en 

afgronden, zoge u ondervinden dat u al uw naarstigheid nodig had om niet te vallen en 
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uw benen te breken. En zulk een reis is de uwe. 

3. De tijd is kort. „Kunt u dan niet één uur met Mij waken?” (Matth. 26 : 40). Indien 

u nog niet in Christus bent, bedenkt het, de tijd is kort. U bent gelijk aan een reiziger, 

die een verre dagreis te maken, die een groot gedeelte van de dag verslapen heeft. Hij 

moet zijn schreden verhaasten, en dat moet ook u doen. Houdt u in Christus, de tijd is 

slechts kort. U bent gelijk aan een soldaat, die op wacht staat. Uw wachttijd is slechts 

kort; val niet in slaap, maar blijf wakende. “Waak, want gij weet de dag niet noch de 

ure.” 

4. Uw naarstigheid zal te laat komen, wanneer Christus u vinden zal nog buiten Hem 

zijnde. Toen de Bruidegom kwam, gingen de dwaze maagden heen om olie te kopen, 

maar zij kwamen te laat. Zo ook zullen velen van u beginnen te zoeken, als het te laat zal 

zijn. Wanneer ge uw ogen in de hel zult opslaan, of wanneer Jezus komt, zult u roepen: 

„Heere, Heere!” maar alle naarstigheid zal dan te laat zijn. Wanneer de boot is 

afgevaren, is al uw lopen tevergeefs. Nu kan uw naarstigheid nog van pas zijn. Nog is er 

plaats: de deur is nog geopend. „Benaarstigt u, opdat gij van Hem mag bevonden 

worden in vrede!” 

 

 

 

Dundee, 14 mei 1842. 

 

 


