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1. Petrus, een apostel van Jezus
Christus, De eigen naam van den apostel
was Simon of Simeon, Joh. 21:2; 2 Petr. 1:1.
Doch de naam van Petrus of in het Syrisch
Cephas, Joh. 1:43; 1 Cor. 1:12, heeft hij van
Christus ontvangen, toen Hij hem tot het
apostelschap heeft geroepen, gelijk blijkt uit
Mark. 3:16; Luk. 6:14; zie de reden hiervan in
de aantekeningen Matth. 16:18. aan de

vreemdelingen, Grieks van de verstrooiing
Sommigen verstaan hier door degenen die,
omdat zij het geloof in Christus beleden, uit
het Joodse land door de ongelovige Joden
verdreven waren, gelijk Hand. 8:4, en Hand.
11:19 vermelden. Doch het schijnt niet, dat
deze verdreven Christenen in zo korten tijd
naar landen zo ver van Juda gelegen
vertrokken zijn, maar dat die veeleer in de
rondom Judea gelegen landen gebleven zijn.
Daarom is het gevoelen dergenen gelofelijker,
die hierdoor verstaan de Joden, die in die
landen van Azië lang tevoren verstrooid
geweest waren, door de wegvoering der
Assyriërs en door de vervolging onder
Antiochius tevoren geschied, gelijk het
Griekse woord parepidemois medebrengt; die
wel vreemdelingen waren, maar onder
dezelfde volken woonden, gelijk ook het
Griekse woord diaspora; dat is, verstrooiing,
zo gebruikt wordt Joh. 7:35, waaruit ook velen
op den Pinksterdag te Jeruzalem gekomen
zijnde, door de prediking van Petrus en
andere apostelen bekeerd zijn, Hand. 2:10;
die daarna te huis zijn gekeerd en het geloof
hebben verbreid, hoewel niet zonder grote
zwarigheid van de andere hardnekkige Joden;
en dit gevoelen wordt ook bevestigd met den
titel, dien Jakobus in zijn zendbrief deze Joden
geeft, als hij hun noemt de verstrooiden uit de
twaalf stammen, aan welke hij zijn zendbrief

schrijft. Zie Jak. 1:1. Tot hun versterking heeft
dan Petrus, gelijk ook Jakobus, zijn zendbrief
geschreven. verstrooid in Pontus, Deze
waren alle provinciën in Azië gelegen, waarin
vele Joden tevoren hun woning hadden
genomen, gelijk Hand. 2:9,10, en uit de reizen
van Paulus ook ten dele te zien is. Galatie,

Kappadocie, Azie en Bithynie,

Dit was
een deel van Azië, genoemd klein Azië,
waarvan Efeze de hoofdstad was. Zie Hand.
2:9.
2. Den uitverkorenen Hierdoor wordt niet
eigenlijk de eeuwige verkiezing, die door den
volgenden titel verstaan wordt betekend,
maar de verkiezing in den tijd uit den
algemenen hoop der mensen en inzonderheid
der Joden; welke verkiezing in de Schrift
anderszins ook de roeping, of de roeping naar
Gods voornemen genoemd wordt. Zie Joh.
15:19; Rom. 8:28; 1 Cor. 1:26. naar de

voorkennis

Dat is, naar het eeuwig besluit
of voornemen. Zie Rom. 8:29, en 1 Petr. 1:20.

van God den
heiligmaking Of

Vader,

in

de

door. Want deze
verkiezing of roeping bestaat in de
heiligmaking van den Geest, en geschiedt
door den Heiligen Geest, daar de werking van
den Heiligen Geest alleen ons afzondert van
den gemenen hoop der verdorvene mensen.

des Geestes, tot gehoorzaamheid
Namelijk van het geloof. Want door het
geloof gehoorzamen wij het Evangelie van
Christus. Zie hierna 1 Petr. 1:22, en Rom. 1:5.
en besprenging des Dat is, verzoening
met God door het bloed van Christus, die wij
met het geloof aannemen en waarvan de
besprenging met het bloed der offeranden in
het Oude Testament een voorbeeld was. Zie
Hebr. 9:18, enz. Zo worden hier dan in het
kort verhaald al de voornaamste oorzaken
onzer zaligheid. bloeds van Jezus

Christus; genade en vrede zij u
vermenigvuldigd. Dit zegt de apostel
omdat zij reeds de beginselen dezer genade
en vrede hadden ontvangen.
3. Geloofd zij Grieks gezegend; gelijk Ef. 1:3.

de God en Vader Zie hiervan 1 Cor. 15:24.
van onzen Heere Jezus Christus, Die

naar Zijn grote barmhartigheid ons
heeft wedergeboren, Dat is, door zijn

zaligheid; 1 Cor. 11:32.

Geest vernieuwd of van de verdorvenheid
onzer eerste geboorte en van de heerschappij
der inwonende zonde verlost. Zie Joh. 3:5,6;
Rom. 6:11, enz. tot een levende hoop,
Dat is, een hoop des eeuwigen levens of ene
levendmakende hoop, een hoop die in ons
wakker en vast is en alle zwarigheden
overwint, waaronder ook het geloof, waaruit
deze hoop ontstaat, wordt begrepen. door

verdrukkingen of vervolgingen, gelijk Jak. 1:2.

de opstanding

De apostel schrijft hier
onze wedergeboorte aan de opstanding van
Christus toe, niet om Zijn dood uit te sluiten,
want daardoor zijn wij met God verzoend, en
door de kracht van deze dood is onze oude
mens ook gedood; maar omdat deze
verzoening ons door Christus' opstanding
wordt toegeëigend, en de nieuwe mens in ons
wordt verwekt, gelijk Paulus Rom. 6:4, en
vervolgens breder verklaart. Zie ook de
aantekeningen op Rom. 4:25. van Jezus

Christus uit de doden.
4. Tot
een
onverderfelijke,
en
onbevlekkelijke, en onverwelkelijke
erfenis, die in de hemelen Dit zegt de
apostel, omdat vele Joden een aards
koninkrijk onder den Messias verwachten.

bewaard is voor u,
5. Die in de kracht Gods Of door.
bewaard wordt door Het Griekse woord
betekent een bewaring, die door uitgezette
wachten geschiedt. Zo is dan de kracht Gods
gelijk een wacht en sterkte, waarmede wij
tegen onze geestelijke vijanden rondom bezet
zijn. Zie Ps. 34:7,8, en Ps. 91:1,2; Joh.
10:28,29. het geloof tot de zaligheid,

die bereid is, om geopenbaard te Dat
is, u in het openbaar gegeven en
medegedeeld. Zie 1 Joh. 3:2. worden in

den laatsten tijd.

Dat is, in den uitersten
dag, als Hij zal komen om te oordelen de
levenden en de doden.
6. In welke gij u Namelijk God. Of in welke;

verheugt, nu een weinig
tijds (zo het nodig is) Dat is, zo het Gods
namelijk zaak.

wil is, dien wij ons gaarne moeten
onderwerpen; en zo zulks dienstig is tot onze

bedroefd zijnde
door menigerlei verzoekingen; Dat is,
7. Opdat de beproeving uws geloofs,
die veel kostelijker Dat is, van meerdere
kracht en waarde dan de beproeving des
gouds door het vuur. Zie Job 23:10; Jak. 1:3.

is dan van het goud, hetwelk vergaat
en door het vuur beproefd wordt,
bevonden worde Namelijk als gij
daardoor beproefd en standvastig in het
geloof gebleven zijt, niettegenstaande alle
bezoekingen; zie Matth. 24:13. te zijn tot

lof, en eer,

Namelijk in den hemel voor
God, gelijk Rom. 2:7; en dit wordt gesteld
tegen smaad en oneer, die de wereldse
mensen menen dat zij den gelovigen door de
vervolging aandoen. en heerlijkheid, in

de openbaring Zie hiervoor 1 Petr. 1:5.
van Jezus Christus;
8. Denwelken gij niet gezien hebt,
Anderen lezen niet gekend hebt; namelijk
naar het vlees. Hetwelk ook voor een teken
van de vrucht van het ware geloof gesteld
wordt; Joh. 20:29; 1 Joh. 4:20. en nochtans

liefhebt, in Denwelken gij nu,
hoewel Hem niet ziende, maar
gelovende, u verheugt met een De
gelovigen bedroeven zich ook in de
verdrukkingen, gelijk 1 Petr. 1:6 gezegd is,
omdat zij niet ongevoelig zijn in de
kastijdingen; maar verheugen zich in den
troost van den Geest, dien zij daardoor
gevoelen, Rom. 5:3,4, en in het overdenken
van de blijde uitkomts derzelve. Zie Hebr.
12:11. onuitsprekelijke en Dat is, die van
de gelovigen door de werking van den
Heiligen Geest, zelfs in het midden der
verdrukkingen beter gevoeld dan met den
mond voor anderen kan uitgesproken
worden. Zie Joh. 14:17; Filipp. 4:4. heerlijke

vreugde;

Grieks verheerlijkte vreugde; dat
is, die in dit leven uit goede en heerlijke
oorzaken spruit en in het toekomende met de
eeuwige heerlijkheid zal gemengd zijn. En
deze eigenschap wordt hier gesteld tegen de
wereldse vreugde, die dikwijls met oneer

gemengd is en gewoonlijk tot schande uitvalt;
Filipp. 3:19.
9. Verkrijgende het einde uws Of het loon
van uw geloof; alzo genoemd, omdat dat op
het einde van den arbeid ons uit genade zal
worden gegeven. Zie hiervan in de gelijkenis
Matth. 20:1, enz. geloofs, namelijk de

zaligheid der zielen.

Hoewel deze
zaligheid, die wij door Christus verwerven,
den gehelen mens toekomt, zo wordt zij
nochtans der zielen genoemd, omdat in dit
leven en na dit leven deze zaligheid in de ziel
begint, die na de opstanding der doden ook
het lichaam zal gemeen gemaakt worden;
Filipp. 3:20,21.
10. Van welke zaligheid Namelijk ons
door Christus verworven, om hier en
hiernamaals te genieten; zie Hand. 3:24, en
Hand. 10:43, enz. ondervraagd en Want
de profeten, door Gods Geest daarvan
onderricht zijnde, hebben altijd meer en meer
daarvan gepoogd te weten; zie hiervan
voorbeelden Jes. 63:1, enz.; Dan. 9:24, enz.;
Luk. 10:24. onderzocht hebben de

profeten, die geprofeteerd hebben
van de genade, Zo noemt de apostel de
vervulling der beloften, die in het Evangelie
geschied is, gesteld tegen de blote
voorbeelden en voorzeggingen van deze
genade; zie Joh. 1:17. aan u geschied;

11. Onderzoekende, op welke of
hoedanigen tijd Dat is, niet alleen de
genade zelf is van hen onderzocht maar ook
de tijd, wanneer die over het huis van Israël
zou komen; zie Gen. 49:10; Jes. 11:1; Dan.
9:24. de Geest van Dat is, de Heilige Geest,
door wien de heilige mannen Gods gedreven
zijn geweest en gesproken hebben, 2 Petr.
1:21; welke hier Christus' Geest genoemd
wordt, omdat Hij van Christus voortkomt, en
Hij Hem van den Vader, niet alleen tot de
apostelen, maar ook tot de profeten heeft
gezonden. Zie Joh. 12:41, en Joh. 15:26,
vergeleken met Hand. 28:25; waarom Hij ook
de Geest van den Zoon genoemd wordt; Gal.
4:6. Christus, Die in hen was,

beduidde en te voren getuigde, het
lijden, dat op Christus komen zou, en

de heerlijkheid daarna Grieks de
heerlijkheden. volgende.
12. Denwelken geopenbaard is, dat
zij niet zichzelven, De apostel spreekt
hier van de zaak zelf, namelijk van Christus'
komst in het vlees, Zijn lijden en Zijn
heerlijkheid, gelijk in 1 Petr. 1:11 is
uitgedrukt, niet van de vruchten en
werkingen derzelve in ons, die de gelovigen
van het Oude Testament zowel als wij hebben
ontvangen, gelijk hiervoor meermalen in
aangewezen. maar ons bedienden deze

dingen, die u nu aangediend zijn bij
degenen, die u het Evangelie
verkondigd hebben door den Heilige
Geest, Die van den hemel Namelijk op
den Pinksterdag naar de profetie van Joël;
Joël. 2:28; Hand. 2:4,16,17. gezonden is;

in welke dingen

Namelijk waarvan hij in 1
Petr. 1:12 en in 1 Petr. 1:11 heeft gesproken.
de engelen Namelijk vanwege de
verwondering en het vermaak, dat zij hebben
in het erkennen van Gods veelvoudige
wijsheid, die Hij gebruikt in het werk onzer
verlossing en in de uitdeling Zijner genade
over de gemeente, gelijk Paulus verklaart Ef.
3:10; en de apostel schijnt hier te zien op het
voorbeeld van de ark des verbonds, waarover
twee cherubijnen met uitgestrekte vleugels
en gebogen hoofden naar den genadestoel of
het verzoendeksel gedurig zagen. Zie Exod.
25:20; Hebr. 9:5. begerig zijn in te zien.

13. Daarom opschortende

Dewijl de
apostel 1 Petr. 1:4, gezegd had, dat deze hoop
in den hemel wordt bewaard, zo komt hij in
dit andere deel van dezen zendbrief, en
vermaant hen, dat zij dan zullen pogen
daartoe te komen door den voorgestelden
weg, en alle hindernissen of belemmeringen,
die hun in hun verstand zouden mogen
voorkomen, op te schorten en van zich te
weren, gelijk de lieden van dien tijd hun lange
klederen met gordels aan hun lenden
opschortten, om te vaardiger hun weg te
gaan. de lenden uws verstands, en

nuchteren zijnde,

Dit doet de apostel
daarbij, gelijk ook Christus, Luk. 21:34, omdat
een mens, die met spijs en drank overladen is,
even onbekwaam is om geestelijke dingen te

betrachten als om zijn weg snel te vervolgen.
Zie ook 1 Thess. 5:6. hoopt volkomenlijk

op Dat is, vast en oprecht. de genade, die
u toegebracht wordt Grieks die u
gebracht; dat is, toegebracht, of aangeboden
wordt. in de openbaring Namelijk ten
uitersten dage, gelijk hiervoor 1 Petr. 1:7.
Anderen verstaan het van de genade, die ons
door het Evangelie nu geopenbaard en
aangeboden wordt. van Jezus Christus.

14. Als gehoorzame kinderen,
van God. Grieks
gehoorzaamheid.

als

Namelijk
kinderen der

wordt

niet

gelijkvormig aan Dat is, wandelt niet gelijk
gij tevoren deedt, toen gij u gelijkvormig
maakte der begeerlijkheden, die in uwe
onwetendheid waren. Zie dergelijke Rom.
12:2; Ef. 2:3. de begeerlijkheden, die te

voren in uw onwetendheid waren;
Dat is, Joodse en wereldse blindheid voor uw
bekering tot Christus.

15. Maar gelijk Hij, Die u geroepen
heeft, heilig is, zo wordt ook
gijzelven heilig in al uw wandel;
16. Daarom dat er geschreven is: Zijt
heilig, want Ik ben heilig.
17. En indien gij tot een Vader
aanroept Dengene, Die zonder Dat is
God den oppersten rechter. aanneming
des persoons Grieks aanneming des
aanschijns; waarvan zie de aantekeningen
Hand. 10:34. oordeelt naar eens

iegelijks werk, zo wandelt in vreze
den tijd uwer inwoning; Het Griekse
woord Paroikia betekent een inwoning voor
een tijd in een plaats die ons vaderland niet is,
gelijk te zien is Luk. 24:18, Hebr. 11:9; onze
inwoning die hier is in het lichaam op de
aarde, buiten den hemel, die eigenlijk ons
vaderland is. Zie 2 Cor. 5:1,6.

18. Wetende dat gij niet door
vergankelijke dingen, zilver of goud,
verlost zijt uit uw ijdele wandeling,
die u van de vaderen Hij spreekt ten dele
van de kwade voorbeelden van velen hunner
voorvaderen, gelijk Ezech. 20:18; Hand. 7:51;
ten dele van vele ijdele en Farizese

overleveringen, waarnaar zij zich meer
voegden dan naar Gods geboden, gelijk
doorgaans in het Evangelie te zien is.

overgeleverd is;
19. Maar door het dierbaar bloed van
Christus, als van een Dat is, als die is een
onbestraffelijk en onbevlekt lam; een
sacramentele wijze van spreken, waardoor
hetgeen van het paaslam gezegd was op
Christus wordt geduid, omdat het paaslam
een voorbeeld van Christus was, 1 Cor. 5:7;
gelijk ook de andere lammeren, die tot
dagelijkse zoenoffers zonder vlek moesten
verkoren worden. Zie Num. 28:3; Joh. 1:29.

onbestraffelijk en onbevlekt Lam;
20. Dewelke wel voorgekend is Dat is,
tevoren verordineerd, namelijk tot een
Middelaar en verzoening voor onze zonden.
Zie ook van dit woord Rom. 8:29, en Rom.
11:2, en hiervoor 1 Petr. 1:2. geweest voor

de grondlegging der wereld, maar
geopenbaard is Namelijk in het vlees; 1
Tim. 3:16. in deze laatste tijden om
uwentwil, Dat is, om uwer zaligheid wil. Zie
hiervan Hebr. 11:40, en de aantekeningen
aldaar.
21. Die door Hem gelooft Namelijk
Christus. Want wij kunnen geen vertrouwen
op God hebben, dan door het geloof in
Christus, die alleen onze Middelaar en de weg
is tot den Vader; Joh. 14:6. in God, Welke

Hem opgewekt heeft uit de doden,
en Hem heerlijkheid gegeven heeft,
opdat uw geloof en hoop op God zijn
zou.
22. Hebbende
dan
uw
zielen
gereinigd in de gehoorzaamheid Dat
is, door het geloof, hetwelk door het gehoor
des Evangelies en door den Heiligen Geest in
u is gewrocht. Zie Hand. 15:9. der

waarheid, door den Geest, tot
ongeveinsde broederlijke liefde, zo
hebt elkander vuriglijk lief Grieks
uitstrekkelijk; dat is, met een uitgestrekte of
uitgespannen liefde. uit een rein hart;
Dat is, oprecht, ongeveinsd.

23. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit
vergankelijk, Namelijk gelijk uw eerste

geboorte is geweest. Want al wat uit het vlees
geboren is, dat is vlees; Joh. 3:6. maar uit

onvergankelijk zaad, Zo wordt het woord
des Evangelies genoemd, omdat het met de
onberouwelijke werking van den Heiligen
Geest gevoegd is, en dat de wedergeboorte,
die daardoor in ons teweeg wordt gebracht,
onvergankelijk is. Zie Rom. 11:29: Filipp. 1:6; 1
Joh. 5:4,18, enz. door het levende Of
door het Woord Gods, die daar leeft, en in der
eeuwigheid blijft. en eeuwig blijvende

Woord van God.
24. Want alle vlees

Dat is, alle mensen uit

vlees geboren; of alle natuurlijke mensen.

is

als gras, Dat is, verwelkt of vergaat als gras.
en alle heerlijkheid Bij Jes. 40:6, waaruit
deze plaats gehaald wordt, staat: al de
goedertierenheid des mensen; dat is, al de
heerlijkheid, waarmede God den natuurlijken
mens uit zijn goedertierenheid nog versiert,
namelijk in zaken de wereldse wijsheid en eer
aangaande. des mensen is als een

bloem

Namelijk die wel een korten tijd
schoon staat maar haast verdwijnt, gelijk
terstond wordt verklaard. van het gras.

Het gras is verdord, en zijn bloem is
afgevallen;
25. Maar het Woord Namelijk van het
Evangelie, waarvan Jesaja in die plaats
profeteert. des Heeren blijft in der
Namelijk ten opzichte van zijn vernieuwende,
wederbarende en zaligmakende kracht, gelijk
hiervoor 1 Petr. 1:23 is aangetekend. Zie ook
Joh. 3:6; Jak. 1:21. eeuwigheid; en dit is

het Woord, Namelijk van het Evangelie. Zie
2 Cor. 3:6, enz. dat onder u verkondigd
is.
1 Petrus 2

1. Zo legt dan af alle

Namelijk dewijl gij
wedergeboren zijt uit dit onvergankelijk zaad
van den levenden God. Want deze vermaning
vloeit uit de voorgaande leer. kwaadheid,

en alle bedrog, en geveinsdheid, en
nijdigheid, en alle achterklappingen;
2. En, als nieuwgeborene Dat is, als
mensen, die nu nieuw door Gods Geest en

Woord zijt wedergeboren.

kinderkens, zijt

zeer begerig

Namelijk tot uw geestelijk
voedsel en versterking van den nieuwen
mens, die reeds in u is. naar de redelijke
Dat is, de geestelijke melk, gesteld tegen de
lichamelijke melk, die de nieuwgeborene
kinderen begeren, gelijk dit Grieks woord
logicon ook genomen wordt Rom. 12:1.
Anderen nemen het voor woordelijke melk;
dat is, die in Gods Woord bestaat, om aan te
wijzen, dat gelijk het Woord Gods is het
geestelijke zaad van onze wedergeboorte,
hetzelfde Woord ook daarin het geestelijke
voedsel is. onvervalste melk, Dit doet
Petrus daarbij, omdat, gelijk de zuivere melk
het rechte voedsel geeft, zo ook het Woord
Gods, dat onvervalst is, het rechte voedsel
geeft voor de ziel en den geestelijken mens.

opdat gij door dezelve moogt
opwassen;
3. Indien gij anders gesmaakt hebt, Dat
is, gevoeld hebt, waar geworden zijt in uw
gemoed, namelijk door de kracht van Gods
Woord en Geest. Hij gaat dan nog voort in de
gelijkenis van de kinderen, die de rechte melk
hunner voedsters van de vervalste
gemakkelijk door den smaak plegen te
onderscheiden, door de ene aan te nemen, de
andere te verwerpen. Zie Joh. 10:4,5. dat de

Heere goedertieren is.

Namelijk Jezus
Christus, gelijk 1 Petr. 2:4 medebrengt.
4. Tot Welken komende, Namelijk Heere
Jezus, gelijk de volgende verzen vereisen.

tot een levenden Steen,

als

Dat is, een
geestelijken steen; en Christus wordt zo
genoemd tegen de levenloze stenen van den
ceremoniëelen tempel, die een afbeelding
was van het geestelijke huis Gods, dat is, van
Zijn gemeente, waarin God met zijn Geest en
genade woont, 1 Cor. 3:16, waarvan Christus
de fondamentsteen is, 1 Cor. 3:11, en de
hoeksteen, waarop zowel Joden als heidenen
tot een tempel Gods gebouwd worden. Zie
ook Ef. 2:20, enz. van de mensen wel Dat
is, van een groot deel der mensen, wereldse
en ongelovige, vooral de Joden en hun
oversten. verworpen, maar bij God

uitverkoren en dierbaar;

5. Zo wordt gij ook zelven, als levende
stenen, Dat is, geestelijke stenen, gelijk in
het vervolg verklaard wordt. gebouwd tot

gemeente,
niettegenstaande
allen
wederstand
en
woeling,
die
de
ongehoorzamen daartegen hebben gedaan.

Dat is, door het geloof meer en meer
verenigd. een geestelijk huis, tot een

een hoofd des hoeks, en een steen
des aanstoots, Namelijk voor de

heilig priesterdom, om geestelijke
offeranden Namelijk der dankbaarheid, die

ongehoorzamen zelf, die zich tegen dezen
steen door ongeloof hebben gekant, gelijk 1
Petr. 2:8 verklaart. en een rots der

in het Nieuwe Testament nu alleen worden
gevorderd van alle gelovigen; als daar is de
offerande van onze lichamen, dat is, van
onszelf, den Heere tot een eigendom, Rom.
12:1,2, en het offer des lofs en onzer gebeden
voor God, mitsgaders der weldadigheid jegens
onze naasten; Hebr. 13:15,16; Openb. 8:3,4,
en hierna 1 Petr. 2:9. op te offeren, die

Gode aangenaam zijn door Jezus
Christus. Want gelijk onze personen Gode
niet aangenaam zijn dan door het geloof in
Jezus Christus, Rom. 5:1, en Rom. 8:39; zo
kunnen ook onze werken, vanwege hun
onvolmaaktheid, Gode niet behagen dan in
Christus Jezus, en om Zijnentwil; zie Hebr.
11:4, en Hebr. 13:15,21.
6. Daarom is ook Namelijk ten dele Jes. 8:14,
en Jes. 28:16, en ten dele Ps. 118:22; uit
welke plaatsen de apostel Petrus deze
woorden haalt, latende enige woorden uit,
die tot zijn voornemen niet dienden, maar
den zin daarvan oprechtelijk aanhalende.
Anderen zetten het over: Daarom vervat Hij
namelijk God ook in de Schrift. vervat in de

Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een
uitersten Hoeksteen, Zie hiervoor de
aantekeningen 1 Petr. 2:4. 17 niet beschaamd
worden. Dat is, in zijn verwachting niet
bedrogen worden; gelijk Rom. 5:5, en Rom.
10:11. Die uitverkoren en dierbaar is;

en: Die in Hem gelooft, zal niet
beschaamd worden.
7. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; Of
eerlijk. Grieks dierbaarheid, of eerlijkheid; dat
is, zeer eerlijk of dierbaar. maar den

ongehoorzamen

Namelijk in den Ps.
118:22, en Jes. 8:14, waarvan zie de verklaring
Matth. 21:42; Ef. 2:20. wordt gezegd: De

Steen,
Dien
de
bouwlieden
verworpen
hebben,
Deze
is
geworden tot Namelijk voor Gods

ergernis;
8. Dengenen namelijk, die zich aan het
Woord
stoten,
ongehoorzaam
zijnde, waartoe zij ook Dat is, waartoe
zij ook verordineert zijn, gelijk het woord
zetten of stellen ook wordt genomen Joh.
15:16; Hand. 13:47; 1 Thess. 5:9. Niet dat God
iemand zou zetten of ordineren om Zijn
Woord ongehoorzaam te zijn, voor zo veel dat
zonde is. Want zulks zou strijden tegen Gods
natuur, Ps. 5:5; Jak. 1:13; maar omdat God
door zijn rechtvaardig oordeel deze
halsstarrige mensen in hunne halsstarrigheid
heeft
overgegeven,
om
deze
hun
ongehoorzaamheid tegen Christus meer en
meer te ontdekken, Luk. 2:34; en zich zelf zo
de verdiende straf en toorn Gods met hunne
ongehoorzaamheid meer en meer op den hals
te halen. Zie Jes. 8:14; Matth. 21:44, en de
aantekeningen Rom. 1:24, en Rom. 9:17. # Mt
21.44 Ro 1.24 9.17 gezet zijn.

9. Maar gij zijt
waar

geloof

Namelijk die Christus met
hebt

aangenomen.

een

uitverkoren

Dat is, u komen al deze
voorrechten en eretitels metterdaad toe, die
het ganse volk van Israël doorgaans en
inzonderheid Exod. 19:5,6; Deut. 26:18,19,
ten opzichte van het uiterlijk verbond worden
gegeven; zie ook Mal. 3:16,17, Rom. 9:8.

geslacht, een koninklijk priesterdom,
Dat is, koningen en priesters, gelijk Johannes
spreekt Openb. 1:6. Mozes zegt Exod. 19:6,
een priesterlijk koninkrijk. Doch de apostel
volgt de Griekse overzetting, dewijl het één
zin heeft. een heilig volk, een

verkregen volk;

Grieks een volk tot
verkrijging; dat is, dat God Zichzelf door Zijn
bloed tot een eigendom heeft verkregen;
Hand.
20:28.
opdat gij zoudt

verkondigen de deugden Desgenen,
Dat is, de eigenschappen, namelijk de

wijsheid, mogendheid, rechtvaardigheid,
genade en barmhartigheid van God. Die u

uit de duisternis
onwetendheid

en

Namelijk van de
natuurlijke boosheid.

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar
licht; Dat is, tot heiligheid en ware kennis
van God. Zie Hand. 26:18.

10. Gij, die eertijds

Deze plaats is
genomen uit Hos. 2:22, die de apostel hier
van de verstrooide Joden, die tot Christus
bekeerd waren, en Paulus, Rom. 9:25, ook van
de bekeerde heidenen verklaart, die nu
beiden een volk van God in Christus zijn; Ef.
2:13, enz. geen volk waart, maar nu

Gods volk zijt; die eertijds niet
ontfermd waart, maar nu ontfermd
zijt geworden.
11. Geliefden, ik vermaan u als
inwoners en vreemdelingen, dat gij u
onthoudt Of bijwoners, van welk woord, zie
de aantekeningen 1 Petr. 1:17. van de
vleselijke begeerlijkheden, welke
krijg voeren tegen de ziel; Dat is, tegen
de zaligheid der ziel, namelijk om die te
verderven. Ene andere zaak is het waarvan
Paulus spreekt Rom. 7:23, en Gal. 5:17, als hij
den strijd van vlees en geest tegen elkander
beschrijft.

12. En houdt uw wandel eerlijk onder
de heidenen; opdat in hetgeen zij
kwalijk van u spreken, als van
kwaaddoeners, zij uit de goede
werken, die zij in u zien, God
verheerlijken mogen in den dag der
bezoeking. Dat is, in dien tijd als de Heere
hen zal aanzoeken door Zijn genade tot
bekering; zie dergelijke Luk. 1:68, en Luk.
19:44. Anderen nemen het voor den dag,
waarin de gelovigen van de ongelovigen
verzocht of vervolgd worden; omdat het
menigmaal geschiedt, dat de vervolgers,
ziende de godzaligheid en lijdzaamheid der
vervolgden, daardoor tot nadenken worden
gebracht, en dien God zelf beginnen te
prijzen, wiens kinderen zij tevoren
vervolgden.

13. Zijt dan alle menselijke ordening
Grieks menselijke schepping; welke woorden

enigen voor de overheid zelf nemen, die zo
genoemd wordt omdat zij uit mensen bestaat
en door mensen gewoonlijk wordt gesteld.
Anderen verstaan het van de ordinantiën en
wetten, die de overheid tot onderhouding der
burgerlijke enigheid en welvaart maakt. Doch
de eerste verklaring komt met de volgende
woorden
wel
zo
goed
overeen.
onderdanig, Namelijk in al wat zij u
gebieden, zo zulks tegen God en Zijn bevel
niet strijdt. Zie Hand. 4:19. om des Heeren

wil;

Dat is, omdat het Gods wil is u door
dezelve te regeren. Zie Rom. 13:1; 1 Tim. 2:2.
hetzij den koning, Waardoor hier de
Roomse keizer wordt verstaan, onder wiens
gebied die provinciën toen stonden. als de

opperste macht hebbende;
14. Hetzij den stadhouderen, als die
van hem gezonden worden, tot straf
wel der kwaaddoeners, Of wraak.
maar tot prijs dergenen, die goed
doen.
15. Want alzo is het de wil van God,
dat gij, weldoende, den mond stopt
Dat is, hij geen oorzaak hebben om u te
lasteren; een gelijkenis, genomen van de
paarden of stieren, wien men een gebit in den
mond legt of muilbandt, om hun het
kwaaddoen te beletten. Zie Matth. 22:34; 1
Cor. 9:9. aan de onwetendheid der

dwaze mensen;
16. Als vrijen, Dat is, als door Christus wel
vrijgemaakt, van de heerschappij des duivels
en der zonde, maar niet om onder dit deksel u
de gehoorzaamheid der overheden te
ontrekken of kwaad te doen, maar om God te
dienen en zijne wetten te gehoorzamen. en

niet de vrijheid hebbende als een
deksel der boosheid, maar als
dienstknechten van God.
17. Eert een iegelijk; Namelijk met de eer
die hem volgens zijn staat en beroep
toekomt. hebt de broederschap lief;
Dat is, de broederen en hunne christelijke
vergaderingen, gelijk hierna 1 Petr. 5:9.

vreest God; eert den koning.
18. Gij huisknechten, zijt met alle
vreze onderdanig den heren, Namelijk

in den Heere, gelijk Paulus daarbij voegt; Ef.
6:1. niet alleen den goeden en

bescheidenen, maar ook den
harden. Grieks den verdraaiden, krommen,
slimmen, verkeerden.

19. Want dat is genade, Namelijk bij God,
gelijk in het einde van 1 Petr. 2:20 daarbij
gevoegd wordt; dat is, het is Gode
aangenaam. indien iemand om het

geweten

Grieks om de conscientie Gods;
dat is, omdat hij in zijn conscientie zich
verbonden houdt God boven allen te dienen
en
te
gehoorzamen.
voor God

zwarigheid
verdraagt,
Grieks
droefheden. lijdende ten onrechte.
20. Want wat lof is het, Namelijk voor
God, gelijk in het einde van het vers. indien
gij verdraagt, als gij zondigt, Dat is, als
gij het wettelijk gebod uwer heren veracht of
overtreedt. en daarover geslagen

wordt? Grieks met vuisten geslagen. Maar
indien gij verdraagt, als gij weldoet,
en daarover Dat is, God dient en Zijn
geboden gehoorzaamt. lijdt, dat is
genade bij God.
21. Want hiertoe zijt gij geroepen,
Namelijk als discipelen van Christus, opdat gij
Zijn kruis zoudt dragen; Matth. 10:38, en
Matth. 16:24, enz. dewijl ook Christus

voor ons geleden heeft, ons een
voorbeeld nalatende, Of patroon,
voorschrift; een gelijkenis genomen van de
schilders of schrijfmeesters. opdat gij Zijn

voetstappen

Namelijk niet alleen in Zijn
lijden, maar ook in Zijn lijdzaamheid, gelijk
volgt. zoudt navolgen;

22. Die geen zonde gedaan heeft, en
er is geen bedrog in Zijn mond
gevonden;
23. Die, als Hij gescholden werd, niet
wederschold, en als Hij leed, niet
dreigde; maar gaf het over aan Dien,
Dat is, gaf Zijn zaak over, of beval Zijn zaken.
Of gaf Zichzelf over, of gaf de wraak over.

Die rechtvaardiglijk oordeelt;
24. Die Zelf onze zonden Namelijk

als
een offerande voor onze zonde, om door de

straf, die Hij voor deze in lichaam en ziel leed,
de zonde teniet te doen, gelijk den bok der
verzoening de zonden van het volk opgelegd
werden, Lev. 16:21, en gelijk Jesaja daarvan
profeteert, Jes. 53:4, en Paulus verklaart 2
Cor. 5:21. in Zijn lichaam gedragen

heeft op het hout;

Of aan het hout; dat

opdat wij, der
zonden afgestorven zijnde, Grieks
is, op of aan het kruis.

afgeworden zijnde, of afgescheiden zijnde;
namelijk door de kracht zijns doods en zijner
voldoening. der gerechtigheid leven

zouden; door Wiens striemen gij
genezen zijt. Grieks striem; namelijk die Hij
om onzentwil gedragen heeft; welk woord de
apostel hier te liever gebruikt, daar de
dienstknechten, omdat zij christenen waren,
dergelijke striemen van hunne harde heren
dikwijls moesten dragen.

25. Want gij waart als dwalende
schapen; Namelijk in uw onwetendheid en
blindheid. En hier ziet de apostel op Jes. 53:6.

maar gij zijt nu bekeerd tot den
Herder en Opziener uwer zielen.
Grieks episcopon; dat is, toeziener of
opziener, dat is die zorg draagt voor de
zaligheid uwer zielen, al is het dat uwe
lichamen hier dikwijls mishandeld worden. Zie
Matth. 10:28.
1 Petrus 3

1. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw
eigenen mannen onderdanig; opdat
ook, zo enigen den Woorde
ongehoorzaam Namelijk van het
Evangelie. zijn, zij door den wandel der
vrouwen zonder Woord mogen
gewonnen worden; Dat is, tot Christus
bekeerd worden, gelijk dit woord winnen
gebruikt wordt Matth. 18:15; 1 Cor. 9:19, en
elders. Niet dat het goed leven zonder woord
genoeg is om den mens te bekeren of tot het
geloof te brengen. Want dat doet de Heilige
Geest door het Woord van God alleen, Ps.
19:8; Rom. 1:16, en Rom. 10:17; maar omdat
zulke mannen, ziende den goeden wandel der
gelovige vrouwen, een goed gevoelen krijgen
van dat Woord en van den godsdienst dien zij

belijden, en een begeerte om het ook te
horen en zichzelf door Gods genade daarnaar
te schikken.

2. Als zij zullen ingezien hebben uw
kuisen wandel in vreze. Dat is, eerbied
en zorgvuldigheid; namelijk in den dienst van
God en van hare mannen.
3. Welker versiersel zij, Dat is, haar
voornaamste versiersel zij, want Paulus, 1
Tim. 2:9, laat ook een eerbaar of sierlijk
gewaad de vrouwen toe; maar Petrus bestraft
hier alle onmatige en al te overdreven
versieringen, waartoe het vrouwelijk geslacht
dikwijls genegen is, en alle hovaardij en
trotsheid in de gewone en anderszins
geoorloofde versiering. niet hetgeen

uiterlijk is, bestaande in het vlechten
des haars, en omhangen van goud,
of van klederen aan te trekken;
4. Maar de verborgen mens Dat is, de
inwendige mens, die dagelijks vernieuwd
wordt naar Gods evenbeeld, 2 Cor. 4:16. des

harten, in het onverderfelijk
versiersel van een zachtmoedigen en
stillen geest, die kostelijk is voor
God. Dat is, dierbaar en aangenaam.
5. Want alzo versierden zichzelven
eertijds ook de heilige vrouwen,
Namelijk die over hare godvruchtigheid,
voorzichtigheid en nederigheid geprezen
worden in het Oude Testament, als Rebekka,
Anna, de moeder van Samuël, Abigaïl, Esther
en dergelijken. die op God hoopten, en

waren
haar
eigen
mannen
onderdanig;
6. Gelijk
Sara
aan
Abraham
gehoorzaam is geweest, hem
noemende heer, welker dochters
Grieks kinderen; namelijk naar den geest,
gelijk Abraham de vader is aller gelovigen;
Rom. 4:16. gij geworden zijt, Dat is, gij
metterdaad bewijst geworden te zijn, gelijk
Joh. 15:8. als gij weldoet, en niet

vreest voor enige verschrikking.

Of
met. Het Griekse woord betekent een
haastige of schielijke verbaasdheid, gelijk een
vogel of enig ander dier verbaasd is, wanneer
het iets ziet of hoort dat hem gevaarlijk is.

Deze verbaasdheid, die het vrouwelijk
geslacht licht overkomt, wegens de zwakheid
van hare natuur, verklaart de apostel dat zij in
den dienst harer mannen licht kunnen
ontgaan, als zij maar weldoen en een goed
geweten voor God houden.

7. Gij mannen, insgelijks, woont bij
haar met verstand, Grieks naar verstand;
dat is, uw heerschappij gebruikende met
voorzichtigheid en matigheid. aan het

vrouwelijke vat, als het zwakste,

Een
Hebreeuwse wijze van spreken, waardoor
enig werktuig, hetzij een persoon of enige
andere zaak zijnde, aangeduid wordt, en de
vrouw wordt hier zo genaamd, omdat zij
geschapen is tot een hulp van den man, Gen.
2:18. eer gevende, Namelijk niet boven
maar nevens den man, of naast den man
boven het gehele huisgezin, gevoegd met ene
zonderlinge zorg en mededogendheid, gelijk
het woord eer ook medebrengt, Matth. 15:4;
1 Tim. 5:17; hetwelk ook de liefde van den
man en hare zorg over het huis vereist. Zie Ps.
45:10, enz.; Spreuk. 31:27,28; Ef. 5:25, enz.
als die ook medeerfgenamen Namelijk
van het eeuwige leven. Sommigen boeken
hebben als die medeerfgenamen met u zijn.
Hetwelk met den zin wel overeenkomt. der

genade des levens met haar zijt;
opdat uw gebeden niet verhinderd
worden. Namelijk door twist of tweespalt.
En hier worden onder de gebeden ook allerlei
oefeningen van den godsdienst verstaan.
8. En eindelijk, De apostel keert nu weder tot

zijt
allen eensgezind, medelijdend, de
broeders Namelijk met elkander. Het
de vermaningen die een iegelijk aangaan.

Griekse woord betekent eigenlijk een
medegevoel hebben met het lijden van een
ander. liefhebbende, met innerlijke

barmhartigheid

Het Griekse woord
betekent een deugd waardoor het ingewand
of het hart over den nood van een ander licht
wordt bewogen. bewogen, vriendelijk;
Dit woord betekent eigenlijk, die bedenkt of
bevroedt hetgeen een ander aangenaam is.

9. Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of
schelden voor schelden, maar

zegent daarentegen; Dat is, bidt voor die

13. En wie is het,

en doet wel dengenen, die u scheiden of
kwaad doen, gelijk Christus ook gebiedt
Matth. 5:44. Doch hier valt op te merken, dat
Petrus, gelijk ook Christus, niet spreken van
het ambt ener overheid tegen openbare
boosdoeners, maar van het ambt van een
gewoon Christen tegen een ieder in het
bijzonder. wetende, dat gij daartoe
Namelijk van God, dien gij dagelijks ook
vertoornt door uw zonden, en wiens zegening
gij derhalve ook onwaardig waart. Het kan
ook gevoegd worden bij het voorgaande,
namelijk dat gij daartoe geroepen zijt, om
geen kwaad met kwaad te vergelden.

kwaad doen zal, indien gij navolgers
zijt van het goede?
14. Maar indien gij ook lijdt om der
gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en
vreest niet uit Grieks vreest niet hun vrees;

geroepen zijt, opdat gij zegening
Namelijk tijdelijke en eeuwige, gelijk de plaats
hier tot bewijs bijgebracht medebrengt.

zoudt beerven.
10. Want wie Deze

plaats is genomen uit
Ps. 34:13, enz., en daarin volgt de apostel
meest de Griekse overzetting, die den zin van
den Hebreeuwsen tekst wel uitdrukt. Doch
hetgeen de profeet vragenderwijze voorstelt,
zegt de apostel verhalender wijze. het

leven wil

Hebreeuws wie is de man die het
leven wil en liefheeft of begeert het goede te
zien? liefhebben, en goede dagen

zien,

Dat is, een gelukzalig leven leiden.
Want al is het, dat de godzaligen menigmaal
verdrukt worden, zo houden zij nochtans
altijd een goede conscientie, en hebben ene
zalige uitkomst te verwachten. Waarom zij
ook zichzelf verheugen in de verdrukkingen;
Rom. 5:3; Jak. 1:2, enz. die stille zijn tong

van het kwaad, en zijn lippen, dat zij
geen bedrog spreken;
11. Die wijke af van het kwade, en
doe het goede; die zoeke vrede en
jage denzelven na.
12. Want de ogen des Heeren Dat is, de
gunstige en zorgvuldige ogen des Heeren.

zijn over de rechtvaardigen, en Zijn
oren tot hun gebed; maar het
aangezicht Dat is, het toornig of afkerig
aanschijn des Heeren. des Heeren is
tegen degenen, die kwaad doen.

Dat is, of niemand zal u
kwaad willen doen, als gij navolgers zijt van
het goede; of zo iemand toch zulks doet, die
kan u in uw gelukzaligheid niet schaden,
dewijl gij om de gerechtigheid lijdt. die u

dat is, gelijk zij vrezen en ontroerd zijn, omdat
zij een kwade conscientie hebben, gelijk Jes.
8:12, waaruit Petrus deze woorden tot zijn
voornemen past. vreze van hen, en

wordt niet ontroerd;
15. Maar heiligt God,

Dat is, schrijft Hem
alle lof en eer toe, hangt Hem alleen aan en
vertrouwt op Hem, gelijk Job 33:4; Rom. 4:20;
want dan geven wij God zijn hoogste eer, als
wij Zijn genade, trouw, wijsheid en
mogendheid alles toeschrijven. den Heere,

in uw harten; en zijt altijd bereid tot
verantwoording Dat is, openlijke
belijdenis en bescherming uit Gods Woord
van uw hoop, naar de mate der gaven die gij
ontvangen hebt. aan een iegelijk, die u

rekenschap

Namelijk ambtshalve, of om
onderricht te worden; of, wanneer de
verdediging der waarheid zulks vereist. Want
anders zegt ook Christus, dat wij het heilige
niet voor de honden zullen werpen, noch de
paarlen voor de zwijnen, opdat zij zich niet
omkeren en ons verscheuren; Matth. 7:6.
afeist van de hoop, Dat is, van den grond
van uw geloof en vervolgens ook van uw
hoop, waarop gij steunt. die in u is, met

zachtmoedigheid en vreze.

Dat is, met
zorgvuldige voorzichtigheid, opdat u niets
ontvalle, dat Gods gemeente of het Evangelie
nadelig zou zijn. Zie een voorbeeld in Christus,
Joh. 18:19,20, als hij voor de rechters stond.
16. En hebt een goed geweten, Of
houdt; namelijk in al uw doen, en in al deze
vrees of voorzichtigheid, opdat gij onder den
dekmantel daarvan niet nalaat openlijk te
belijden hetgeen God u in zijn Woord gebiedt,
of dat tot Zijn eer dient. opdat in hetgeen

zij kwalijk van u spreken, als van

kwaaddoeners,
zij
beschaamd
mogen worden, die uw goeden
wandel in Christus lasteren. Dat is,
naar Christus' leer en bevel.

17. Want het is beter, dat gij,
weldoende, (indien het de wil van
God wil) lijdt, dan kwaad doende.
Namelijk tot beproeving van uw geloof; Jak.
1:2,3,4.

18. Want Christus heeft ook eens
voor de zonden geleden, Hij
rechtvaardig
voor
de
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot
God zou brengen; Die wel is gedood
in het vlees, Of naar het vlees; dat is, naar
zijn menselijke natuur, gelijk dit woord vlees
van Christus doorgaans wordt verstaan. Zie
Joh. 1:14; Rom. 1:3; 1 Tim. 3:16; want hoewel
degenen, die het lichaam doden de ziel niet
kunnen doden, Matth. 10:28; nochtans wordt
de gehele mens gezegd gedood te zijn,
wanneer ziel en lichaam door een geweldigen
dood van elkander worden gescheiden;
hoewel geen geweld de ziel noch het lichaam
van Christus van zijn Godheid heeft kunnen
scheiden. maar levend gemaakt door

den Geest;

Dat is, door Zijn goddelijke
natuur, door welke hij Zijne mensheid uit de
doden heeft opgewekt, gelijk dit woord geest
voor de goddelijke natuur van Christus ook
elders gebruikt wordt. Zie Rom. 1:4; Hebr.
9:14, enz. Anderen zetten het over: naar den
geest, en verstaan het van de ziel van
Christus, die levend is gebleven al was zijn
lichaam gedood. Doch zo zou Petrus hier van
Christus niets anders zeggen dan wat allen
gelovigen toekomt, Matth. 10:28; en dit
strijdt ook tegen de eigenschap van het
Griekse woord Zoopoietheis, hetwelk niet
betekent een die levend blijft maar levend
gemaakt is; welke levendmaking een eigen
werk van God is; zie Joh. 5:21; Rom. 4:17; 1
Tim. 6:13. Hetgeen ook van dezen geest van
Christus hierna gezegd wordt, dat hij door
dezen den geesten in de gevangenis zijnde,
ten tijde van Noach gepredikt heeft, kan van
de ziel van Christus, die vóór zijn ontvangenis
uit Maria nog niet was, ook niet gezegd
worden.

19. In Denwelken

Of door denwelken;

namelijk geest of zijne Godheid. Hij ook,
Namelijk Christus, van wien Petrus hier
spreekt. henengegaan zijnde, Of
gekomen zijnde; dat is, van den hemel
afgekomen zijnde; namelijk door zijn
openbaring en werking, gelijk Hijzelf tot
Abraham sprak, als Hij nederkwam om Lot te
verlossen en Sodom en Gomorra door het
vuur te straffen, Gen. 18:21, en om zijn volk
Israël uit Egypte te verlossen en de
Egyptenaars te straffen; Exod. 3:8. den

geesten,

Deze plaats is zwaar, en wordt
daarom verschillend uitgelegd. Sommigen
verstaan door deze geesten de heidenen, die
in de schaduw des doods en gelijk als in de hel
zaten, dien Christus door zijn apostelen het
Evangelie gepredikt heeft. Doch de heidenen
worden nergens geesten genoemd, en de
omstandigheden des tijds wanneer deze
prediking hun is geschied past op zulke
uitlegging niet, dewijl de apostelen niet ten
tijde van Noach, maar na de verrijzenis van
Christus het Evangelie hebben verkondigd.
Anderen verstaan door deze geesten de
verdoemde zielen in de hel, waaraan Christus
na Zijn dood zichzelf op een buitengewone
wijze zou hebben geopenbaard, om hun Zijn
overwinning te verkondigen tot een schrik, en
hen van hunne ondankbaarheid en
rechtvaardige straf te overtuigen. Doch van
zulk een extra-ordinaire verschijning van
Christus in de hel wordt nergens in de Schrift
gewag gemaakt; zij was ook niet nodig; en het
woord prediken dat hier gebruikt wordt,
wordt nergens in zulk een zin genomen.
Anderen verstaan daardoor de zielen der
gelovigen van het Oude Testament, die
ergens onder de aarde in een voorburg der
hel, als in ene gevangenis, zouden bewaard
zijn geweest, totdat Christus zou gestorven
zijn, en met Zijn ziel bij hen verschenen, om
hun te verkondigen hun verlossing uit deze
gevangenis, en hen met Hem in den hemel
daarna op te voeren. Welke uitlegging,
behalve dat zij strijdt met hetgeen Christus
zeide tot den bekeerden moordenaar aan het
kruis: heden zult gij met Mij in het paradijs
zijn, Luk. 23:43; ook strijdt met de zaligheid
van de zielen der voorvaders, die al voor

Christus' dood en opstanding in den hemel
waren, gelijk aangetekend is op Hebr.
11:5,16,40, en Hebr. 12:23, en andere
plaatsen. Nergens wordt ook een gevangenis
genoemd een plaats waarin iemand bewaard
wordt om hem gelukkiger te maken, maar wel
een plaats waarin iemand bewaard wordt tot
zijn oordeel of straf. Het woord prediken ziet
ook altijd in Gods Woord op de nodiging tot
geloof en bekering, die voor de zielen der
afgestorven gelovigen van het Oude
Testament niet meer nodig was, gelijk ook
niet toegepast kan worden op die zielen, als
gezegd wordt dat Christus door Zijn geest
gepredikt heeft aan de zielen die ten tijde van
Noach ongehoorzaam waren. Daarom is deze
uitlegging de beste en zekerste, dat door de
geesten hier verstaan worden de zielen van
die mensen, aan welke de geest of Godheid
van Christus, door Noach de bekering eertijds
heeft laten prediken, namelijk toen zij nog
leefden, welke Noach daarom ook een
prediker der gerechtigheid wordt genoemd, 2
Petr. 2:5; welke mensen, niettegenstaande
deze prediking door Noach en Gods
lankmoedigheid
over
hen,
even
ongehoorzaam en goddeloos zijn gebleven,
gelijk 2 Petr. 2:5 ook wordt betuigd. Die ook
om hun ongehoorzaamheid en goddeloosheid
in de gevangenis of hel zijn geweest toen
Petrus zijnen brief schreef, gelijk de hel ook
een gevangenis genoemd wordt, Openb. 20:7;
en de onzalige geesten, die daarin zijn,
worden gezegd daarin bewaard te worden tot
den dag des oordeels; 2 Petr. 2:4; Jud.:6. die

in de gevangenis zijn, gepredikt
heeft, Namelijk door Noach, den prediker
der gerechtigheid; 2 Petr. 2:5.

20. Die
eertijds
ongehoorzaam
waren, wanneer de lankmoedigheid
Gods eenmaal verwachtte, in de
Namelijk honder en twintig jaren lang, of de
mensen zich zouden bekeren, eer Hij de
bedreigde straf zou uitvoeren; Gen. 6:3. Zie
ook van deze lankmoedigheid Gods tegen de
ongehoorzamen, Rom. 2:4, en Rom. 9:22.

dagen van Noach, als de ark
toebereid werd; waarin weinige (dat
is acht) zielen behouden werden Dat

is, mensen, gelijk Hand. 2:41.

door het

water.

Of in het water; dat is, midden in en
door het water, gelijk dit Griekse woord dia
ook gebruikt wordt, Rom. 4:11; 1 Tim. 2:15.
21. Waarvan het Dit ziet op de ark en den
ingang van Noach in de ark, door welke Noach
is behouden gebleven in het water van den
zondvloed, waarin de anderen vergingen.
tegenbeeld, de doop, De doop wordt
alzo genoemd, omdat hij een sacrament is
van onze behoudenis uit het algemeen
verderf der wereldse mensen, gelijk de ark
was een middel van de lichamelijke
behoudenis van Noach en de zijnen uit het
verderf der eerste wereld. ons nu ook

behoudt, niet die een aflegging Dat is,
die doop behoudt onze zielen eigenlijk niet,
die uitwendig is, en waardoor de vuiligheid
des lichaams wordt afgewassen, welke ook
vele
huichelaars
en
mond-christenen
deelachtig zijn; maar, wil hij zeggen, die
inwendig is, en door het bloed en den Geest
van Christus aan onze zielen geschiedt. is

der vuiligheid des lichaams, Grieks van
het vlees. maar die een vraag is Of
afvraging. Het Griekse woord betekent hier
zulk een afvraging, die met een ernstige
begeerte is gemengd van hetgeen waarnaar
men vraagt, gelijk als men iemand om raad en
hulp vraagt of verzoekt. van een goed

geweten

Dat is, die door het bloed en den
Geest van Jezus Christus is gereinigd; Hebr.
9:14. En hierdoor wordt verstaan de
vrijmoedige toegang en aanspraak der
gelovigen in hun vertrouwen, en in hun
gebeden tot God, als tot hunnen vader; zie
Rom. 8:15; Gal. 4:6, welke een afscheidbare
vrucht is van de vergeving onzer zonden en
van onze vernieuwing of wedergeboorte.
Anderen menen, dat hier gezien wordt op het
gebruik van den doop der volwassenen in de
eerste Kerk, welken afgevraagd werd of zij
ook den duivel en de wereld voortaan wilden
afzweren, en in een nieuw leven, met een
goed geweten voor God wandelen; waarop zij
antwoordden: ja; welke vraag en antwoord
door dit Griekse woord eperotema zou
verstaan worden. Dit antwoord dan uit een
goede of gereinigde conscientie voor God

spruitende, betuigt ook den inwendigen doop
des harten. tot God, door de

opstanding

Namelijk die een volkomen
bewijs is van Christus' voldoening voor onze
zonden, en een onderpand van de opwekking
van den nieuwen mens en van onze zalige
opstanding hiernamaals. Zie Rom. 6:3, enz.

van Jezus Christus;
22. Welke is aan de rechter hand
Gods, opgevaren ten hemel, de
engelen, en machten, en krachten
Hem onderdanig gemaakt zijnde.
1 Petrus 4

1. Dewijl dan Christus voor ons in het
vlees Dat is, in zijn menselijke natuur, gelijk
1 Petr. 3:18. geleden heeft, zo Namelijk
tot verzoening en wegneming onzer zonden.

wapent gij u ook met dezelfde
gedachte, namelijk dat wie in het
vlees Dat is, in zijn menselijke natuur, gelijk
1 Petr. 3:18. geleden heeft, die heeft
opgehouden van de zonde; Namelijk
om die voortaan niet meer te dienen. Zie
hiervan breder Rom. 6:3, enz.; gelijk ook 1
Petr. 4:2 verklaart.

2. Om nu niet meer naar de
begeerlijkheden der mensen, maar
Dat is, der natuurlijke en onwedergeboren
mensen. Zie Ef. 2:3. naar den wil van

God, den tijd, die overig is in Namelijk
na onzen doop en bekering. het vlees, te
leven.
3. Want het is ons genoeg, dat wij den
voorgaande tijd Namelijk die onze
bekering in onze onwetendheid voorgegaan
is. des levens der heidenen wil Dat is,
hoewel wij Joden waren nochtans geleefd
hebben naar de gewoonte of lusten der
heidenen, waar wij onder woonden; niet dat
de apostel zelf juist zo geleefd had, maar hij
spreekt zo bij een wijze van spreken, die
communicatie wordt genoemd. volbracht

hebben, en gewandeld hebben in
ontuchtigheden,
begeerlijkheden,
wijnzuiperijen,
brasserijen,
drinkerijen
en
gruwelijke

afgoderijen;

Of
ongeoorloofd,
onbehoorlijk. Dit wordt daar niet bij gedaan
als of er enige afgoderij ware, die niet
gruwelijk of ongeoorloofd is; maar om uit te
drukken de afgrijselijkheid der afgoderij,
waartoe de Joden zich van de heidenen, waar
zij onder woonden, ook dikwijls lieten
verleiden om hun te behagen.

4. Waarin zij zich vreemd houden,
Namelijk onbekeerde Joden en heidenen. als
gij niet medeloopt tot dezelfde
uitgieting der overdadigheid, en u
lasteren; Dat is, scheiden of lasteren u en
de leer, omdat gij deze navolgende, niet doet
gelijk zij.

5. Dewelke zullen rekenschap geven
Dengene, Die bereid staat om te
oordelen de levenden en de doden.
Dat is, alle mensen. Zie Hand. 10:42.

6. Want daartoe is ook den doden
Namelijk die ten tijde van Noach geleefd
hebben, en nu dood zijn, waarvan hij hiervoor
1 Petr. 3:19,20, heeft gesproken; die Noach
lasterden, omdat hij niet deed gelijk zij,
namelijk huwelijken, eten, drinken, enz.,
zonder bedenken van Gods toekomende straf,
gelijk Christus daarvan ook spreekt Matth.
24:37,38. het Evangelie Namelijk door
Noach, den prediker der gerechtigheid;
namelijk om hen daardoor tot bekering van
zulk een zorgeloos leven te brengen.

verkondigd geworden, opdat zij wel
zouden geoordeeld worden Dat is,
gestraft of gekastijd worden, gelijk 1 Cor.
11:31,32. Namelijk door den zondvloed, dien
God over het gehele menselijke geslacht
wilde doen komen. Anderen verstaan dit van
de doding des vleses en van het geestelijke
leven des Geestes. Doch de eerste verklaring
komt met de woorden hier en met 1 Petr.
3:19 beter overeen. naar den mens in

het vlees,

Dat is, in het lichaam, door het

benemen van hun tijdelijk leven.

leven zouden

maar

Namelijk zo zij Noach
hoorden en zijne vermaning waarnamen, en
zich daarvan bekeerden. naar God Dat is,
voor God, of naar Gods genade, die hun werd
aangeboden. in den geest. Dat is, naar de

ziel en in hunnen geestelijken stand; gelijk het
kan zijn; hoewel Petrus dit niet klaar zegt, dat
enigen zich in het einde nog bekeerd hebben,
ziende dat God zijn straf reeds over hen zond.
Immers blijkt hieruit, dat God daarom Noach
hun tot een prediker heeft gezonden, om hen
tot bekering te noden, opdat, zo hunne
lichamen vergingen, ten minste hun zielen
behouden werden.

7. En het einde aller dingen is nabij;

die God
verleent; opdat God in allen
geprezen worde door Jezus Christus,
Welken toekomt de heerlijkheid en
de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.
12. Geliefden, houdt u niet vreemd
goeds is, krachten verkrijgende.

Grieks zijt geen vreemdelingen; dat is, laat u
niet vreemd dunken, of verwondert u niet
gelijk vreemden plegen, wanneer hun iets
ongewoons overkomt. Gelijk ook 1 Petr. 4:4.

Namelijk in deze wereld. En daarom, wil de
apostel zeggen, moeten wij op onze hoede
zijn, opdat ons het laatste oordeel niet
overvalle, gelijk de zondvloed de eerste
wereld overviel. Zie dergelijke Matth. 24:37;
Luk. 21:34. zijt dan nuchteren, en

over de hitte der verdrukking onder
u, die u geschiedt tot verzoeking,
alsof u iets vreemds overkwame;
13. Maar gelijk gij gemeenschap hebt
aan het lijden van Christus, Dat is, aan

waakt in de gebeden.
8. Maar vooral hebt vurige liefde tot
elkander; want de liefde zal menigte
van Namelijk onder de mensen, alzo de

de verdrukkingen die wij naar het voorbeeld
van Christus en om Zijnentwil lijden. Of die
Christus lijdt in Zijn leden. Zie Rom. 8:17; 2
Cor. 1:5; Col. 1:24; Hebr. 11:26. alzo

liefde alles verdraagt, alles ten beste duidt,
alles vergeeft. En dezen zin eist duidelijk de
plaats Spreuk. 10:12; waar de apostel deze
woorden uitneemt. Want het is alleen de
verdienste van Christus, die onze zonden voor
het oordeel Gods bedekt; 1 Joh. 2:1,2.

zonden bedekken.
9. Zijt herbergzaam jegens elkander,
zonder murmureren. Namelijk dat u
zulks te moeilijk of te lastig valt, gelijk de
mensen licht plegen te doen.
10. Een iegelijk, gelijk hij gave Namelijk
van God. Waaronder ook de verscheiden
roeping tot gebruik dezer gaven wordt
verstaan; gelijk Ef. 4:8. ontvangen heeft,

alzo bediene hij dezelve aan de
anderen, als goede uitdelers der
menigerlei genade Gods.
11. Indien iemand spreekt, die spreke
als de woorden Gods; Dat is, met allen
ernst en eerbied, gelijk het betamelijk is Gods
Woord te spreken. indien iemand dient,

die diene als uit kracht, Dat is, met ernst
en ijver, gelijk die van Godswege zulks doet;
mild, gelijk die door Gods zegen doet hetgeen
hij doet; en in nederigheid, gelijk zulks
doende niet uit zijn eigen krachten maar
daartoe van God, die een oorsprong alles

verblijdt u;

Namelijk dat gij waardig geacht
zijt om Christus' wil, en naar Zijn voorbeeld te
lijden. Zie Matth. 5:12; Hand. 5:41. opdat

gij ook in de openbaring Zijner
heerlijkheid u moogt verblijden en
verheugen.
14. Indien gij gesmaad wordt om den
Naam van Christus, zo zijt gij zalig;
want de Geest der heerlijkheid, Dat is,
die u met heerlijkheid als kinderen Gods
versiert, gelijk Hij de Geest der waarheid, der
wijsheid, enz., ook elders wordt genaamd;
Jes. 11:2; Joh. 16:13. en de Geest van

God rust op u. Wat hen aangaat,
Namelijk uwe verdrukkers. Hij wordt wel
gelasterd, Namelijk deze Geest, die deze
vrijmoedigheid in u baart. maar wat u
aangaat, Hij wordt verheerlijkt.
Namelijk als gij in het midden van de
verdrukking Zijn kracht en vertroosting in u
gevoelt, en daardoor bij anderen bewijst. Zie
Matth. 10:19; Luk. 12:11; Joh. 14:16,17.

15. Doch dat niemand van u lijde als
een doodslager, of dief, of
kwaaddoener, Namelijk van enige andere
soort van kwaad, waarover de burgerlijke
wetten der mensen plegen te straffen. of als

een, die zich met eens

Dat is, met een

anders ambt of zaken, uit bemoeizucht of
albestierigheid,
waardoor
dikwijls
verwarringen, twisten en scheuringen
voortkomen, en derhalve ook strafbaar is.

anders doen bemoeit;
16. Maar indien iemand lijdt als een
Christen, die schame zich niet,
Namelijk over het lijden, of over de schande,
die Hem daarom aangedaan wordt. maar

verheerlijke God in dezen dele.
17. Want het is de tijd, dat het
oordeel beginne Dat is, de kastijdingen.
Want
gelijk
de
verdrukkingen
zijn
beproevingen der gelovigen, zo zijn ook die
hun kastijdingen, ten aanzien van Gods hand,
die deze roeden gebruikt tot hun best. Zie
Hebr. 12:6, enz. van het huis Gods; Dat
is, van de huisgenoten Gods of van Zijne
gemeente; Hebr. 3:1, enz. en indien het

eerst van ons begint, welk zal het
einde Dat is, hoe vreeslijk zal, enz. zijn
dergenen, die het Evangelie van God
ongehoorzaam zijn?
18. En indien de rechtvaardige
nauwelijks zalig Dat is, niet dan door veel
strijd, vele verdrukkingen, benauwdheden,
beproevingen en kastijdingen, Matth. 7:13,14.
Anderszins gaat de zaligheid der gelovigen,
die
door
het
geloof
in
Christus
gerechtvaardigd zijn en door Zijn Geest
geheiligd, naar Gods belofte zeker en gewis.
Zie Rom. 8:33. wordt, waar zal de

goddeloze en zondaar

Dat is, de
onboetvaardige zondaar; Ps. 1:1; Joh. 9:31.
verschijnen? Namelijk om in Gods oordeel
te bestaan; Ps. 1:5.

19. Zo dan ook die lijden naar den wil
van God, dat zij hun zielen Hem, als
den getrouwen Schepper, bevelen
met weldoen.
1 Petrus 5

1. De ouderlingen,

Dat is, de leraars en

die
onder u zijn, vermaan ik, die een
medeouderling, Namelijk nevens u.
herders der gemeente; gelijk Tit. 1:5.

Petrus verheft zich dan niet boven allen, als

en getuige des
Christus ben, en

een hoofd van alle leraars.

lijdens van
deelachtig der

Dit kan verstaan worden
van de hoop des apostels gelijk ook van alle
gelovigen, Rom. 8:24; of ook van de
bijzondere aanschouwing, die hem van
Christus' heerlijkheid vertoond is geweest met
de twee andere apostelen op den berg,
Matth. 17:1; 2 Petr. 1:16,17,18, welke
hiernamaals voor de gehele wereld volkomen
zal geopenbaard worden; 1 Joh. 3:2.

heerlijkheid, die geopenbaard zal
worden:
2. Weidt de kudde Gods, Dat is, leert en
verzorgt de gemeente Gods, als rechte
herders, van al hetgeen haar nodig is ter
zaligheid; of hebt acht op dezelve, gelijk
Paulus spreekt Hand. 20:28; een gelijkenis,
genomen van de zorg der herders over hun
schapen; waarvan zie breder Joh. 10. die

onder u is, hebbende opzicht
daarover, niet uit bedwang, Dat is, niet
uit vrees voor bestraffing, of straf. maar
gewilliglijk; noch om vuil gewin,
maar met een volvaardig gemoed;
3. Noch als heerschappij voerende over
het erfdeel des Heeren maar als
voorbeelden der Dat is, voorbeelden in
leer en leven. kudde geworden zijnde.
4. En als de overste Herder Alzo noemt
Petrus hier niet zichzelf maar Christus; want
die is alleen de herder van al de herders en
van al de schapen, zo Joden als heidenen,
welke titel niemand anders kan toekomen.

verschenen zal zijn, zo zult gij de
onverwelkelijke Het Griekse woord
amarantinon komt van amarantus, hetwelk
een kruid is dat niet verwelkt, waarvan
eertijds kransen gemaakt werden. Zie 1 Cor.
9:24,25.
kroon der heerlijkheid

behalen.
5. Desgelijks gij jongen, zijt den ouden
onderdanig; en zijt allen elkander
onderdanig; Dit zegt de apostel, niet ten
opzichte van elk ambt, geestelijk of wereldlijk,
waarin altijd behoorlijk onderscheid moet
worden gehouden, maar ten opzichte van de
algemene liefde, waarin elk den ander zoveel

doenlijk is moet wijken en toegeven. Zie Rom.
12:10. zijt met de ootmoedigheid

geschreven. Doch men pleegt van zijn eigen
doen niet licht zo te spreken. heb ik met

bekleed; Of versierd. want God
wederstaat de hovaardigen, maar de
nederigen geeft Hij genade.
6. Vernedert u dan Namelijk voor alles en in

weinige
woorden
geschreven,
vermanende en betuigende, dat
deze is de waarachtige Dat is, de

alles; dat is, onderwerpt u met een nederig en
gelovig gemoed den wil en de regering Gods,
gelijk 1 Petr. 5:7 ook verklaart. onder de

krachtige hand Gods, opdat Hij u
verhoge te Zijner tijd.
7. Werpt al uw bekommernis op Hem,
want Hij zorgt voor u.
8. Zijt nuchteren, en waakt; want uw
tegenpartij, de duivel, gaat om als
een briesende leeuw, zoekende,
wien hij zou mogen verslinden; Dat is,
tot een val of afval brengen en daardoor tot
het verderf.

9. Denwelken wederstaat, vast zijnde
in het geloof, wetende, dat hetzelfde
lijden aan uw broederschap, die in
de wereld is, volbracht wordt. Grieks
voleindigd; dat is, aan hen zowel alom als aan
u geschiedt. Want dit is het lot van alle
gelovigen. Zie Hand. 14:22.

10. De God nu aller genade, Die ons
geroepen heeft tot Zijn eeuwige
heerlijkheid in Christus Jezus, nadat
wij een weinig tijds zullen geleden
hebben, Dezelve volmake, bevestige,
versterke, en fondere ulieden.
11. Hem zij de heerlijkheid en de
kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Grieks tot de eeuwen der eeuwen.
12. Door Silvanus, Die ook elders Silas
wordt
genaams,
een
metgezel
en
medereiziger van Petrus en Paulus, gelijk hier
en in de brieven van Paulus doorgaans te zien
is. Zie Hand. 15:16,17; 2 Cor. 1:19; 1 Thess.
1:1. die u een getrouw broeder is, zo

ik acht,

Sommigen voegen dit bij het
voorgaande woord getrouw, omdat de een
van den ander niet dan uit goede hoop zo kan
gevoelen. Anderen voegen het bij het
volgende woord weinige, in dezen zin: Zo ik
acht, heb ik u met weinige woorden

waarachtige leer van de genade Gods, die u
gepredikt is en gij door het geloof hebt
aangenomen. genade Gods, in welke gij

staat.
13. U groet de medeuitverkorene
Gemeente, die in Babylon is, en
Sommigen verstaan hierdoor de stad Rome,
om daaruit te bewijzen, dat Petrus te Rome is
geweest, die bij gelijkenis van Petrus Babylon
zou worden genoemd, omdat zij een
afgodische stad was, vol van verwarring,
afgoderij en vervolging tegen de gelovigen;
gelijk de stad Rome zo ook wordt genoemd in
de Openbaring van Johannes; Openb. 14:8, en
Openb. 16:19, en Openb. 17:5, en Openb.
18:2,10,21. Doch het is veel geloofwaardiger,
dat hier van het echte Babylon in Chaldea of
Assyrië gelegen eigenlijk gesproken wordt,
waar de apostel Petrus, als een bijzonder
apostel der Joden, dan was; dewijl in deze nog
grote menigte van Joden waren gebleven, na
de
verlossing
uit
de
Babylonische
gevangenschap, gelijk daar ook de hoofdsynagogen waren van al de verstrooide Joden;
waaruit Petrus aan al de andere in de
verstrooiing heeft geschreven; temeer, omdat
het geen wijze van doen is, dat in de
onderschriften anders dan eigenlijk wordt
gesproken, gelijk ook Paulus in verscheidene
brieven niet minder den naam der stad Rome
noemt gelijk van andere steden. Een andere
zaak is het met de Openbaring van Johannes,
die meest in figuurlijke wijze van spreken
bestaat. Markus, Zie van hem Hand.
12:12,25, en Hand. 15:37; Col. 4:10; 2 Tim.
4:11; Filem.:24. mijn zoon. Namelijk niet
ten opzichte van zijn geboorte, maar van
Petrus' bijzondere liefde jegens Hem, gelijk
Paulus ook Timotheüs doorgaans zo noemt.

14. Groet elkander met een kus der
liefde. Vrede zij u allen, die in
Christus Jezus zijt. Amen.

