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2 Petrus. 
Deur dr. Douw Breed Aanbieding 3

In die aanslag op jou 
geloof gaan dit oor meer 

as oorlewing.
i) Verkondig

ii) Gee steeds om
(2:5-9).

i) Verkondig. Noag se 
verkondiging.

Verkondig:

2:5 en [God het] die ou wêreld nie 
gespaar het nie, maar Noag, die 
prediker van geregtigheid, met sewe 
ander bewaar het toe Hy die sondvloed 
oor die wêreld van goddelose mense 
gebring het;

 Hy het ’n Wêreldheerser en 
Regter verkondig.

 Noag het Verkondig. 

 Hy het met sy dade verkondig.

Lot se 
verkondiging.

Verkondig:

2:7 En tog het Hy vir Lot gered, 'n eerbare 
man wat gebuk moes gaan onder die 
losbandige lewenswyse van sedelose 
mense. 8 Terwyl hy tussen hulle gewoon 
het, moes hierdie eerbare man dag vir 
dag soveel van hulle gruweldade aanskou 
en sulke dinge aanhoor dat dit 'n foltering 
was vir sy opregte gemoed.

Verkondig: Net as ekself 
eerbaar leef.

2:7 En tog het Hy vir Lot gered, 'n eerbare 
man wat gebuk moes gaan onder die 
losbandige lewenswyse van sedelose 
mense. 8 Terwyl hy tussen hulle gewoon 
het, moes hierdie eerbare man dag vir 
dag soveel van hulle gruweldade aanskou 
en sulke dinge aanhoor dat dit 'n 
foltering was vir sy opregte gemoed.

Verkondig: Net wanneer daar 
werklike weersin is teen die kwaad.
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2:9 Die Here weet dus om dié wat 
Hom dien, uit beproewing te red, 
maar om die goddeloses te straf en 
vir die oordeelsdag gevange te hou.

Vertrou die Here sodat 
jy nie opgee nie.

2:5 Hy het ook die wêreld van die 
outyd nie gespaar nie, maar die 
sondvloed oor die wêreld van 
goddelose mense gebring. Net vir 
Noag wat die wil van God 
verkondig het, en sewe ander 
mense het Hy gered.

Ou 
wêreld

Verkondig Nuwe 
wêreld

Teëstand
Oordeel ii) Gee om.

Gee om. 

2:14 ... hulle verlok onvaste 
siele, ...

Slagoffers #1:  
Onstandvastiges.

Gee om. 

2:19 Hulle belowe vryheid aan 
hierdie mense, al is hulle self slawe
van die verderf; want as iets jou in 
sy mag het, is jy sy slaaf.

Ken die slagspreuk en 
die ironie van hulle 
slagspreuk.

Gee om. 

2:20 Mense wat van die besmettinge 
van die wêreld vrygekom het 
deurdat hulle ons Here en Verlosser, 
Jesus Christus, leer ken het, en wat 
weer daarin vasgevang en daardeur 
oorweldig word, ...

Slagoffers #2: 
pas bekeerdes.

Gee om. 

2:21 Dit sou vir hulle beter gewees het 
as hulle die wil van God nie leer ken het 
nie as dat hulle dit wel leer ken het en 
daarna afgewyk het van die heilige 
gebod wat aan hulle oorgedra is.

Ken die dodelike 
gevaar waarin 
pasbekeerdes verkeer.

2:22 Van hulle is die 
spreekwoorde waar: “'n Hond
gaan terug na sy braaksel toe”                                    
en:

“'n Vark wat gewas is, 
gaan rol weer in die 
modder.”

Dodelike gevaar. 

Matteus 12:43-45
“Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens 
weggaan, swerf hy deur dor streke 
op soek na 'n rusplek. As hy dit nie 
kry nie, sê hy: ‘Ek gaan terug na my 
huis waaruit ek

Dink aan Jesus 
se gelykenis:
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weggegaan het.’ Hy kom dan terug 
en kry dit onbewoon, skoon en aan 
die kant. Dan gaan haal hy sewe 
ander geeste, nog slegter as hy self, 
en hulle trek saam met hom in en 
gaan woon daar. Aan die einde is so 
'n mens slegter daaraan toe as aan 
die begin. So sal dit ook gaan met 
die slegte mense van vandag.”

Wees 
verstandelik 

wakker en nugter

(3:1-2).

Standvastig.

3:1-2 Geliefdes, dit is al die tweede brief 
wat ek aan julle skrywe. In albei het ek 
geprobeer om julle weer helder te laat 
dink deur julle te herinner aan die woorde 
wat vroeër deur die heilige profete 
verkondig is, asook aan die gebod van die 
Here en Verlosser wat deur julle apostels 
aan julle oorgedra is.

Helder denke is nodig.

3:1 Geliefdes, dit is al die tweede brief 
wat ek aan julle skrywe. In albei het ek 
geprobeer om julle weer helder te laat 
dink deur julle te herinner aan 2 die 
woorde wat vroeër deur die heilige 
profete verkondig is, asook aan die 
gebod van die Here en Verlosser wat 
deur julle apostels aan julle oorgedra is.

Helder denke     
deur herinnering.

3:1 Geliefdes, dit is al die tweede brief 
wat ek aan julle skrywe. In albei het ek 
geprobeer om julle weer helder te laat 
dink deur julle te herinner aan 2 die 
woorde wat vroeër deur die heilige
profete verkondig is, asook aan die 
gebod van die Here en Verlosser wat 
deur julle apostels aan julle oorgedra is.

Maar dan spesifieke 
herinnering – profete.

3:1 Geliefdes, dit is al die tweede brief 
wat ek aan julle skrywe. In albei het ek 
geprobeer om julle weer helder te laat 
dink deur julle te herinner aan 2 die 
woorde wat vroeër deur die heilige 
profete verkondig is, asook aan die 
gebod van die Here en Verlosser wat 
deur julle apostels aan julle oorgedra is.

Maar dan spesifieke 
herinnering – ”gebod.”

3:1 Geliefdes, dit is al die tweede brief 
wat ek aan julle skrywe. In albei het ek 
geprobeer om julle weer helder te laat 
dink deur julle te herinner aan 2 die 
woorde wat vroeër deur die heilige 
profete verkondig is, asook aan die 
gebod van die Here en Verlosser wat 
deur julle apostels aan julle oorgedra is.

Herinnering: Belangrike lyn: 
Here en Verlosser  julle apostels.


