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Aanbieding 4
Gee begronde 

antwoorde.
i) Op ander se kritiese 

vrae (3:3-8).

ii) maar ook op jou eie 
vrae (3:9-10).

Ander
se kritiese vrae.

Ander se kritiese vrae.

3:3 Veral moet julle weet dat
daar in die laaste dae mense op 
die toneel sal verskyn wat die spot 
dryf en wie se lewe net deur hulle 
eie begeertes beheers word. Hulle 
sal spot 4 en sê: ...

Sorg dat jy voorbereid is.

3:3-5 Hulle sal spot en sê: “En wat 
het nou geword van die belofte van 
sy wederkoms? Ons vaders is al 
dood, en tog bly alles nog net soos 
dit was van die begin van die

Ander se vrae. 
Onthou: Dambord is nie 
skaak nie.

skepping af.” Hiermee vergeet
hulle moedswillig dat daar lank 
gelede 'n hemel en 'n aarde was wat 
deur die woord van God uit water en 
deur water ontstaan het.

Ander se vrae. 
Onthou: Dambord is nie 
skaak nie.

3:3 Veral moet julle weet dat daar in die 
laaste dae mense op die toneel sal 
verskyn wat die spot dryf en wie se 
lewe net deur hulle eie begeertes 
beheers word. Hulle sal spot 4 en sê:..

Ander se vrae. 
Weet dat daar by mense 
dikwels ander motiewe en 
verdedigings meganismes is.

3:3 Veral moet julle weet dat daar in die 

laaste dae mense op die toneel sal
verskyn wat die spot dryf en wie se 
lewe net deur hulle eie begeertes 
beheers word. Hulle sal spot 4 en sê: ..

Ander se vrae. 
Weet waaraan jy 
sukses moet meet.

Jou eie
vrae.
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3:3 Veral moet julle weet dat daar in 
die laaste dae mense op die toneel sal 
verskyn wat ...

Jou eie vrae.
Ek is nie 
onaantasbaar nie.

3:8 Een ding moet julle egter nie 
vergeet nie, geliefdes: vir die Here 
is ...

Jou eie vrae.
Swak insig lei tot toegewings 
– slegte toegewings.

3:9 Die Here stel nie die vervulling 
van sy belofte uit nie, al dink party 
mense so.

Jou eie vrae.
Voorbeeld 1 van ’n 
begronde antwoord.

3:8 Een ding moet julle egter nie 
vergeet nie, geliefdes: vir die 
Here is een dag soos duisend 
jaar en duisend jaar soos een 
dag.

Jou eie vrae.
Voorbeeld 2 van ’n 
begronde antwoord.

3:9 Die Here stel nie die vervulling 
van sy belofte uit nie, al dink party 
mense so. Nee, Hy is geduldig met 
julle, omdat Hy nie wil hê dat 
iemand verlore gaan nie: Hy wil hê 
dat almal hulle moet bekeer.

Jou eie vrae.
Voorbeeld 3 van ’n 
begronde antwoord.

3:10 Maar die dag van die Here sal 
so onverwags soos 'n dief kom. En 
op dié dag sal die hemel met 'n groot 
gedruis verdwyn, die hemelliggame 
brand en tot niet gaan, en die aarde 
met alles wat daarop is, vergaan.

Jou lewe moet 
jou antwoorde 

bevestig       
(3:11-14).

Jou lewe moet jou antwoorde 
bevestig.

Leef ”aangesien.”

3:11 Aangesien al hierdie dinge so 
aan hulle einde gaan kom, moet 
julle des te meer vroom en aan God 
toegewy lewe.

Jou lewe moet jou antwoorde 
bevestig.

Leef pessimisties ...

3:12 Leef in verwagting dat die dag 
van God kom en beywer julle 
daarvoor, die dag waarop die 
hemel in vlamme sal vergaan en 
die hemelliggame sal brand en 
wegsmelt.

Jou lewe moet jou antwoorde 
bevestig.

Leef pessimisties-optimisties.

3:13 Maar ons leef in die verwagting 
van 'n nuwe hemel en 'n nuwe 
aarde wat God belowe het en waar 
die wil van God sal heers.
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Jou lewe moet jou antwoorde 
bevestig.
Die duidelikste bevestiging  van my 
antwoorde: ’n lewe voor God.

3:14 Daarom, geliefdes, terwyl julle 
hierdie dinge verwag, moet julle julle 
daarvoor beywer om vlekkeloos en 
onberispelik voor God, en in vrede 
met Hom, te lewe.

Jou denkraamwerk
is krities belangrik 

(3:15-16).

Jou beskouing bepaal 
alles. 

3:15 En beskou die geduld wat ons 
Here met ons het as geleentheid om 
gered te word. So het ons geliefde 
broer Paulus immers ook met die 
wysheid wat aan hom gegee is, aan 
julle geskrywe.

Jou denkraamwerk.
Begin by jou 
Skrifbeskouing.

3:15 En beskou die geduld wat ons 
Here met ons het as geleentheid om 
gered te word. So het ons geliefde 
broer Paulus immers ook met die
wysheid wat aan hom gegee is, 
aan julle geskrywe.

Jou denkraamwerk.
Wêreldbeskouing geslyp 
deur die Skrif.

3:15 En beskou die geduld wat ons 
Here met ons het as geleentheid om 
gered te word. So het ons geliefde 
broer Paulus immers ook met die 
wysheid wat aan hom gegee is, aan 
julle geskrywe.

Jou denkraamwerk.

Geslyp deur getroue uitleg.

16 Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin 
hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge 
in sy briewe wat moeilik is om te 
verstaan. Oningeligte en onstandvastige
mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, 
soos hulle trouens ook doen met die res 
van die Skrif, en dit tot hulle eie 
ondergang.

Jou denkraamwerk.
Ander wat jou denkraamwerk slyp:

16 Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin 
hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge 
in sy briewe wat moeilik is om te 
verstaan. Oningeligte en onstandvastige
mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, 
soos hulle trouens ook doen met die res 
van die Skrif, en dit tot hulle eie 
ondergang.

Kennis en insig in die Skrif.

Jou denkraamwerk.
Ander wat jou denkraamwerk slyp:

16 Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin 
hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge 
in sy briewe wat moeilik is om te 
verstaan. Oningeligte en onstandvastige
mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, 
soos hulle trouens ook doen met die res 
van die Skrif, en dit tot hulle eie 
ondergang.

Hulle lewenswandel. Nie geloofskwesbaar
nie, maar 

geloofstandvastig
(3:17-18).
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Nie geloofskwesbaar nie.
Waak teen ’n gevaarlike 
naïwiteit.

17 Geliefdes, julle weet dit nou 
vooruit. Wees dus op julle hoede 
dat ...

Nie geloofskwesbaar nie.
Let op vir tekens van 
agteruitgang.

17 Geliefdes, julle weet dit nou 
vooruit. Wees dus op julle hoede dat 
julle nie meegesleep word deur die 
dwaling van beginsellose mense en 
so van julle eie standvastigheid 
beroof word nie.

Wel geloofstandvastig.

Groei in spesifieke 
genade.

1:18 Sorg daarenteen dat julle 
steeds toeneem in die 
genade ... van ons Here en 
Verlosser, Jesus Christus.

Wel geloofstandvastig.
Groei in spesifieke kennis
– ons Here.

18 Sorg daarenteen dat julle 
steeds toeneem in die genade 
en kennis van ons Here en 
Verlosser, Jesus Christus.

Wel geloofstandvastig.
Groei in spesifieke kennis
– ons Verlosser Jesus 
Christus .

18 Sorg daarenteen dat julle 
steeds toeneem in die genade en 
kennis van ons Here en 
Verlosser, Jesus Christus.

’n Opsomming van 

2 Petrus

My geloof is kosbaar, 
uiters kosbaar!

Verryk jou kosbare 
geloof.

(1:1-4)

(1:5-11)

Weet dat dit wat jy glo 
vas en seker is.

Ontmasker die aanslag op 
jou geloof.

(1:12-22)

(2:1-18)

Moenie net oorleef nie.  
Verkondig en gee om.

Wees verstandelik 
wakker en nugter.

(2:5-9)

(3:1-2)
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Gee begronde antwoorde op 
ander se vrae.

Kry ook antwoorde op jou 
eie vrae.

(3:3-8)

(3:9-10)

Jou lewe moet jou 
antwoorde bevestig.

Jou denkraamwerk is 
belangrik.

(3:11-14)

(3:15-16)

Nie geloofskwesbaar
nie,

maar 
geloofstandvastig.

(3:17-18)

Aan ons Here en 
Verlosser, Jesus Christus 
behoort die heerlikheid, 
nou en tot in ewigheid! 

Amen (3:18).

Ek dank u.


