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2 Petrus
Aangebied deur 
dr. Douw Breed

Agtergrond

Aanbieding 1
Tema van 2 Petrus

1:1 Aan dié wat deur die regverdige 
beskikking van ons God en Verlosser, Jesus 
Christus, dieselfde kosbare geloof as ons 
ontvang het.

3:17 Wees ... op julle hoede dat julle nie 
meegesleep word deur die dwaling van 
beginsellose mense en so van julle eie 
standvastigheid beroof word nie.

Nie geloofskwesbaar nie, 
maar 

geloofstandvastig.

Skrywer van 2 Petrus

1:1 Simeon Petrus, 'n dienskneg en 
apostel van Jesus Christus, (Dir. 
Vert.)

Verskille met die eerste 
brief: Taal, styl.

Tyd van die skrywe.

Eerste lesers

3:1 Geliefdes, dit is al die tweede brief 
wat ek aan julle skrywe.

1 Petrus 1:1 Aan die uitverkorenes van 
God, vreemdelinge in die wêreld, wat 
verspreid woon in die provinsies 
Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en 
Bitinië.

Tog uiters verskillend!

Genre van 1 Petrus

3:1 Geliefdes, dit is al die tweede brief
wat ek aan julle skrywe.

15 Daarom sal ek my daarvoor beywer 
dat julle ook ná my heengaan altyd 
hierdie dinge sal onthou.

Testamentgenre.

Briefgenre.

Dwaalleer wat bestry word.

3:4“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 skepping af.”

Nie: Uitgestelde wederkoms nie.

Wel: Vry, want God is nie betrokke 
nie en sal nie oordeel nie.

Opsomming van die vier 
aanbiedings – elk 60 Minute.

Vergelyk harde kopie.
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Jou geloof is kosbaar, 

uiters kosbaar! 
(1:1-4).

1:1 Aan dié wat deur die 
regverdige beskikking van ons 
God en Verlosser, Jesus 
Christus, dieselfde kosbare 
geloof as ons ontvang het.

Dieselfde kosbare 
geloof as die apostels!

1:1 Aan dié wat deur die 
regverdige beskikking van ons 
God en Verlosser, Jesus 
Christus, dieselfde kosbare geloof 
as ons ontvang het.

Wie sien om daarna dat 
ons dieselfde kosbare 
geloof het?

3 Sy Goddelike krag het ons
alles geskenk wat ons nodig het 
om te lewe en Hom te dien. Dit 
kom deurdat ons Hom ken wat 
ons geroep het deur sy 
heerlikheid en mag.

NB. Let op die ons en 
julle in verse 3-4.

4 Deur dit te doen, het Hy ons
die kosbaarste en allergrootste 
gawes geskenk wat Hy belowe 
het.
Daardeur kan julle die verderf 
ontvlug wat deur begeerlikheid 
in die wêreld werksaam is, en 
deel kry aan die Goddelike 
natuur.

Let op die weg waarlangs ons 
ons kosbare geloof ontvang het.

3 Sy Goddelike krag het ons alles 
geskenk wat ons nodig het om te 
lewe en Hom te dien. Dit kom 
deurdat ons Hom ken wat ons 
geroep het deur sy heerlikheid en 
mag.

Christus het die apostels geroep.

Die weg waarlangs ons ons 
kosbare geloof ontvang het

3 Sy Goddelike krag het ons alles 
geskenk wat ons nodig het om te 
lewe en Hom te dien. Dit kom 
deurdat ons Hom ken wat ons 
geroep het deur sy heerlikheid en 
mag.

Die apostels het Hom geken.

Die weg waarlangs ons ons 
kosbare geloof ontvang het

3 Sy Goddelike krag het ons alles 
geskenk wat ons nodig het om te 
lewe en Hom te dien. Dit kom 
deurdat ons Hom ken wat ons 
geroep het deur sy heerlikheid en 
mag.

Die apostels is verander!

Johannes 16:13 Wanneer Hy 
kom, die Gees van die 
waarheid, sal Hy julle in die 
hele waarheid lei. 

Dink oor die verandering wat 
Jesus aan die apostels beloof 
het.
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Die weg waarlangs ons ons 
kosbare geloof ontvang het

4 Hierdeur het Hy sy kosbare 
en grootse beloftes reeds 
aan ons gegee, ... (Dir. Vert.)

Beloftes aan die apostels 
(wat hulle moes verkondig.) 4 ... sodat julle deel kan hê aan 

die goddelike natuur, noudat julle 
ontvlug het aan die 
verdorwenheid wat deur begeerte 
in die wêreld teenwoordig is.

Dit wat die apostels ontvang 
het, het gevolge vir hulle wat 
glo – hulle ontvlug.

4 ... sodat julle deel kan hê aan die 
goddelike natuur, noudat julle ontvlug 
het aan die verdorwenheid wat deur 
begeerte in die wêreld 
teenwoordig is.

Hulle ontvlug iets wat op ’n 
spesifieke manier in die wêreld 
gekom het.

4 ... sodat julle deel kan hê aan 
die goddelike natuur, noudat julle 
ontvlug het aan die 
verdorwenheid wat deur 
begeerte in die wêreld 
teenwoordig is.

Hulle ontvlug 
verdorwenheid.

4 ... sodat julle deel kan hê aan 
die goddelike natuur, noudat 
julle ontvlug het aan die 
verdorwenheid wat deur begeerte 
in die wêreld teenwoordig is.

Omdat hulle ontvlug het, deel 
hulle aan iets besonders.

Begryp ons regtig hoe 
kosbaar ons geloof is?

Kosbaar soos die 
apostels se geloof.

Ontvang deur Christus se 
regverdige beskikking.

Langs ’n besondere weg.
Apostels geroep.
Apostels verander.
Apostels ”ken” Christus.
Apostels ontvang 
beloftes.

Kosbaar want daardeur:

het ons die 
verdorwenheid ontvlug.

deel ons in die 
goddelike natuur.
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Verryk
jou kosbare 

geloof. (1:5-11).

Verryk jou geloof

5 Juis daarom moet julle alle 
ywer aan die dag lê om by 
julle geloof uitnemendheid te 
voeg ...,

Juis omdat jy deel in 
die goddelike natuur!

5 Juis daarom moet julle alle 
ywer aan die dag lê om by 
julle geloof uitnemendheid te 
voeg,

Voeg by jou geloof by.

Hoe verryk ek my geloof?

5 Juis daarom moet julle alle 
ywer aan die dag lê om by 
julle geloof uitnemendheid te 
voeg, ...

Maar doen dit met 
oorgawe.

5 En juis om hierdie rede moet julle 
alles in die stryd werp om julle geloof 
te verryk met deugsaamheid, die 
deugsaamheid met kennis, ...

Die deugde was relevant vir 
die lesers se omstandighede.

Hierdie is dus nie die enigste 
deugde waarmee ek my 
geloof moet verryk nie.

1. Geloof.
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

Die volgorde van die deugde is 
net belangrik aan die begin en 
einde.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde. 
8. Liefde.

Die onderskeie deugde.

Verryk jou geloof met 
deugde.

1. Geloof. 
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde. 
8. Liefde.

Verryk jou geloof met 
deugde

1. Geloof. 
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde. 
8. Liefde.

Verryk jou geloof met 
deugde

1. Geloof. 
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde. 
8. Liefde.
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Verryk jou geloof met 
deugde

1. Geloof. 
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde. 
8. Liefde.

Verryk jou geloof met 
deugde

1. Geloof. 
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde. 
8. Liefde.

Verryk jou geloof met 
deugde

1. Geloof. 
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde. 
8. Liefde.

Verryk jou geloof met 
deugde

1. Geloof. 
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde.
8. Liefde.

Verryk jou geloof met 
deugde

1. Geloof. 
2. Deugsaamheid. 
3. Kennis. 
4. Selfbeheersing.

5. Volharding.
6. Godsvrug. 
7. Broederliefde. 
8. Liefde.

8 As julle dit alles besit en dit 
neem steeds toe, sal julle met 
ywer en met vrug ons Here 
Jesus Christus beter leer ken.

Die eintlike weerbaarheid 
wanneer ek my geloof verryk.

Weerbaarheid in ‘n verhouding.

8 As julle dit alles besit en dit neem 

steeds toe, sal julle met ywer en 
met vrug ons Here Jesus Christus 
beter leer ken.

As ek my geloof verryk, kom 
daar al hoe meer behoefte aan 
die verhouding.

8 As julle dit alles besit en dit neem 
steeds toe, sal julle met ywer en 

met vrug ons Here Jesus 
Christus beter leer ken.

As ek my geloof verryk, sal 
daar al hoe meer resultate 
wees in die verhouding.

9 Want die een by wie hierdie 
dinge ontbreek, is blind en 
kortsigtig en het vergeet dat hy 
van sy vorige sondes gereinig 
is.

Maar daar is ’n 
waarskuwing.
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1:9 Want die een by wie hierdie 
dinge ontbreek, is blind en 
kortsigtig en het vergeet dat hy 
van sy vorige sondes gereinig 
is.

’n Aaklige feit van gelowiges 
wat nie hulle geloof verryk nie.

10 Daarom, broers, moet julle julle 
des te meer daarvoor beywer om 
deur julle lewe te bewys dat God 
julle geroep en verkies het. As 
julle hierdie dinge doen, sal julle 
nooit struikel nie.

Wonderlike gevolge wanneer 
ek my geloof verryk.

Nou reeds seker.
10 Daarom, broers, moet julle julle 
des te meer daarvoor beywer om 
deur julle lewe te bewys dat God 
julle geroep en verkies het. As julle 
hierdie dinge doen, sal julle nooit 
struikel nie.

Wonderlike gevolge wanneer 
ek my geloof verryk.

Bewaar van spesifieke val.

11 En dan sal daar vir julle vrye 
en feestelike toegang wees tot 
die ewige koninkryk van ons 
Here en Verlosser, Jesus 
Christus.

Wonderlike gevolge wanneer 
ek my geloof verryk.

Sekerheid oor die toekoms.

11 En dan sal daar vir julle vrye 
en feestelike toegang wees tot 
die ewige koninkryk van ons 
Here en Verlosser, Jesus 
Christus.

Wonderlike gevolge wanneer 
ek my geloof verryk.

Ryklik toegang ontvang.

11 En dan sal daar vir julle vrye 
en feestelike toegang wees tot 
die ewige koninkryk van ons 
Here en Verlosser, Jesus 
Christus.

Wonderlike gevolge wanneer 
ek my geloof verryk.

Nou tot ’n ewige koninkryk.

11 En dan sal daar vir julle vrye en 
feestelike toegang wees tot die 
ewige koninkryk van ons Here en 
Verlosser, Jesus Christus.

Gevolge wanneer ek my 
geloof verryk.

Toegang deur Hom wat 
ek reeds ken. Jou geloof is kosbaar, 

uiters kosbaar! (1:1-4).

Dus:

Werp alles in die stryd 
om jou geloof te verryk.


