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Sekerheid.

Aanbieding 2
Jou geloof is uiters 

kosbaar, 

maar hoe seker is jy 
van dit wat jy glo?      

(1:12-21).

Jy kan dit nie met wetenskaplike 
bewyse staaf nie. Modernisme.

Ware geloof, moet jy weet, is 
stroomop.

Jy eis iets op wat uiters ongewild is. 
Post-modernisme. Jy eis dat hierdie 
“waarheid” vir almal geldig is.

Jy meng in mense se elke-dag-se-lewe 
in. Etiese eise.

Verwag dus teëstand.

Petrus laat ’n testament na.
Op hierdie testament 
kan gelowiges hulle 
sekerheid bou.

1:12-15 Om hierdie rede sal ek julle 
altyd aan hierdie dinge herinner, al 
weet julle dit en al staan julle reeds 
vas in die waarheid wat aan julle 
bekend gemaak is.  

Petrus se testament. Ek ag dit immers my plig om julle 
aan te spoor deur julle hieraan te
herinner so lank as ek nog lewe. 
Ek weet dat my dood nie meer ver is 
nie. Ons Here Jesus Christus het dit 
trouens duidelik aan my bekend 
gemaak.
Daarom sal ek my daarvoor beywer 
dat julle ook ná my heengaan altyd 
hierdie dinge sal onthou.

1:12 Om hierdie rede sal ek julle 
altyd aan hierdie dinge herinner, 
al weet julle dit en al staan julle 
reeds vas in die waarheid wat aan 
julle bekend gemaak is. 

Dit is nodig om die 
testament 

weer en weer te hoor. 1:13 Ek ag dit immers my plig 
om julle aan te spoor deur julle 
hieraan te herinner so lank as ek 
nog lewe.

Die testament spoor aan.

1:14 Ek weet dat my dood nie 
meer ver is nie. Ons Here Jesus 
Christus het dit trouens duidelik 
aan my bekend gemaak.

Die testament is in opdrag 
nagelaat.
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1:15 Daarom sal ek my daarvoor 
beywer dat julle ook ná my 
heengaan altyd hierdie dinge 
sal onthou.

Hierdie testament is nie 
bedoel vir liasseerkabinet 
nie.

1:16 Toe ons aan julle die krag van 
ons Here Jesus Christus en sy 
wederkoms bekend gemaak het, 
het ons ons nie op versinsels of 
legendes verlaat nie.

Die betroubaarheid van 
die apostels se testament.

Nie gebou op mense 
se vindingrykheid.

1:16 Nee, met ons eie oë het ons 
Hom in al sy majesteit gesien.

Die betroubaarheid van 
die apostels se testament.

Self gesien en self gehoor.

1:18 Die stem uit die hemel het ons 
self gehoor toe ons saam met Hom 
op die heilige berg was.

1:17 Hy het van God die Vader eer 
en heerlikheid ontvang toe die 
Allerhoogste Majesteit gesê het: 
...

Die gesag van die 
apostels se testament.

Gesag vanuit die hemel.
1:19 En dit het vir ons die boodskap van 
die profete nog meer bevestig.

Die testament is nie ‘n nuwe gier
wat tog ook maar weer vervang sal 
word nie.

1:21 want geen profesie is ooit deur die 
wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, 
deur die Heilige Gees meegevoer, het 
mense die woord wat van God kom, 
verkondig.

1:17 Hy het van God die Vader 
eer en heerlikheid ontvang toe 
die Allerhoogste Majesteit gesê 
het: “Dit is my geliefde Seun oor 
wie Ek My verheug.”

Die testament van die 
apostels is aangaande ‘n 
Persoon.

Aangaande hierdie Persoon het 
God reeds lank terug 
aangekondig. Psalm 2.

Psalm 2:7 

Ek wil vertel van die besluit: Die 
Here het aan My gesê: U is my 
Seun, vandag het Ek self U 
gegenereer.

Jesaja 42:1 Daar is my Kneg 
wat Ek ondersteun, my 
Uitverkorene in wie my siel ’n 
welbehae het.

Aangaande hierdie Persoon het 
God reeds lank terug 
aangekondig. Jesaja 42:1.

Die konteks in Psalm 2
wys dat hierdie Persoon ‘n 
Wêreldheerser is.

Psalm 2:8 Vra My, en Ek 
gee volke vir jou as 
eiendom, die hele aarde as 
jou besitting.
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Die konteks in Psalm 2 wys 
ook dat die Persoon ‘n Regter 
is wat die oordeel sal uitvoer.

Psalm 2:9 „Jy sal hulle 
verpletter met jou ystersepter,
hulle flenters slaan soos 'n 
kleipot.”

Ook die konteks in Jesaja 42 
wys daarop dat die Persoon ‘n 
Regter en wêreldheerser is.

Jesaja 42:1 Hy sal die reg na die 
nasies uitbring. (1953 Vert.)

Jesaja 42:4 Hy sal nie dof brand of 
geknak word, totdat Hy die reg op 
aarde gegrond het nie; en die 
eilande wag op sy leer.

Dit wat ek glo is vas en 
seker.

My geloof is immers 
gegrond op die betroubare 
getuienis van die apostels.

Dus:

Die apostels getuig 
betroubaar,

met gesag

en in ooreenstemming 
met dit wat God reeds 
openbaar het.

Hulle getuig van ‘n Persoon -

‘n Persoon wat deur 
God aangestel is –

aangestel as ‘n 
Wêreldheerser en as 
Regter.

Dit wat God openbaar het, 
bied lig in die donker.

1:19 En ons het die profetiese 
woord wat baie vas is, waarop 
julle tog moet ag gee soos op ’n 
lamp wat in ’n donker plek skyn, 
totdat die dag aanbreek en die 
môrester opgaan in julle harte;

Dit wat God openbaar het, bied lig in 
die donker.

1:19 En ons het die profetiese 
woord wat baie vas is, waarop julle 
tog moet ag gee soos op ’n lamp 
wat in ’n donker plek skyn, totdat 
die dag aanbreek en die môrester 
opgaan in julle harte;

Ons ontsnap nie die donker nie!

Dit wat God openbaar het, bied lig in 
die donker.

1:19 En ons het die profetiese woord 
wat baie vas is, waarop julle tog 
moet ag gee soos op ’n lamp wat in 
’n donker plek skyn, totdat die dag 
aanbreek en die môrester opgaan in 
julle harte;

Ons word nie deur die 
donker oorweldig nie.

Dit wat God openbaar het, bied lig in 
die donker.

1:19 En ons het die profetiese woord 
wat baie vas is, waarop julle tog moet 
ag gee soos op ’n lamp wat in ’n 
donker plek skyn, totdat die dag 
aanbreek en die môrester opgaan in 
julle harte;

Maar ons moet         
ag gee op die lig.
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Dit wat God openbaar het, bied lig in 
die donker.

1:19 En ons het die profetiese woord 
wat baie vas is, waarop julle tog 
moet ag gee soos op ’n lamp wat in 
’n donker plek skyn, totdat die dag 
aanbreek en die môrester opgaan in 
julle harte;

Ons moet wagtende
ag gee. 

Dit wat God openbaar het, bied lig in 
die donker.

1:19 En ons het die profetiese woord 
wat baie vas is, waarop julle tog 
moet ag gee soos op ’n lamp wat in 
’n donker plek skyn, totdat die dag 
aanbreek en die môrester opgaan in 
julle harte;

Ons wag op die Môrester 
wat die dag sal aankondig.

Openbaring 22:16 “Ek, Jesus, 
het my engel gestuur om dit 
alles aan julle in die 
gemeentes te betuig. Ek is 
die Wortel, dit is, die 
Nakomeling van Dawid. Ek is 
die helder Môrester.”

Dit wat God openbaar het, bied lig in 
die donker.

1:19 En ons het die profetiese woord 
wat baie vas is, waarop julle tog 
moet ag gee soos op ’n lamp wat in 
’n donker plek skyn, totdat die dag 
aanbreek en die môrester opgaan in 
julle harte;

Die koms van die Môrester 
sal my persoonlik raak.

Ontmasker die 
aanslag op jou geloof 

(2:1-18).

Ken die verskil tussen jou identiteit en 
die vals leraars se identiteit.

2:1 MAAR daar was ook valse profete 
onder die volk, net soos daar onder 
julle valse leraars sal wees wat 
verderflike ketterye heimlik sal invoer, en 
ook die Here wat hulle gekoop het, ...

Identiteits-aanspraak 1:
Deel van die volk.

Die verskil tussen jou identiteit en die 
vals leraars se identiteit.

2:1 MAAR daar was ook valse profete 
onder die volk, net soos daar onder julle 
valse leraars sal wees wat verderflike 
ketterye heimlik sal invoer, en ook die 
Here wat hulle gekoop het, ...

Identiteits-aanspraak 2:
Vrygekoop deur die Here.

’n Kernverskil tussen dit wat die vals 
leer en die leer waaraan jy vashou.

1 Maar daar was ook vals profete onder 
die volk, en so sal daar ook onder julle 
vals leraars kom. Hulle sal verderflike 
dwaalleer insmokkel en die Here wat 
hulle vrygekoop het, verloën...

Smokkelaars 
openbaring van God self.

Die uiteinde van die vals leraars se 
leer en die uiteinde van die apostels 
se leer.

Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel 
en die Here wat hulle vrygekoop het, 
verloën. So sal hulle hulleself baie gou 
in die verderf stort.

”Verderf”  die 
ewige koninkryk.  
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Verskil in ”alles in die stryd werp.”

2:15-16 Hulle het die weg gevolg van 
Bileam seun van Beor wat daarop uit 
was om vir geld onreg te pleeg, maar wat 
oor sy oortreding bestraf is. 'n Stom 
rydier het met die stem van 'n mens 
gepraat en 'n einde gemaak aan die 
onsinnige optrede van die profeet.

Blindelings volhard  alles in die 
stryd werp om my geloof te verryk. 

Die gevolge van vals leraars se leer vir 
ander mense en die gevolge van die 
apostels se leer.

2:2 Baie mense sal hulle 
losbandigheid navolg, en deur hulle 
toedoen sal mense kwaad praat van die 
Weg van die waarheid.

Baie volgelinge.

Die gevolge van vals leraars se leer vir 
ander mense en die gevolge van die 
apostels se leer.

2:2 Baie mense sal hulle 
losbandigheid navolg, en deur hulle 
toedoen sal mense kwaad praat 
van die Weg van die waarheid.

Skade: Weg van die waarheid.


