2 Petrus 1: 1 - 4
1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus,
aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen ebben,
door [de] gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus:
2 genade en vrede zij u vermenigvuldig
In [de] kennis van God en van Jezus, onze Heer.
3 Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken
betreffende [het] leven en [de] godsvrucht door de kennis van Hem
die ons heeft geroepen door <zijn eigen> heerlijkheid en deugd.
4 waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft,
opdat u daardoor deelgenoten van [de] Goddelijke natuur zou worden,
ontkomen aan het verderf dat door [de] begeerte in de wereld is.

2 Petrus 1:20-2:3

1: 20,21 Weet dit eerst, dat geen profetie van [de] Schrift een eigen uitlegging heeft.
Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar <heilige>
mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken.

2:1 Er waren echter ook valse profeten onder het volk,
zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn,
die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en
de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen
en een spoedig verderf over zichzelf brengen.
2:2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen,
en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden.
2:3 En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken;
het oordeel rust niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet.
2

valse profeten in OT

• profeten in OT; 1Pt1:21

1. spreken van Godswege - iemand tot wie en door wie God spreekt (Nm.12:2)
2. God maakt zich aan hen bekend (Nm.12:6)
3. door de Heilige Geest - mensen waarop Gods geest rust (Nm 11:24-29)
Voorzeker, de Here HEERE doet geen ding,
of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
De leeuw heeft gebruld; wie zou niet vrezen?
De Here HERE heeft gesproken; wie zou niet profeteren? (Amos 3:7,8)

• valse profeten

1. wanneer onder u een profeet ………. u een teken of een wonder aankondigt,
………..met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen (Dt.13:1,2)
2. de profeten profeteren vals en de priesters verschaffen zich gewin nevens hen,
en mijn volk heeft het gaarne zo (Jr.5:31).
En vele andere verzen o.a. Jr 6:13; 26:7,8,11,16; Jr 27:9; Jr 28:1; Jr 29:1,8; Zc 13:2.

• Voorbeelden Zedekia (1Kn.22:11,Jr.29:21 ev), Chananja (Jr.28)
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Valse profeten NT
• waarschuwingen

- En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden (Mt 24:11).
- Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze
hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld. (Lk 6:26)
- Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen,
maar van binnen zijn zij roofgierige wolven (Mt 7:15)
Zie ook Mt 24:11,24, Mk 13:22, 1 Jh 4:1

• voorbeeld

En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos, troffen zij een zekere
tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Barjezus (Hd 13: 6)

• DE valse profeet is hij, die het beest ondersteunt
En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van
de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen (Op 16:13)

Zie ook Op 19:20; 20:10
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Leraars OT

5

Leraar, hij die onderwijst

Leraars NT

God geeft leraren in de gemeente

1Ko 12:28,29; Ef 4:11; 2Tm 1:11,

maar jaag naar de Liefde en naar het profeteren (1Kor14:1)!
Zelfs leraressen
oude vrouwen eveneens in hun gedrag zoals het heiligen past, niet kwaadsprekend,
niet verslaafd aan veel wijn, leraressen van het goede (Tt.2:3)
-> Onderwijs gaat niet om weten maar kennis om te doen (zie 1Pt1:5-7)
Maar men wil liever leraren, die zeggen wat men wil horen
Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen,
maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen,
om zich het gehoor te laten strelen (2Tm 4:3)
Dus verbaas je niet; er komen valse leraars
Er waren echter ook valse profeten onder het volk,
zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn (2Pt2:1)
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2 Petrus 2:1-3
2:1 Er waren echter ook valse profeten onder het volk,
zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn,
die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en
de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen
en een spoedig verderf over zichzelf brengen.
2:2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen,
en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden.
2:3 En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u
maken;
het oordeel rust niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert
niet.
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2 Petrus 2:1-3, toegelicht

valse leraars, wat doen ze?
-

vormen sekten, ketterijen – groepen met eigen (hun) opvattingen
heimelijk invoeren, sluw heel voorzichtig (is het niet zo….)
verloochenen Hem die hen gekocht heeft (despoot),
ze willen geen verantwoording afleggen
ze gebruiken hun volgers om geld te verdienen

gevolgen
-

-

mensen volgen hun handelen na, ze gedragen zich ook ‘losgeslagen’
omstanders lasteren ‘De Weg van de Waarheid

Maar het oordeel komt, zij komen in het verderf,
lett. ‘volslagen ondergang’ (vergelijk Op.17:8,11)
WANT …………
8

2 Petrus 2:4-10a

(1)

Want als het ene (A) waar is, dan is het volgende (B) zeker waar!
WANT (A) niet gespaard; voorbeelden van oordeel

4 Want als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard,

maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid
om tot het oordeel bewaard te worden;

5 en als Hij de oude wereld niet gespaard,

maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, een van de acht, behoed heeft
toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;

6 en als Hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand
en tot omkering veroordeeld,
7
8

en ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;
en als Hij de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had
door de wandel in losbandigheid van de zedelozen;
(want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel
door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken)

dan (B)…………
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2 Petrus 2:4-10a

(2)

Want als het ene (A) waar is, dan is het volgende (B) zeker waar!
WANT (B) wel gered, voorbeelden van redding
4
5
6

Want als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard,
maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid
om tot het oordeel bewaard te worden;
en als Hij de oude wereld niet gespaard,

maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, een van de acht, behoed heeft
toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;
en als Hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot omkering veroordeeld,
en ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;

7 en als Hij de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had
door de wandel in losbandigheid van de zedelozen;
8

(want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde,
dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken)

Dus …………
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2 Petrus 2:4-10a (3)
Want als het ene (A) waar is, dan is het volgende (B) zeker waar!
Dus dan ………

9 dan weet de Heer godvrezenden uit de verzoeking (of proef) te redden,
(dankpuntje!)
maar
onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel
om gestraft te worden;
10a en vooral hen die in onreine begeerte het vlees achterna gaan
en de heerschappij verachten.
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2 Petrus 2:10b-21 karakteristiek dwaalleraars (1)
Wat zijn ze, wat doen zij, tegenhanger, wat is het oordeel,

10b Vermetel (durfal), aanmatigend (gericht om jezelf te behagen),
schromen zij niet [de] heerlijkheden te lasteren,

heerlijkheden (in algemene zin, hogere machten, hemelse machten, Gods heerlijkheid
2Pt1:3,17,Hd7:2)? Voorbeeld; de mens is zijn eigen god, je hebt zelf een god geschapen)

11 terwijl engelen, die in sterkte en macht groter zijn,
geen lasterend oordeel tegen hen <vanwege> [de] Heer uitbrengen.

Dit verwijst naar ‘niet gevallen engelen’,
ze zijn zeer machtig, 1 engel doodde in een nacht 185000 soldaten (2Kn19:35).
smadelijk – lasterend
vergelijk Jd:9, Michaël durfde om het lichaam van Mozes de satan niet te lasteren.

-> Laten wij ook elkaar niet lasteren of aanklagen! (dat doet de duivel al Op12:9,10)
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2 Petrus 2:10b-21 karakteristiek dwaalleraars (2)
Wat zijn ze, wat doen zij, tegenhanger, wat is het oordeel,
12 Dezen echter, als redeloze dieren,
die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden,
(zie Jd:10; Maar dezen, alles wat zij niet kennen, lasteren zij, en in alles wat zij van
nature weten, zoals de redeloze levende wezens, daarin verderven zij zich.)
zullen ook, daar zij lasteren in dingen (van God) die zij niet begrijpen,
in hun eigen verderf (2Pt1:4), 13 en het loon van de ongerechtigheid ontvangen.
(wat een mens zaait, zal hij ook oogsten, (Gl.6:7,8) ).
(Judas verwierf een doden-akker als loon van zijn ongerechtigheid (Hd.1:18) )

13

2 Petrus 2:10b-21 karakteristiek dwaalleraars (3)
Wat zijn ze, wat doen zij, tegenhanger, wat is het oordeel,
13b Zij achten de zwelgpartij (overdadig leven Jk4:1,3) overdag een genot;

zij zijn vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen, als zij bij u
brassen.
14Zij hebben overspelige ogen, die niet ophouden te zondigen;
zij verlokken onstandvastige zielen
en hebben een hart geoefend in hebzucht, kinderen van de vervloeking.
(hebzucht, ongeremd verlangen naar meer)

15Door de rechte weg te verlaten zijn zij afgedwaald en volgen de weg van Bileam,
(verlaten-actief -> afdwalen-passief -> volgen verkeerde weg)

de zoon van Bosor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad (hebzucht Jd:11),
16maar een berisping voor zijn eigen wetteloosheid kreeg: het stomme lastdier
(wie was er nu een redeloos dier?)

dat met mensenstem sprak, verhinderde de dwaasheid van de profeet.
(Bileam luisterde wel!!)
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2 Petrus 2:10b-21 karakteristiek dwaalleraars (4)
Wat zijn ze, wat doen zij, tegenhanger, wat is het oordeel,

17 Dezen zijn waterloze bronnen en nevelen door de storm voortgedreven,

(allebei bedrieglijk en waardeloos voor als je dorst hebt, waterloze wolken Jd:12)

voor wie de donkerheid van de duisternis bewaard wordt.
18Want door vruchteloze gezwollen taal te uiten
(HSV: hoogdravende woorden vol onzin, vruchteloos = ijdel)

verlokken zij door vleselijke begeerten, door losbandigheden
(begeerten vs10,14, sexuele lusten, losbandigheid vs2,7, 1Pt4:3,4)

hen die sinds kort ontvlucht waren aan hen die in dwaling wandelen.
(sinds kort of nauwelijks ontvlucht vallen zij in handen van valse leraars!)

19Zij beloven hun vrijheid,

(vrijheid- ‘doe niet zo bekrompen’)

terwijl zijzelf slaven van het verderf zijn;
want door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men geworden.

(vrijheid is niet het doen van wat je graag wilt, maar het beheersen van je wil, om niet te doen wat je wilt,
daarvoor heb je Gods kracht nodig; Jh.8:36 ‘Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn’)
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2 Petrus 2:10b-21 karakteristiek dwaalleraars
20 Want als zij door de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus

de bevlekkingen van de wereld ontvlucht
maar opnieuw daarin verstrikt zijn en erdoor overmeesterd worden,

dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste.
21 Want het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te
hebben,
dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd.
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2 Petrus 2:10b-21 situatie dwaalleraars
22 Hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt:

‘De hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel’, en:

‘De gewassen zeug tot het wentelen in de modder’.
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Conclusie van 2 Petrus 2
wat doen deze valse leraars?
10b schromen zij niet de heerlijkheden te lasteren,
12 daar zij lasteren in dingen (van God) die zij niet begrijpen,
13 zij achten de zwelgpartij (overdadig leven Jk4:1,3) overdag een genot
zwelgen in hun bedriegerijen
14 die niet ophouden te zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen
15 volgen de weg van Bileam, die het loon van de ongerechtigheid liefhad
17 want door vruchteloze gezwollen taal te uiten
18 verlokken zij door vleselijke begeerten, door losbandigheden
19 zij beloven hun vrijheid,

wat betekent dit voor mijn gedrag?
18

gij geheel anders
10b

schromen zij niet de heerlijkheden te lasteren,

12

daar zij lasteren in dingen die zij niet begrijpen

13

zij achten de zwelgpartij overdag een genot
opziener moet ingetogen zijn (Tt1:8),
zwelgen in hun bedriegerijen

respect voor wat boven ons staat; ‘maar niet wat ik wil, maar wat U wilt’ (Mk.14:32)

maar op uw woord zal ik de netten uitzetten (Petrus Lk5:5b).
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Wie uit de waarheid is, die hoort mijn stem.
Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid! (Jh 18:37,38)

die niet ophouden te zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen

weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood
zal behouden en tal van zonden bedekken (Jk 5:20)

15

volgen de weg van Bileam, die het loon van de ongerechtigheid liefhad

17

want door vruchteloze gezwollen taal te uiten

Laat uw wandel zonder geldzucht zijn (Hb13:5)

verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen (Lk 4:22)

18 verlokken zij door vleselijke begeerten, door losbandigheden
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Doch Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: "Gij zult God, uw Heer, niet verzoeken".
En toen de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd. (Lk 4:12,13)
zij beloven hun vrijheid,

‘Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn’ (Jh.8:36)
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Vragen
1. vs 1. verschil valse leer of ander inzicht?
2. vs 2. wat is de weg van de waarheid?
3. vs 2. God wordt door het christelijk gedrag gelasterd;

4.
5.
6.
7.

8.

actuele voorbeelden zijn slavernij, misbruik kinderen, afwijzen homo’s.
Hoe reageren wij daarop?
vs 4. Wie zijn de engelen van God, die gezondigd hebben?
vs 7. Wat leert ons het voorbeeld over Lot?
vs 15. Wat is de weg van Bileam
vs 20. De dwaalleraars kenden (epignosis) onze Heiland (Hd.8:20)?
Wat betekent dit voor mijn praktische wandel?

20

