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Indeling van de tweede brief:
-de genadige voorzieningen van God in Christus

1-4



-de ontwikkeling van de Goddelijke natuur

5-11



-de beloften van profetie



Deel 1: 2Pt 1:1-21:

-de bron van het kwaad

1-4



-de lessen uit het verleden

4-10



-de beschrijving van de afvalligen

11-22



Deel 2: 2Pt 2:1-22:

12-21

-spotten met de komst van de Heer

1-7



-de toekomst van de aarde

8-10



-vermaning en slot





Deel 3: 2Pt 3:1-18:

11-18

Indeling naar A.C. Gaebelein
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Spotten over de komst van de Heer 1-7


Petrus roept de tweede keer (1e keer: 2Pt 1:13) de geliefde broeders en zusters in
de verstrooiing (1Pt 1:1: Joodse christenen) op om echt terug te denken aan de
woorden van de profeten en apostelen en de Heiland zelf over zijn (weder)komst.



Verwijzing naar profeten ook al in de eerste brief :1Pt 1:10-12



4 keer geliefden 2Pt 3:1,8,14,17; geliefde Zoon 2Pt 1:17 en broeder 2Pt 3:15.



Opwekken oprechte gezindheid voor en naar God: zuiver voor God en mensen.



Profeten: Hb1:1, 1Pt 1:10-12 en nog heel veel meer in het OT en verwijzing in NT.



Apostelen: Jd1:17, brieven van Paulus.



De Heiland zelf: b.v. rede over de laatste dingen: Mt 24, Mk 13, Lk 17:20-37, Lk 21
en Jh 14:1-3.
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Spotten over de komst van de Heer 1-7
Tijd: laatste dagen /einde der tijden: 1Pt 1:20, 1Pt 4:7 Echt de tijd dat de Heer
geopenbaard wordt en met zijn oordeel komt.

Dag komt veel voor:


Dag van het oordeel: 2:9,3:7



Dag van de Heer (des Heren):3:10 ,o.a. Hd 17:30,31,Hd 2:20.



Dag van God: 3:12



Dag van de eeuwigheid:3:18



Laatste dag: o.a. Jh6:39,40,44,54



Laatste dagen: o.a. Js2:2, Hd 2:17

Maar ook uur:


Laatste uur: 1Jh 2:18



Uur van verzoeking: Op 3:10
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Spotten over de komst van de Heer 1-7


Spotters: spot drijven met de belofte van de terugkomst van de Heer
(‘parousia’), ze lachen erom. Ze geloven er niet in. Het is hun bewust
onbekend.



Ze doen waar ze zelf zin in hebben (eigen begeerten:1Pt 4:3, 2Pt 2:10) en
houden geen rekening met God, zijn oordeel en direct ingrijpen in het
wereldgebeuren. Zo ook Israël: Js 5:12,13,19



Zeggen dat alles het zelfde blijft vanaf het begin van de schepping, geen
radicale veranderingen, natuurwetten veranderen niet. Maar : Hb 1:10-12



Belofte van Zijn komst: 2Tm 1:9,10, Ml 3:1-3, Hd1:11, Hd17:30,31



De vaderen: Hd 7:32 (Abraham, Izaäk en Jacob).
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Spotten over de komst van de Heer 1-7
Bij spotters is onbekend, ze willen het niet weten dat:


God de aarde en de hemelen (heelal?) gemaakt heeft Gn 1, Jh 1:1-3



Dat de aarde uit water ontstaan is en uit water bestaat: Gn 1:6-9



God heeft eerder ingegrepen door water; de zondvloed waardoor de
toenmalige oude wereld vergaan is en er een grote verandering kwam in de
natuur op aarde. Door de terugvloeiende waterstromen en b.v. de regenboog.



Dat hemelen en aarde worden bewaard / opgespaard / apart gezet voor een
vloed van vuur en worden bewaard voor de dag van het oordeel.



God de mensheid zal oordelen Rm 2:5,16 en verderven Js 51:6.
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De toekomst van de aarde 8-10
Het zij bij geliefde gelovigen niet onbekend dat:


Een dag bij de Heer kan ook duizend jaar zijn voor ons. Hij heeft de tijd ook
ingesteld: Gn 1:14



En wat voor de Heer duizend jaar is voor ons een dag is. Ps 90:4.



Hb 1:3: laatste der dagen. 2 Pt 3:10: de dag van de Heer, een langere
periode.



God kijkt heel anders naar de tijd als wij. Hij is van eeuwigheid tot
eeuwigheid. Pr 3:11,14, Js 51:6.
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De toekomst van de aarde 8-10


God heeft beloofd, dat de Heer Jezus komen zal komen in majesteit (vs 4),
ook ten oordeel en dat Hij zijn belofte houdt. Er is sprake van ogenschijnlijk
uitstel dat niet tot afstel leidt. God weet alle dingen en alle tijden vooraf.



Maar groot is het geduld en de genade van God: Ps 103:8-10, Ex 34:6,7, Rm
2:4.



Hij wil dat allen tot bekering komen. En geeft de mens nog de kans daartoe.
Verlengt Hij de genadetijd?



Maar geen alverzoening. De mens is zelf verantwoordelijk. Jh 3:16, Op 20:1115 (grote witte troon, oordeel naar hun werken), Op 21:8.
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De toekomst van de aarde 8-10


De dag /komst van de Heer ten oordeel voor de aarde en haar bevolking



OT: o.a. Js 2:12,13:6,Jl 2:11 NT: o.a. Jh5:22, Op 5:1-7, Op 19:11, 2Th 1:7,8, Hd 17:31.



Als een dief, heel plotseling en onverwacht Mt 24:36-42, 1Th 5:3.



Of heeft die dag ook betrekking op de opname van de gemeente? 1Th 4:13-18.



Elementen door vuur vergaan: Ook verwijzing naar Hb 1:10-13 en aan het eind van het
duizendjarig rijk: Op 21:1, Hb 12:26,27.



Js 65:17 een nieuwe hemel en aarde. De Dag Gods: 1Ko 15:24, 28.



Hemel(en SV): het hele heelal? Js 65:17.



Elementen: grondbestanddelen waaruit het geschapene bestaat.



De aarde (vruchteloosheid) en haar werken: de werken van de zondige mensheid Rm 8:20.



Zullen gevonden worden: zullen verbranden?
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Vermaning en slot 11-18
Als je weet wat er gaat gebeuren dan behoor je:


Heilig te zijn in je gedrag: apart gezet voor de dienst van God 1Pt 1:14-16.



Godsvrucht te hebben: doen wat God wil.



En vooruit kijken, verwachten en rekening houden met de komst van de dag
van God 1Ko 15:28, Op 21:1-4.



Wat is het verschil tussen de dag van de Heer (des Heeren) (vs 10) en de dag
van God? (vs12).



Wat is het belangrijkste kenmerk van de dag van God?
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Vermaning en slot 11-18
Kunnen wij de dag van God verhaasten? Twee betekenissen:


1.Ons haasten/ijverig uitzien naar de komst van die dag.



2.Dat wijzelf er voor kunnen zorgen dat die dag eerder komt door ons gebed
en of getuigenis waardoor sommigen niet verloren gaan?



Bij God staat toch alles vast, kunnen wij dat veranderen? Mt 6:10



God weet van te voren ook al wat verandert. Houdt Hij in zijn lankmoedigheid
daar rekening mee in zijn plannen?
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Vermaning en slot 11-18


vs 7: De dag van de Heer: waar de hemelen en de aarde voor worden
opgespaard. Jh 5:22, 27



vs 10: De dag van de Heer: snelle verandering/gedruis van de hemelen en de
grondbestanddelen van de aarde vergaan door vuur. Ook de grote witte troon
in Op 20:11 hoort nog bij de dag van de Heer.



Ook al bij het begin van het 1000-jarig rijk? Of duidt dit ook op alle oordelen
in de grote verdrukking? Vuur is ook een beeld van oordeel.



vs 12: De dag van God: de hemelen en de elementen vergaan en smelten weg
door vuur. Er komt een nieuwe hemel en aarde.



vs 18: De dag van de eeuwigheid. Op 21:1-7
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Vermaning en slot 11-18


Wij wachten op een volledig nieuwe aarde die God gaat maken maar voordat
het zover is zullen de hemelen en de aarde versmelten. Js 65:17-18



Naar Zijn belofte: Hb 12:26-28.



In de nieuwe schepping zal alles volkomen plaatsvinden zoals God het wil naar
Zijn gerechtigheid: zoals het recht is voor God. God woont dan ook bij de
mensen. Op 21:3.



“En Hij die op de troon gezeten is zegt, zie ik maak alle dingen nieuw”
Op21:5
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Vermaning en slot 11-18
Omdat de geliefden een geweldige verwachting hebben:


Houden ze hun verwachting levend: houden steeds rekening met de komst van de
Heer.



Zorgen er voor dat zij ook in praktische zin onbesmet en onberispelijk zijn als
navolgers van de Heer, ons grote voorbeeld. 1Pt 2:21-25



Hebben ze vrede en zijn dankbaar voor de lankmoedigheid van de Heer Jezus en
God (vs 9)

Ook Paulus schreef in zijn brieven als algemene leer over de lankmoedigheid van God
Vooral in de Brief aan de Romeinen ?


Petrus waardeert de grote wijsheid van Paulus. Hd 22:3, 1Ko 2:6.



Voor onwetenden en onstandvastige mensen zonder vast Bijbels fundament (de
spotters) moeilijk te verstaan?



Overige geschriften: OT en de evangeliën?
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Vermaning en slot 11-18
Bemoediging voor de geliefden, als je alles weet wat gebeuren gaat:


Wees op je hoede



Laat je niet meeslepen door de spotters en zedelozen (2Pt 2)



Verlies je standvastigheid niet, ga niet aarzelen.



Groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus; verwijzing naar 2 Pt 1:3-7
het begin van deze brief.

Petrus wijst op de schitterende heerlijkheid van de Heer Jezus, de persoon waar
alles omdraait in Gods plan met de mensheid en de wereld. Ook in de eeuwigheid
zal de heerlijkheid van de Heer er zijn.
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VRAGEN


1a. Waarom spreekt Petrus de ontvangers van de brief vier keer met geliefden aan? En wie zijn hier
de geliefden?



1b. Kun je stellen dat wat in de brieven van Paulus (2Pt 3:15,16) over de gemeente geschreven is
ook geldt voor de ontvangers van de twee brieven van Petrus? Kenden ze die brieven?



2. Wat wordt bedoeld met oprechte gezindheid (Telos) of zuiver besef (NBG) opwekken (Telos) of
wakker houden door herinnering (NBG)?



3a. Is er een verschil dan wel overeenkomst tussen de dag van de Heer (des Heeren) in het OT en
zoals die aangegeven wordt in het NT? En wat te denken over de term uur in 1Jh 2:18 en Op 3:10?



3b. Is de dag van de Heer alleen gericht op het oordeel? Dus de dag van het oordeel? vs7



4. Geeft de bewoording dag alleen een langere periode aan of soms ook echt een dag in het OT en
NT?



5. Wat wordt bedoeld met als een schat weggelegd (NBG) of opgespaard (Telos)? Is dat niet een
positieve uitdrukking? vs7



6. Wat is lankmoedigheid? Wat houdt de lankmoedigheid van God in?
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VRAGEN


7. Is er dan toch sprake van alverzoening? God wil toch dat allen behouden worden? Zie ook
1Jh 2:2.



8. Is de mens echt zelf verantwoordelijk? Heeft de mens een eigen wil of is die eigen wil
maar beperkt omdat God alles bepaalt? Kunnen we wat God vaststelt veranderen?



9. Begint de dag van de Heer eigenlijk al bij de opname van de Gemeente?



10. Wat wordt bedoeld met gevonden worden? Vs 12.



11a. Wat is het verschil tussen de dag van de Heer vs 7,10 en de dag van God vs 12?



11b. En wat is het essentiële kenmerk van de dag van God?



11c. Bij beide dagen is er sprake van vuur. Wat betekent dat?



12. Kunnen wij er echt voor zorgen dat de dag van God eerder begint / komt?



13. Is er alleen bij de dag van God echt sprake van een totale vernieuwing van de hemelen en
de aarde?



14. Zijn de brieven van Paulus voor spotters echt moeilijk te begrijpen? Hoe is dat voor ons?
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