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1.      Auteur:  Simon (gehoord); Petrus, Kefas (rotsblok) 

- één van de 
twaalf discipelen

- loopt in de storm over het water naar Jezus (Mt14)
- noemt Jezus de Zoon van de Levende God (Mt16)
- met Jakobus en Johannes op de heilige berg (Lk9)
- verloochent Jezus drie keer (Lk22) 
- opdracht om schapen & lammeren te hoeden 
(Jh21)

- één van de 
apostelen van J.C.

- voert het woord op de Pinksterdag (Hd2)
- stelt door handoplegging diakenen aan (Hd6)
- Ontmaskert zowel Ananias als Simon (Hd5, Hd8)
- Beveelt Cornelius te dopen (Hd10)
- Stelt o.a. dat besnijdenis niet noodzakelijk is (Hd15)
- wordt door Paulus terecht gewezen (Gl2)
- Schrijft twee canonieke brieven (1Pt & 2Pt)
- Beveelt de brieven van Paulus aan (2Pt3)
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2.  Indeling van de Tweede Brief van Petrus
1 Groet 1Pt1:1
2 Waarheid van het evangelie 2Pt1:2-21

A. Geestelijke groei als bevestiging 2Pt1:2-11
1. Christelijke voorrechten 2Pt1:2-4
2. Christelijke verantwoordelijkheid 2Pt1:5-11

B. De waarheid van het evangelie bevestigd 2Pt1:12-21
1. Het doel van Petrus 2Pt1:12-15
2. Het getuigenis van de Apostelen 2Pt1:16-18
3. Het getuigenis van de Profeten 2Pt1:19-21

3 Valse leraren 2Pt2:1-22
A. Hun komst en gedrag 2Pt2:1-3
B. Hun zeker oordeel 2Pt2:4-11
C. Hun immorele handel en wandel 2Pt2:12-22

4. De Tweede Komst van Christus 2Pt3:1-16
A. Herhaling doel van Petrus 2Pt3:1-2
B. De zekerheid van het oordeel 2Pt3:3-10
C. Implicaties van de Komst van Christus 2Pt3:11-16

5. Concluderende vermaning 2Pt3:17-18



Tekst: 2 Petrus 1
1 Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen 
die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door 
de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus:
2  genade en vrede zij u vermenigvuldigd 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 (αρετη),
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.
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3.



5-7    Voegt om deze reden echter ook, met inbreng van alle ijver, 
bij uw geloof de deugd (αρετη), en bij de deugd de kennis, en bij 
de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing de 
volharding, en bij de volharding de godsvrucht, en bij de 
godsvrucht de broederliefde, en bij de broederliefde de liefde.
8  Want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten 
zij u niet werkeloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze 
Heer Jezus Christus betreft.
9  Want hij bij wie deze dingen niet zijn, is blind, kortzichtig, en is 
de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten.
10-11  Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en 
verkiezing vast te maken; want door dit te doen zult u beslist 
nooit struikelen. Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige 
koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden 
verleend.
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Tekst: 2 Petrus 13.



12  Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te 
herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de 
onderhavige waarheid.
13  Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent woon, u 
door herinnering op te wekken,
14  daar ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is, 
zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt.
15  Ik zal mij echter beijveren, dat u zich ook telkens na mijn 
heengaan deze dingen kunt herinneren.
16 Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels 
hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus 
bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit.
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Tekst: 2 Petrus 13.



17-18  Want Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, 
toen van de luisterrijke heerlijkheid zo’n stem tot Hem kwam: 
‘Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb 
gevonden’.  En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen 
wij met Hem op de heilige berg waren.
19 En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u 
doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die 
schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw harten.
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.

ZBSH
Zoom 15 Jan 2022

8

Tekst: 2 Petrus 13.



4.      de (profetische) Schrift
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- U (de Joden) onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te 
hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen…(Jh5)

- En Hij (Jezus) begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al 
de Schriften op Hem betrekking had (Lk24)

- Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij 
hem Jezus (Hd8).

- daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de 
Schriften nagingen of deze dingen zo waren. (Hd17)

- je (Timotheus) kent van jongs af de heilige geschriften, die je wijs kunnen 
maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. (2Tm3)

- Weet dit eerst, dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging heeft 
(2Pt1).
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5.            Wat wij gekregen hebben

Kostbaar Geloof
Goddelijke Kracht - Leven

- Godsvrucht
- Kennis

Beloften - Heilige Geest
- Hemels Koninkrijk
- Nieuwe Aarde en Hemel
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6.        Hoe we deel krijgen aan de 
Goddelijke Natuur

7 de liefde
6 de broederliefde
5 de Godsvrucht
4 de Volharding
3 de Zelfbeheersing
2 de Kennis
1 de deugd

Geloof
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6.        Hoe we deel krijgen aan de 
Goddelijke Natuur

7 de liefde αγαπη a’gape

6 de broederliefde φιλαδελφια philadel’phia

5 de Godsvrucht ευσεβεια eu’sebeia

4 de Volharding υπομονη hupomo’ne

3 de Zelfbeheersing εγκρατεια egkra’teia

2 de Kennis γνωσις ‘gnoosis

1 de deugd αρετη are’te

Geloof
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6.        Hoe we deel krijgen aan de 
Goddelijke Natuur

7 de liefde
6 de broederliefde
5 de Godsvrucht
4 de Volharding
3 de Zelfbeheersing
2 de Kennis
1 de deugd

Geloof
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Gal5
de vrucht van de Geest is: 

01. Liefde, 
02. blijdschap, 
03. vrede, 
04. lankmoedigheid, 
05. goedertierenheid, 
06. goedheid, 
07. trouw, 
08. zachtmoedigheid, 
09. zelfbeheersing.
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6.           Hoe we deel krijgen aan de         
Goddelijke Natuur
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Het Boek:
Hij geeft ons deel aan Zijn eigen wezen.  Daarvoor hebt u meer nodig 
dan vertrouwen alleen. 
U moet ook uw best  doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. 
U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil.  Leer uw eigen 
verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat  u God
kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw 
medechristenen en om alle  mensen lief te hebben.
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7. Hoe we voor struikelen bewaard blijven

1. Door ons te beijveren onze roeping en verkiezing vast 
te maken

2.   Een oogetuigeverslag te hebben van het gebeuren op de 
heilige berg waarin verklaart wordt dat God de Vader 
Jezus Christus daar verheerlijkte en er vanuit de hemel 
een stem kwam die zei dat deze Zijn geliefde Zoon was, 
in wie Hij Zijn wel behagen had.

3.  Dat de morgenster opgaat in het hart van de gelovige.
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7.    Het koninkrijk:  de Heiland en haar ingang
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1Pt1:11     Zo zal u rijkelijk de ingang worden verleend in het 
eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus 
Christus.

Mt17 de Zoon des mensen in zijn koninkrijk:
Hij nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes  
mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg.

1Pt1:17 Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, 
toen wij met Hem op de heilige berg waren
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7.    Het koninkrijk:  de Heiland en haar ingang
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2Pt1:11     Zo zal u rijkelijk de ingang worden verleend in het 
eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus 
Christus.

Mt17 de Zoon des mensen in zijn koninkrijk:
Hij nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes  
mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg.

2Pt1:17 Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, 
toen wij met Hem op de heilige berg waren

2Pt1:19
Op 2:21

-de morgenster die opgaat in het hart van de gelovige
-de morgenster die de overwinnaar in Thyatira krijgt
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Vragen bij 2 Petrus 1

1a.  Wat bedoelen de apostelen Petrus en Paulus met de heilige Schrift 
in een tijd dat de canon nog niet was vastgesteld ?  

1b.  Had de kerk later wel de autoriteit deze vast te stellen ?
2.    Welke beloften bedoelt de apostel in vers 4 ?
3.    Wat wordt wel en wat niet bedoeld met de Goddelijke Natuur ? 
3b.  en hoe kunnen we hieraan deel hebben ?
4.    In de verzen 5-7 worden 7 kwaliteiten genoemd. 
4a.  Is hier de volgorde belangrijk ? 
4b.  Hoe werkt het toevoegen of schragen in de praktijk ?
5.    Wat bedoelt de Apostel met het vast maken van zowel roeping als verkiezing ?

Zijn deze niet al vastgemaakt ?
6.     Is het niet kortzichtig om herinneringen belangrijk te vinden ?
7.    Welke profetieën zou Petrus in vs 19 bedoelen ?

en wat is de betekenis van de morgenster is dit vers ?
8.    Wat wordt bedoeld met het eeuwig koninkrijk (dit in verband met wat in 2Pt3 staat)

18



ZBSH
Zoom 15 Jan 2022

Vragen bij 2 Petrus 1

1a.  Wat bedoelen de apostelen Petrus en Paulus met de heilige
Schrift in een tijd dat de canon nog niet was vastgesteld ?  

1b.  Had de kerk later wel de autoriteit deze vast te stellen ?

2.    Welke beloften bedoelt de apostel in vers 4 ?
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Vragen bij 2 Petrus 1

3.   Wat wordt wel en wat niet bedoeld met de Goddelijke Natuur? 
3b. en hoe kunnen we hieraan deel hebben ?

4.   In de verzen 5-7 worden 7 kwaliteiten genoemd. 
4a. Is hier de volgorde belangrijk ? 
4b. Hoe werkt het toevoegen of schragen in de praktijk ?
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Vragen bij 2 Petrus 1

5. Wat bedoelt de Apostel met het vast maken van zowel                          
roeping vals verkiezing ?
Zijn deze niet al vastgemaakt ?

6.   Is het niet kortzichtig om herinneringen belangrijk te vinden ?

7.   Welke profetieën zou Petrus in vs 19 bedoelen ?
en wat is de betekenis van de morgenster is dit vers ?

8.   Wat wordt bedoeld met het eeuwig koninkrijk ? 
(dit in verband met wat in 2Pt3 staat)
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https://www.youtube.com/watch?v=wWLv_ITyKYc&ab_channel=BibleProject
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