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Inhoud Hierdie preek wys dat die Here se verlossing ons sondige aard verander volgens die 

beloftes van Esegiël 36: 24 – 31 e.a. Dit wys ook hoe hierdie heilsdaad van die Here ontken 

word deur geestelikes wat in die vaste orde van die natuur glo en verlossing net kan sien as 

reiniging van skuld, maar nie as ook die verandering van die sondige natuur van die mens nie. 

Dit wys dat hierdie ontkenning die Here Jesus verloën en spreek hierdie nuwe goddeloosheid 

wat in die Christelike kerk as ŉ nuwe geestelikheid van Jesus voorgeleef word aan.  

 

Liturgie Lied 212 1, 2, 3; Evangelie lesing Kol 2:1 –. Lied 258 1 en 2; Nuwe wet 

lesing Gal 5: 1- 434 1, 2, 3; Lied 186 1 en 2; 

 

Skriflesing 2 Petrus 1: 1-9; 2: 1-3; 2: 20 – 22; 3: 3, 4 en 18. 

 

Teks 2 Petrus 1: 3 en 4: “Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en 

godsvrug dien… sodat julle deelgenote kan word van die goddelike natuur. (1953 

vertaling) 

 

Tema. Die Here Jesus skep in ons ŉ nuwe geaardheid om Hom te vertrou en lief te 

hê so is Hy ons Verlosser in hierdie skepping. 

 

1. Die verskil tussen die nuwe natuur van gelowiges en die ou natuur van 

goddeloses!  

 

Dit is die kern verskil tussen gelowiges en goddeloses wat die apostel Petrus uitwys 

in hierdie brief. Daarom wys hy deurlopend ook op die verskil tussen die wyse 

waarop hierdie nuwe natuur van gelowige werk teenoor hoe die ou natuur van 

goddeloses werk. 

 

Die ou natuur van goddeloses vergelyk Petrus met die geaarheid van honde en 

varke. Hierdie sondige natuur staan teenoor die geaardheid wat die Here as Herder 

in hulle as gelowiges skep. Die Here maak sondaars sy skape, nie sy honde of varke 

nie. 

 

Godsdiens volgens die ou natuur van goddeloses of godsdiens volgens die nuwe 

natuur van gelowiges! Die aanslag op die die gemeentes en lidmate waarvan die 

brief getuig is dat valse predikante probeer om die gelowiges uit hulle geloof in die 

Here weg te keer. (2:1 en 2). 

 

Dit is die werklike probleem – predikante wat lidmate van hulle geloof in die Here 

Jesus Christus wil wegkeer en maak asof hierdie wegkeer van die Here nog steeds 

deel van die geloof en lewe van die kerk is.  
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2. Hoe werk hierdie nuwe geestelikheid waarin lidmate van hulle geloof in die Here 

weggekeer word maar steeds as Christene voorgehou? 

 

Petrus wys dit werk so in hoofstuk 2:22! 

 

Dit is ŉ geestelikheid waar “ ŉ Hond gaan terug na sy braaksel “en ŉ vark wat gewas 

is, gaan rol weer in die modder.” (2:22) 

 

Met hierdie twee uitdrukkings beskryf Petrus die geestelikheid van hierdie nuwe 

valse leraars binne die gemeentes in die vroeë Christelike kerk.  

 

Hulle wil nie met hierdie nuwe geestelikheid hulle uit die gemeente afskei en uit die 

gemeentelike lewe pad gee nie. Hulle wil hierdie nuwe geestelikheid binne die 

gemeentelike lewe uitleef as hulle nuwe Christelike vryheid. (2:19). Petrus wys hoe 

hierdie sogenaamde nuwe vryheid in die samesyn van die gemeente werk in 2 vers 

13: “Terwyl hulle saam met julle feesvier, is hulle skandvlekke wat hulle verlustig in 

hulle losbandigheid.”Hierdie feesvier beteken iets soos “saam kuier en gesellig 

wees”. 

 

Hulle maak van die sosiale geleenthede van die gemeente en Christelike samesyn, 

geleenthede om hulle losbandigheid te demonstreer in hulle aanmatigende, 

vernederende, perverte en roekeloosheid asof dit hulle Christelike vryheid is. 

 

Dit is hoe hulle hul self wil wees wanneer hulle as Christene met mekaar gesellig is 

en saam kuier. 

 

3. Wat beteken hierdie twee spreuke binne hierdie nuwe onchristelike geestelikheid? 

 

Die eerste uitdrukking “ŉ Hond keer terug na sy eie braaksel” wys op hoe hulle oor 

hulle self slegvoel en naar is oor hulle self. Dit dui op ŉ geestelikheid van “spyt en 

verskonings.” 

 

Dit is die gewone algemene selfminagting van mense wat na al hulle wangedrag 

spyt is oor wat hulle gedoen het en vir hulle self verskonings maak oor wat hulle 

gedoen het. In die taal van die beeld beteken dit hulle voel naar oor hulle self en hoe 

hulle opgetree het.  

 

Selfminagting uit spyt en selfregverdiging met verskonings, het niks te maak met die 

“toegewyde lewe” of beter vertaal die “godsvrug” van hoofstuk 1 vers of die nuwe 

geregtigheid wat God as gawe gee nie. (1:1) Spyt is nie deel van die nuwe lewe wat 

Jesus Christus sy kerk laat leef nie. Dit is nie deel van die nuwe lewe wat ons leef uit 

die gawe van geloof wat die Here ons gee nie. 1:1 en dit is allermins ŉ lewe uit die 

geregtigheid en deug wat die Here ons skenk en in laat deel nie. 1:1 en 1:4. 
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Daarom is hierdie spyt wees en verskonings maak, heeltemal iets anders as die 

berou oor sonde en erkenning van die sonde in die geloof dat God my vir Hom en sy 

liefde geregverdig het.  

 

Om spyt te wees, is deel van die sondige geaardheid van alle mense, mense wat 

roem en tuis is in hulle in sy losbandigheid. Vandag braak ek oor myself en net nou 

gaan eet ek weer alles wat ek oor my self uitgebraak het. Dit is hoe spyt deel is van 

losbandigheid en absoluut niks te doen het oor berou van sonde en ŉ lewe wat 

geoefen wil wees in godsvrug nie. 

 

4. Die tweede uitdrukking wys op die nuwe tipe vergifnis wat deur hierdie valse 

leraars verkondig word: “ ŉ Gewaste vark gaan rol weer in die modder.” Dit is die 

nuwe tipe vergifnis wat die apostel in 1 vers 9 só beskryf: “Want die een by wie al 

hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig en het vergeet dat hy van sy vorige 

sondes gereinig is.” 

 

Wat se tipe vergifnis werk só dat jy vergeet jou sondes is vergewe, dat jy vergeet wie 

jou vergewe het? Wat se tipe vergifnis werk so dat jy blind en kortsigtig is in ŉ nuwe 

lewe om die Here te kan dien en liefhê? 

 

Die beste manier om dit te beskryf is dat dit ŉ tipe vergifnis is wat gaan oor hoe jou 

skuld kwytgeskel word, sonder dat dit enige iets te doen het met ŉ nuwe lewe binne 

die geregtigheid waarmee God jou beklee. Dit is ŉ ingesteldheid om van jou skuld 

vry te kom, sonder enige liefde vir of diens aan die Here. 

 

Dit is vergifnis waar mense uit die skuld wil kom, sonder om aan die geregtigheid 

van God verbind te wil wees, of anders gestel, om sonder skuld teenoor God aan te 

hou in jou goddelose lewe.  

 

Dit is om skuldloos goddeloos te wees omdat God jou skuldloos maak om goddeloos 

te wees. 

 

Daarom werk hierdie tipe vergifnis só: elke keer as ek my wangedra het, was ek 

myself van my sonde skuld, sonder dat ek innerlik daardeur tot ŉ nuwe lewenswyse 

verbind word.  

 

Bekering, berou, gebed, goeie werke is alles net maniere waarop ek ontslae raak 

van my skuld. Dit het niks te doen met ŉ nuwe lewe van godsvrug en geregtigheid 

nie. 
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Daarom, leef ek gemaklik sondig en bekeer, bely en bid ek oor my skuld en dan kan 

ek weer gemaklik sonder skuld myself wees, soos ek gemaklik is met myself: sonder 

godsvrug en geregtigheid. 

 

Dit is die nuwe geestelike vryheid van hierdie leraars vir die gemeentes, hulle was 

net mense wat varke is van hulle modder skoon. Mense wat in hulle moddergate 

rondrol en tuis is en dan net na hierdie geestelikes toe kom om net weer bietjie 

gereinig kan word. 

 

5. Met hierdie nuwe tipe geestelikheid vind die diepste verwerping van Jesus 

Christus as Here plaas. Dit is oor hierdie tipe geestelikheid van hierdie nuwe tipe 

predikante dat Petrus dan die verklaring maak dat hulle die Here wat hulle van 

sonde vrygekoop het, verloën. 

 

Verloëning beteken om te verwerp. In hierdie tipe geestelikheid en geloof hierdie tipe 

vergifnis van sonde, God wat varke was, word Jesus Christus as Here en Verlosser 

verwerp! 

 

ŉ Geestelikheid wat niks anders is nie as net spyt is oor wat ek doen met 

verskonings om dit te regverdig, maar tuis bly in alles waaroor ek spyt is en 

verskonings maak, is ŉ geestelikheid waarin Jesus Christus as Here en Verlosser 

verloën word.  

 

Mense wat tuis is in my eie sondigheid en net elke keer uit die skuld wil kom van die 

sondes waarin hulle tuis is en tuis bly, verloën Jesus Christus as Here en Verlosser. 

 

Om hierdie tipe vergifnis te leer, te glo en te leef, is hoe Jesus in die gemeentes 

verloën word deur predikante en mense wat hulle ou natuur wil uitleef asof dit die 

natuur van Christene is. 

 

6. Uit hierdie kring van geestelikheid kom dan die geestelike aggressie teen die 

gelowiges dat hulle as gelowiges hulle self moet sien as die mense wat “moet 

regkom.” Hulle moet uit hulle toewyding aan die Here weg gekeer word, want die 

Here in wie hulle in glo, sou dan volgens hierdie nuwe predikante nie doen wat hulle 

glo Hy doen nie! 

 

Dit is die aanval op die tipe lewe wat die gelowiges leef in hierdie nuwe 

geloofsverklaring: “Wat het geword van die belofte van sy koms? Sedert die vaders 

ontslaap het, bly alles soos dit van die begin van die skepping af was” 3: 4  

 

God verander ons nie!  
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God is net ŉ god wat jou laat spyt wees en naar maak oor jouself ! God is net ŉ god 

wat jou was van sonde, maar niks aan jou aard om tuis te wees in sonde doen nie. 

Met hierdie God kan hulle hul nuwe geestelikheid vier: ons rig ons lewe volgens ons 

drange in en God was ons van ons sondeskuld!  

 

In die gemoed van hierdie mense is God niks anders as ŉ varkboer wat varke was 

nie! Daarom mag God ook nie vir ander iets anders wees nie. So verloën hulle die 

Here wat hulle vrygekoop het 2: 1. 

 

7. Dit is teenoor hierdie goddelose en losbandige geestelikheid wat hierdie 

predikante in die kerk wil invoer dat die apostel die ware kragtige vergifnis van die 

Here verkondig. 

 

Hierdie vergifnis van die Here Jesus is nie om varke te was nie. In hierdie vergifnis 

laat die Here Jesus sondaars deur sy goddelike krag deel kry aan die goddelike 

natuur. Hierdie magtige daad van God is ŉ skeppende daad binne in gelowiges wat 

hulle ŉ nuwe aard gee. 

 

Waar Jesus hier in 2 Petrus “Here” genoem word, openbaar dit dat Jesus die Here is 

wat die Goeie Herder van Ps. 23 is. Hierdie Goeie Herder is nie ŉ varkboer wat 

varke was nie. Hy is die Herder wat sondaars verander om sy kinders te wees, om 

sy skape te wees wat Hom vertrou en volg in liefde en diens. 

   

Wat hierdie nuwe prekante aangekondig het oor God in 3: 4 is nie waar nie. Die 

skepping van God is en bly nie maar net soos dit altyd is van ons vaders af nie. 

Hierdie skepping is nie so ŉ geslote wetmatige onverander plek dat God nie sy 

heilsbeloftes soos in Ese. 36: 24 – ŉ werklikheid binne hierdie skepping kan maak 

nie: 

 

“… Ek sal julle ŉ nuwe hart en ŉ nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggame 

uithaal en julle ŉ hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en ek sal maak dat 

julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. “ 

 

Die mens se geaardheid werk nie maar net volgens die natuurwette op so ŉ wyse 

dat God niks binne hierdie natuurwette kan doen nie. Jesus Christus is nie maar net 

ŉ toeskouer van die mens soos hy is volgens sy omgewing, gene en en oorerwing 

nie. So asof Hy as die Here Jesus Christus niks aan die menslike natuur soos dit 

sondig is, kan doen nie.  

 

So asof die Here maar net ŉ varkboer vir varke en ŉ eienaar van honde kan wees 

nie! 
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Met sy goddelike krag skep Hy in sy kinders ŉ nuwe goddelike natuur. Hy maak 

sondaars sy skape om hom as die Goeie Herder te volg. 

 

8. Hoe is Jesus Christus die Here wat die goddelike krag van die Skepper oor sy 

skepping self het om vir mense ŉ nuwe goddelike natuur binne hul menslike natuur 

kan skep? 

 

Dit hoor ons in 3:3. Ek gaan vir u die 1953 vertaling lees omdat dit die Griekse 

betekenis van die teks die duidelikste weergee: “Immers, sy goddelike krag het ons 

alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons 

geroep het deur sy heerlikheid en deug.” 

 

Jesus is die Here wat ons roep deur sy heerlikheid en deug. Sy “Heerlikheid” is dat 

Hy Christus self God is, een met die Vader in sy goddelikheid. In 1: 16, 17 bevestig 

Petrus dit deur te stel dat die krag van die Here Jesus Christus wat hulle verkondig 

het, is die krag wat Hy aan hulle, Petrus, Johannes en Jakobus, met die stem van 

die Vader uit die hemel op die berg openbaar het (Mat. 17:5) God die Vader het 

geopenbaar dat Jesus Christus is sy eniggebore Seun self God. Jesus Christus is 

die Here want Hy is self God die Skepper, een met die God die Vader. 

 

9. Jesus roep ons nie net tot die kennis van Hom as God nie, maar ook deur die 

kennis van sy “deug”.  

 

Ons mag hierdie woord nie net sommer as ŉ beskrywing van God se krag sien nie. 

Dit is spesifiek ŉ beskrywing van Jesus as die Christus. Hy wat self ook mens met 

die dissipels op die berg was en vandag nog steeds mens in die hemel is. 

 

Hierdie woord “deug” beskryf hoe Jesus as mens is: deugsaam. Hierdie menslike 

deugsaamheid word deur Petrus self in 1 verse 5 – 7 volledig beskryf.  

 

“5 En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk 

met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, 6 die kennis met selfbeheersing, 

die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, 7 die godsvrug met 

liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.” 

 

Hierdie deug wat hier beskryf word in verse is dieselfde deugsaamheid van Jesus 

Christus as mens in vers 3. Dit is hoe Jesus mens was onder die wet van God. 

 

Wanneer die Here ons roep om Hom te ken as Here is dit hoe ons Hom in die geloof 

leer ken: Hy is self God met ons wat optree met die krag van God die Skepper terwyl 

Hy self, Jesus Christus die deugsame mens was en is wat die heilige wet van God  

(2:21) onderhou het. 
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10. Hoe kan die Here vir ons die Verlosser wees as Hy die deugsame mens van 

verse 5 tot 7 is? 

 

Dit is die besondere aankondiging van die apostel in 1 vers 4: Jesus Christus maak 

ons deel van sy natuur.  

 

Hoe? Deur in ons plek die mens te wees wat God die Vader veroordeel, vervloek, 

laat boet en verwerp terwyl Hy die deugsame mens is soos mense moet wees. 

 

In ons plek word ons God se kinders gemaak  

 

 wat nie veroordeel word nie, maar verheerlik word as reg vir sy liefde,  

 wat nie vervloek word nie maar geseën word as mense wat die gebooie van 

God alles onderhou het,  

 wat nie gestraf word as mense wat die wet oortree het nie, maar beloon word 

as deugsame mense en  

 wat nie verwerp word as wetteloses en goddeloses nie, maar aangeneem 

word as kinders van God in sy liefde, vrede goedheid en genade. 

 

Hierdie vrede, genade, liefde en goedheid van God wat ons so insluit en laat deel in 

Jesus, (1: 2) skep en verander ons eie geaardheid. Waar Jesus Christus ons in sy 

liefde, vrede, goedheid en genade as God insluit, deel ons in wie Hy as God vir ons 

is. 

 

En dit verander ons sondige aard! Dit maak ons die Here se skape wat Hom as Here 

volg. Dit skep in ons dieselfde deugsaamheid as die deugsaamheid van Jesus 

Christus as mens. 

 

Dit is die kosbare geloof wat ons ontvang het: ŉ geloof waarin ons kan leef uit die 

deugsaamheid en godsvrug wat God in ons skep deur ons te laat deel in wie Jesus 

Christus as deugsame mens vir ons in ons plek is. 

 

11. Die grooste fout wat ons ooit kan maak met hierdie geaardheid van verse 5 tot 7 

is om dit te sien as menslike eienskappe wat ons kry wanneer ons onsself geestelik 

instel en oefen om so te probeer wees deur gebedsoefeninge, meditasie, morele 

dissiplines of sielkundige en psigiese ingesteldhede. 

 

Paulus noem hierdie “deugsaamheid” die vrug van die Gees in Galasiërs en dit is 

presies hoe Petrus dit hier beskryf: as godsvrug!  

 

Dit is hoe God jou innerlik nuut laat wees en leef deur jou in te sluit in wie Jesus 

Christus is, om te deel in wie Jesus as deugsaam mens is en om te deel in die liefde 

en genade wat Jesus as God vir jou het.  
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12. Daarom mag ons hierdie deugsaamheid ook nie sien as ŉ lang pad van 

geestelike eienskappe wat ŉ mens een vir een bereik soos wat jy jouself inoefen en 

al beter en beter word op hierdie geestelike pad nie. 

 

Dit is alles en behalwe die bedoeling dat jy eers “kennis” moet onder die kry en dan 

kan jy verder gaan om te probeer om selfbeheersd te wees; dat jy eers 

selfbeheersing onder die knie moet kry, dan kan jy verder “upgrade” na lydsaamheid; 

dan na broederliefde en dan na liefde vir alle mense. 

 

Sou dit so wees sal niemand ooit uitkom by liefde vir alle mense nie. 

 

Al hierdie nuwe innerlike deugde word gelyktydig geskep en gewerk deur deel te hê 

in wie Jesus as die mens in ons plek was en as God vir ons vandag is. Dit is in 

hierdie kosbare geloof dat  

 

 ek nie veroordeel is maar begenadig dat hierdie deugdes in my groei;  

 ek nie vervloek leef maar geseënd binne die Here se goedheid dat al hierdie 

innerlike deugdes in my groei;  

 ek nie gestraf word vir sonde maar beloon word vir wie Jesus was dat al 

hierdie deugdes binne in my groei; 

 ek nooit met afkeur verwerp word nie maar altyd in my aanneming leef dat 

hierdie deugdes in my groei. 

 

Dit is hoe hierdie deelgenootskap met die Here Jesus Christus in 3 vers 18 beskryf 

word: “Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en 

Verlosser Jesus Christus. 

 

Wie Christus as Here so ken en vertrou, leef in hierdie goddelike krag: God verander 

my in sy liefde en genade, dag tot dag. Hy skep en laat groei hierdie deugsaamheid 

in my deur my geloof dat ek alles wie Hy is met Hom as Here deel: 

 

 Ek deel is wie Hy as mens in my plek was, dit is God se geregtigheid. 1:1 

 Ek deel in die liefde en genade wie Hy as God vir my is. 

 

13. Kon ons lig dit verder met ons voorbeeld toe! 

 

Jesus Christus is ons Goeie Herder! Dit is wat die belydenis Jesus is die Here ook in 

hierdie brief beteken. Jesus is die Goeie Herder van Ps. 23. So is Hy die Here en 

Verlosser. (1:3; 1:11; 1:16; 2:20; 3:3)  
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Die Goeie Herder maak ons sy skape! Sy liefde en genade verander varke om sy 

skape te wees! Sy goddelike krag werk deur ons deelgenote van wie Hy self as 

mens is te maak deur sy goddelike krag om vir ons God in liefde en genade te wees. 

 

Kan dit verlossing genoem word om van jou sondeskuld vergewe te word, sonder 

om van jou geaardheid verlos te word? Is die Here ŉ varkboer wat varke was of is 

Hy die Goeie Herder wat “varke” sy skape maak? Daar is nie so ŉ tipe Verlossing 

deur die Here in die Skrif nie: ek is vry van skuld en straf maar ek bly in geaardheid 

net ŉ vark nie!  

 

Om te deel in wie Jesus is maak jou ŉ skaap van die goeie Herder! Dit is hoe Jesus 

Christus die Here en sy Vader se goddelike krag werk! (1:2 en 3.) 

 

14. Die valse predikante van vandag binne ons eie kerk verkondig dat dit nie waar is 

nie! Dit is die volle krag van hulle natuurgodsdiens net soos dit ook in die jare vyftig 

na Christus in die vroeë kerk bedryf was: “Sedert ons vaders ontslaap het, bly alles 

steeds soos dit van die begin van die skepping af was.” 

 

Hierdie tipe natuurgodsdiens binne die Christelike Kerk verwerp nie net die werklike 

wederkoms van Jesus as mens na liggaam en siel nie. Dit verwerp alles wat nie 

volgens die natuur en daarmee saam die sondige natuur van die mens werk nie! Dit 

verwerp alle beloftes wat God deur sy goddelike krag vir sy kerk elke dag waarmaak. 

Hulle glo: Jesus Christus kan varke was, maar nie verander nie! Hulle glo: Die liefde 

en genade waarin die Here Jesus Christus ons insluit en mee vashou, kan ons nie 

só maak en só laat groei nie:  

 

 “ deugsaamheid wat die Here Jesus verryk met kennis,  

 6 die kennis wat die Here Jesus verryk met selfbeheersing,  

 die selfbeheersing wat die Here Jesus verryk met volharding,  

 die volharding wat die Here Jesus verryk met godsvrug,  

 7 die godsvrug wat die Here Jesus verryk met liefde onder mekaar  

 en die liefde onder mekaar wat die Here Jesus verryk met liefde vir alle 

mense.” 

 

15. Vir wie doen Hy dit met sy goddelike krag? Wie laat Hy in hierdie goddelike 

natuur deel?  

 

Vir hulle wat uit die geloof leef dat Hy hulle in wie Hy as Here is laat deel: 

 

 Ek deel is wie Hy as mens in my plek was, dit is God se geregtigheid. 1:1 

 Ek deel in die liefde en genade wie Hy as God vir my is. 
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Dit is hoe ons juis ons sondige natuur ontvlug! (1:4) Deur die geloof as kosbare 

gawe van die Here te ontvang. (1:1) en deur hierdie geloofslewe waarin ek leef uit 

my deelgenootskap met die Here! 

 

Hoe moet jy jou nou uit hierdie geloofslewe volgens die nuwe geestelikes in die kerk 

wegkeer? Dit is die nuwe eis van die nuwe tipe Christelikheid wat uit verskeie oorde 

nou ook deur predikante aan ons vandag opgedring word! Ons moet ons self 

wegkeer van ons geloof in die Here wat ons nuut gemaak het en ons ŉ nuwe 

geaardheid gegee het.  

 

Die wyse waarop ons ons self van die Here moet wegkeer, is om te wys dat ons nie 

meer net soos ander mense is! Dit is die nuwe bewyslas wat hierdie predikers op 

ons as gelowiges plaas: bewys julle is net soos ander mense!  

 

Volgens hulle maak ons geloof in die Here se Verlossing wat ons verander om sy 

skape te wees, ons fundamentaliste, skynheiliges, beterweteriges! Hierdie geloof in 

die Here wat sondaars verander, het volgens hulle ons veroordelende en 

onverdraagsame gemaak. Dit het ons onmenslike en liefdelose mense gemaak! 

 

Hierdie verwyte en beskuldigings deur mense, predikante, teoloë en geestelikes. 

word al meer en meer na ons kant as gelowiges geslinger sonder dat ons regtig 

bewus is van die bedoeling van hierdie beskuldigings  

16. Omdat ons as gelowiges so deeglik bewus is van ons eie sonde en verkeerde 

neigings, trek ons sommer dadelik hierdie skoen aan asof dit ons pas, maar sonder 

dat ons regtig weet wat hierdie beskuldigings vandag beteken. 

 

Gewone menslike en kerklike kritiek kan en moet ons altyd juis met die nuwe aard 

wat die Here in ons skep aanvaar en oorweeg. Maar hierdie nuwe beskuldigings is 

iets anders en dit moet ons hoor! 

 

Die beskuldiging klink in die taal van die brief van 2 Petrus so: Julle dink julle is beter 

en anders as ons omdat julle dink julle is deur die Here verander om die Here se 

skape te wees! Julle is net soos alle mense varke en net soos alle mense is julle 

maar net gewasde varke en honde wat vir hulle eie eetgoed naar word! 

 

Is hierdie beskuldiging teen ons waar?  

 

Julle dink julle Here het julle sy skape gemaak maar dit kan nie in hierdie wêreld 

gebeur nie. In hierdie wêreld bly mense net soos hulle is, elkeen rig die lewe volgens 

sy eie sondige natuur is en die Here was net varke wat in die modder leef en tuis is! 

 

17. Wil u graag gedienstig en gedwee ook hierdie verwyt aanvaar wanneer u 

beskuldig word as fundamentaliste, skynheiliges en beterweteriges. As mense wat 
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ander mense veroordeel en onverdraagsaam is! As mense wat onmenslik en 

liefdeloos teen ander mense is, omdat u glo dat die Here van u wat vark is sy skaap 

gemaak het! omdat die Here u sondige aard verander het, u laat deel wees van ŉ 

geaardheid dat jy aan die God wil behoort en God jou laat leef in die deugsaamheid 

wat Hy binne in jou skep en laat groei. 

 

Wil u dit wat die Here Jesus Christus as Here en Verlosser is ontken, dit is presies 

wat die apostel die verloëning van die Here wat jou verlos het noem, en jouself nou 

as net nog ŉ gewasde vark tussen moddervuil varke glo en sien? 

 

Hoekom is ons so geneë om ook hierdie beskuldiging teen ons te aanvaar? 

 

Want ons doen dan ook sonde, nes al die ander! Wie is ons om te oordeel, dat ek 

nie maar net ŉ vark is soos al die ander varke nie?  

 

Ek het dit vir u in die vorige preek in die brief uitgewys oor Noag en Lot. Die Here het 

hulle regverdiges gemaak, al het hulle ook sondes gedoen wat onnoembaar is. Noag 

wat kaal-dronk in sy tent lê en Lot wat sy kinders voorstoot om verkrag te word om 

konflik te vermy, Lot wat in sy dronkenskap bloedskande pleeg.  

 

Maar hulle is nie die Here se skoongewasde varke nie net soos al die ander 

goddeloses hulle skandes hulle tuiste wil maak, hulle wetteloosheid hulle beginsels 

wil maak nie. 

Die Here het hulle geregverdig en daardeur laat deel in ŉ nuwe geaardheid: die 

godgegewe natuur om jou in die liefde van die Here en vir die Here te oefen. 

Wanneer die Here sy skape was, is Hy nie besig om varke te was nie. Hy het hulle 

verander om skape te wees wat Hy ook van sonde was. 

 

Dit is hoekom ons dit so maklik aanvaar! Maar dit mag nooit waar wees en ons mag 

nie met hierdie losbandigheid saamgaan nie: ons is maar ook net skoongewasde 

varke soos almal nie. 

 

18. Hoekom nie? 

 

Want dit is ŉ gedienstigheid en gedweënheid wat Jesus Christus as Here en 

Verlosser verloën: mense is maar soos hulle van nature, volgens die natuur, deur die 

natuur van hulle geboorte en gene is, en die Here kan hulle nie verander nie. Die 

Here is nie die Goeie Herder wat varke skape sy skape kan maak nie! Die Here is 

maar net ŉ varkboer wat varke probeer skoon was terwyl hulle volgens hulle 

geaardheid leef! 

 

U mag nie die Here so verloën, en hierdie verloëning van die Here voorhou as ŉ 

nederigheid oor jou eie sondigheid nie. U moet roem in die Verlossing van Jesus 
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Christus: Hy laat my deel kry aan ŉ godgewerkte en godgegewe nuwe geaardheid. 

Die Here het van my as vark sy skaap gemaak! 

 

Dit is ware verlossinge en ware vergifnis van die Here Jesus Christus. Hy wat dit 

alles doen deur sy goddelike krag! U mag dit nie doen nie, want dan kan jy nie in 

hierdie genade en kennis van die Here meer groei nie (3:18) Dit terwyl ons elke dag 

nog sukkel met sondes en ons geneigdheid tot sonde! 

 

 “ deugsaamheid wat die Here Jesus verryk met kennis,  

 6 die kennis wat die Here Jesus verryk met selfbeheersing,  

 die selfbeheersing wat die Here Jesus verryk met volharding,  

 die volharding wat die Here Jesus verryk met godsvrug,  

 7 die godsvrug wat die Here Jesus verryk met liefde onder mekaar  

 en die liefde onder mekaar wat die Here Jesus verryk met liefde vir alle 

mense.” 

 

 

Ons verkeerde neigings is die verkeerde neigings van die Here se skape. Dit is nie 

die geaardheid van varke nie! Goddeloses en wetteloses nie! Ons sondes wat die 

Here ons van reinig is die vuilheid van sy skape wat nooit tuis in die moddergate van 

goddeloses en wetteloses kan wees en word nie  

 

Die Here Jesus het deur sy goddelike krag ons laat deel in ŉ nuwe goddelike, 

godgeskepte en deur God onderhoude natuur, binne sy skepping gemaak! Amen. 

 

Skrifuitleg van teks. 

 

 Die vertaling van αρετη en δοξη in vers 2 Petrus 3 is bepalend vir die hele 

brief. Die 1953 Afrikaanse vertaling vertaal “sy heerlikheid (δοξη) en deug 

(αρετη); die 1983 vertaling vertaal sy heerlikheid (δοξη) en mag(αρετη), die 

nuwe direkte Afrikaanse vertaling vertaal sy majesteit (δοξη) en goddelike 

krag ((αρετη).  

 

 αρετη kom weer in 1: 5 voor wat hier nou na gelowiges verwys en dan vertaal 

1953 dit weer net soos in 1: 3 met deug, maar 1983 dit met deugsaamheid, 

en die NDA vertaling met “uitnemendheid.”.  

 

 δοξη kom weer direk voor in 2 Petrus 1 vers 17 waar dit verwys na die 

verheerliking van Jesus as Seun van God en Christus op die berg saam met 

Petrus, Johannes en Jakobus op die berg (Matteus 17 e.a.) Hier vertaal al 

drie Afrikaanse vertalings dit met “heerlikheid”. 
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 ŉ Vreemde vertaling is dat die nuwe Afrikaanse vertaling die uitdrukking θειασ 

δυνμεωσ (goddelike krag) in vers 3 gelykstel aan αρετη in vers 3 wat deug 

moet wees, maar dit sommer teen die Grieks in “goddelike mag” noem. 

 

 Die woordeboek van Bauer, Arndt en Gingrich “A Greek – English Lexicon of 

the New Testament wys dat die woordpaar “deug” en “geregtigheid” gereeld 

voorkom soos ook in Filippense 4 vers 8. Hier vertaal 1953: “Verder broeders 

alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, 

alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug of watter lof daar ook mag 

wees, bedink dit.” 1983:… alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, 

alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is watter deug of lofwaardige saak 

daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig.” en die NAV “ alles 

wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat 

lof verdien, ja watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag 

wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.” 

 

 In 2 Petrus moet “deug” in 1 vers 3 direk saamgelees word met “geregtigheid 

van God” in 1 vers 1. 

 

 2 Petrus 1 vers 3 gaan oor Christus en vers 5 gaan oor gelowiges, hulle wat 

die kosbare gawe van geloof ontvang het, vers 1. Die verhouding tussen 

Christus en gelowiges in hierdie verse is direk bedoel volgens die skrywer. 

Die deug van Christus is direk verbind aan die deug van gelowiges. 

 

 Die heerlikheid van Christus in 1 vers 3 en die heerlikheid van Christus in 1 

vers 17 is ook direk aan mekaar gebind. 

 

 Nog twee begripte wat direk op mekaar aangewese is, is die “goddelike krag” 

van God die Vader en God die Seun en “goddelike natuur” van vers 4.  

 

 Deelgenote van die goddelike natuur dui dan op die deelgenootskap in die 

“deug” van Christus: deur die deug van Christus skep God binne gelowiges 

“deugsaamheid”.  


