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   Lewe onberispelik voor God 
 

 

Die kern van hierdie gedeelte:  
 

Met ‘n wederkomsverwagting moet ‘n mens in die regte verhouding met God lewe.  God se geduld moet benut 

word tot redding van siele.  Bly op jou hoede vir dwalinge en neem toe in kennis van God. 

 

Leef in vrede met God 
 

Leef in vrede met God!  Watter pragtige slotwoord vir Petrus se brief.  Hy het eers die gelowiges aangespoor 

tot 'n toegewyde lewe waardeur hulle getuienis in die wêreld geloofwaardig kan wees.  Daarna het hy hulle 

gewaarsku teen vals leraars wat met verwarrende boodskappe vorendag sal kom - veral met betrekking tot 

Jesus se wederkoms.  En nou sluit hy op 'n positiewe noot af.  Mense wat Jesus se wederkoms met verwagting  

tegemoetgaan, moet hulle beywer vir 'n lewe wat hulle roeping en verkiesing waardig is.  Sit alles in.  Gee julle 

heel beste!  Dit is die moeite werd.  Lewe vlekkeloos en onberispelik voor God.  

 

Nee, dis nie 'n maklike opdrag nie.  Die versoekings en die menslike natuur bly maar dag vir dag 'n magtige 

faktor.  Maar dit is moontlik deur sy Goddelike krag (2 Petrus 1:3).  Leef in vrede met God.  En dit kan alleen 

gebeur deur ‘n volgehoue verhouding van die liefde met Jesus Christus.  Met God versoen deur sy Seun en met 

Hom in ooreenstemming met die eise van sy Woord - so lyk die pad vir die Christen onderweg na Jesus se 

wederkoms.  

 

Alle Christene moet in die regte verhouding met God lewe, want ook ons verwag sy wederkoms.  Die 

wederkoms is immers so naby soos 'n mens se sterwensuur, en wie kan dit bepaal?  
 

Benut God se geduld tot ander se heil  
 

Petrus het reeds gesê dat God geduldig is en wil hê dat mense gered moet word.  Hier herhaal hy dit weer.  Hy 

wil graag hê dat Christene hierdie boodskap sal aangryp en die beste daarvan sal maak.  En alhoewel die 

Christen reeds van sy eie redding seker is, moet hy elke geleentheid gebruik om die boodskap van redding aan 

ander mense te verkondig.  Benut God se geduld tot mense se sieleheil.  

 

Onthou vir broer Paulus  
 

Paulus en Petrus het nie aldag langs dieselfde vuur gesit nie (Galasiërs 2:11-14).  Sommige mense (vals 

leraars in Petrus se tyd en geleerdes vandag nog) het hierdie meningsverskil geheel en al oorbeklemtoon 

om te probeer aandui dat daar sommer vroeg reeds 'n diep teologiese kloof in die kerk bestaan het.  Dit is 

nie waar nie.  Petrus was vanweë sy sterk Joodse agtergrond geneig om meer aan die Ou-Testamentiese 

beskouinge verknog te wees terwyl Paulus hom geheel en al vir die evangeliebediening aan die heidene 

beskikbaar gestel het.  
 

Wat Petrus in 2 Petrus 3:15-17 wil sê, is dat daar oor die wesenlike evangelie geen grein verskil tussen 

hom en Paulus is nie.  Die gemeente behoort dit te weet op grond van die briewe van Paulus wat onder 

hulle aandag gekom het. (En terloops: ja, dis waar dat Paulus soms moeilik skryf en dat moedswillige  

kwaadwilliges sy uitsprake kan verdraai en vermink.)  So gebeur dit mos maar vandag nog dat mense die 

Skrif vermink om hulle eie "teologie" die beste te pas.  Petrus gee hier weer 'n veeghou na die 

dwaalleraars.  
 

Hy maan die gemeente om nie deur die dwaling van beginsellose mense meegesleur te word nie.  Al 

waartoe dit sal lei, is dat hulle van hulle eie standvastigheid beroof sal word.  Hou styf vas aan die 

onfeilbare Woord van God en moet tog nie dat mense se slimpraatjies jou voete onder jou uitslaan nie. 

Toets alle beskouinge te alle tye noukeurig aan die Woord van God.  



Leef in noue verhouding met die Here  
 

Christene moet toeneem in die genade en kennis van die Here Jesus Christus.  Dis byna asof Petrus hier 

aan die einde van sy brief weer voor by 2 Petrus 1:5 wil begin!  Bly aan die groei!  

 

Moenie in julle geloofsywer verslap nie.  Christenwees is soos fietsry:  As jy nie aanhou trap nie, gaan jy 

afval.  Om in die genade en kennis van Jesus toe te neem, kan net gebeur as 'n mens baie na aan Hom bly 

lewe.  Hy moet in jou bly (Johannes 15) en sy woorde moet in jou wees.  Slegs deur noue en persoonlike  

gemeenskap met Hom sal jy in genade en kennis kan toeneem.  

''Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid!  Amen" (2 Petrus 3:18).  
 
 

 

 

 

Tyd vir besinning en bespreking  
 

1.    Waartoe moet die wederkomsverwagting by mense aanleiding gee?  
  

               
 

 

2.  Hoe moet ons dink oor God se geduld? 

 

               
 

3.  Om watter rede sou Petrus nou juis op hierdie punt vir Paulus by sy beredenering betrek (vers 15-16)?  
 

               
 

4.  Hoe weet jy dat jy uitverkies is?  
 

               
 

5.  Waarvoor moet gelowiges op hulle hoede wees?  
 

               
 

6.  Waarin moet gelowiges toeneem?  
 

               
 

 

 

Ons Volgende Bybelskool is 7 Maart.   


