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de setting van de tweede Petrus-brief

1. Petrus' geestelijk testament

2Petrus 1 (NBG)

14 want ik weet, dat het afleggen van mijn 
tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus 
Christus mij heeft doen weten. 15 Maar ik zal 
mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan 
telkens weer aan deze dingen kunt denken.



de setting van de tweede Petrus-brief

2. Petrus inmiddels een oude(re) man, geschreven 
ergens in de jaren '60 van de eerste eeuw
vergl. Joh.21:18

30 AD 70 AD40 50 60



de setting van de tweede Petrus-brief

3. teleurstelling en spot over het uitblijven van de 
(weder)komst
2Petr.3:3,4

30 AD 70 AD40 50 60



de setting van de tweede Petrus-brief

4. Petrus waarschuwt zijn Joodse lezers (! "apostel 
der besnijdenis"; Gal.2:9) voor valse profeten 
onder het volk (2:1), incl. de Messias-belijders 
onder hen. 

2Petrus 2 (NBG)

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het 
volk geweest, zoals ook onder u valse leraars 
zullen komen, die verderfelijke ketterijen 
zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, 
die hen gekocht heeft, verloochenende en een 
schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En 
velen zullen hun losbandigheden navolgen...



de setting van de tweede Petrus-brief

5. Petrus schrijft over 'de Joodse opstand' in de 
jaren '60, eindigend in de verwoesting van 
Jeruzalem in 70 AD

30 AD 70 AD40 50 60



de setting van de tweede Petrus-brief

6. Petrus schrijft over hetzelfde naderend gevaar als 
de Hebreeën-brief
Hebr.8:13; 10:31,37; Hebr.13:13,14 

30 AD 70 AD40 50 60

veertig jaar; Hebr.3:9,17



2Petrus 3

8 Laat echter dit ene 
jullie niet onopgemerkt zijn geliefden, 

dat één dag bij de Heer 
als duizend jaren is 

en duizend jaren als één dag.

de Heer komt inderdaad "na twee dagen" 
(Hos.6:1-3) 

→ maar bedenk hoe de Heer rekent!



2Petrus 3

9 De Heer vertraagt de belofte niet, 
zoals sommigen dit vertraging achten,

maar Hij is geduldig jegens jullie...

geen vertraging van de belofte 
maar rekent de tijd anders



2Petrus 3

9 ... daar Hij niet bedoelt 
dat sommigen verloren gaan, 

maar voor allen ruimte biedt tot bezinning.



2Petrus 3

14 Daarom geliefden 
die deze dingen verwachten 

(...)



2Petrus 3

15 en acht het geduld
van onze onze Heer redding, 

zoals ook onze geliefde broeder Paulus...

twee dagen/ twee millennia

30AD

de boodschap van redding van allen!



2Petrus 3

15 en acht het geduld 
van onze onze Heer redding,

zoals ook onze geliefde broeder Paulus...

geen bitterheid na de harde 
confrontatie in Galaten 2:11-14 



2Petrus 3

15 ...zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt,

aan jullie schrijft,

tegenwoordige tijd:
Paulus is nog in leven



2Petrus 3

15 ...zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt,

aan jullie schrijft,

een brief aan de besnijdenis van Paulus???

de Hebreeën-brief!
▪ in de manuscripten tussen Paulus' brieven;
▪ schrijver in gezelschap met Timotheüs (13:23)
▪ de schrijver hoort niet tot de discipelen (2:3)
▪ thema: het verblijf van de Heer in de hemel



2Petrus 3

16 zoals ook in al de brieven, 
waarin hij over deze dingen schrijft...

het uitblijven van 'de openbaring' is het 
grote onderwerp in al Paulus' brieven:
▪ de struikeling van Israël (Rom.11!)



2Petrus 3

16 ... Daarin zijn sommige dingen 
zwaar te begrijpen...

Petrus zelf heeft ook veel 
moeite gehad met Paulus 



2Petrus 3

16 ... hetgeen de onkundigen en labielen 
zullen verdraaien

(zoals ook de overige Schriften) 
tot hun eigen ondergang.

Paulus' naam stond (ook in het 
Messiaanse Jodendom!) in zeer 
kwade reuk (Hand.21:21)



2Petrus 3

16 ... hetgeen de onkundigen en labielen 
zullen verdraaien 

(zoals ook de overige Schriften) 
tot hun eigen ondergang.

Paulus' brieven hadden voor Petrus 
dezelfde status als "de overige Schriften"



2Petrus 3

17 Jullie dan geliefden, 
die deze dingen tevoren weten, 

weest op je hoede...



2Petrus 3

17 ... opdat jullie niet met de dwaling 
van de warhoofden meegesleept worden 

en af zouden vallen 
van de eigen standvastigheid.



2Petrus 3

18 Maar groei op in genade en kennis 
van onze Heer en Redder, Jezus Christus. 

Aan Hem de heerlijkheid, 
én nu, én tot in de dag van de aeon!
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