
Auteurschap
Heeft Petrus deze brief geschreven? 2Petrus 1:1: 'Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus 
Christus'. 2Petrus 1:17-18: Petrus als ooggetuige van Zijn verheerlijking op de berg - we kunnen dus op basis 
van de Schrift al uitmaken dat het inderdaad Petrus is die deze brief geschreven heeft. 
Wat zijn dan redenen om aan te nemen dat Petrus deze brief niet schreef?

a) Er waren in de eerste eeuwen een paar boeken die niet door alle christenen erkend werden, de 
zogenaamde antilegomena. Daartoe behoorden 2Petrus, Jacobus, 2/3 Johannes, Judas, Openbaring 
en Hebreeën. Daar komt nog bij dat pas in de 3e eeuw het boek aangehaald wordt door Origenes en 
Clemens. 

b) 1Petrus en 2Petrus wijken qua stijl en woordgebruik van elkaar af. 
- 1Petrus zeer rake, sobere, duidelijke, hoogstaande taal. 2Petrus soort barokstijl, overdreven 

(2:18). 
- We moeten ons de vraag stellen of dit echt een probleem is (voor mij niet). 2Petrus 3:1 

verwijst naar een eerder geschreven brief (wat dus waarschijnlijk 1Petrus is). Ook hier wordt 
Simeon Petrus, apostel van Jezus Christus als schrijver genoemd. De vroege kerk heeft heel 
wat brieven niet aanvaard en bestempeld als pseudepigrafisch, maar deze brief niet. 

- Calvijn vond dit wel een probleem en nam aan dat 2Petrus niet door Petrus geschreven is, 
maar dat is een verlegenheidsoplossing.

- Het verschil kan ook geweten worden aan de invloed van een secretaris. Maar ook dat is 
speculatie.

Kortom: Petrus heeft beide brieven geschreven. Er zijn altijd wel problemen en argumenten te vinden om de 
brieven af te doen als door verschillende mensen geschreven. 

Wanneer
Iets voor zijn dood (2Pet.1:14). Wanneer dit juist was, is natuurlijk niet zeker. Er wordt aangenomen dat dit 
ergens tussen 64 en 66 n.Chr. was. In ieder geval vóór 69n.Chr.

Waar geschreven
Rome vermoedelijk. Er is in het boek geen enkele informatie dat het boek ergens anders geschreven is; 1Petrus 
werd vermoedelijk in Rome geschreven. De traditie wil dat Petrus in Rome gestorven is, dus als dit boek vlak 
voor zijn dood geschreven is, en als 1Petrus in Rome geschreven is, is Rome als plaats het meest aangewezen.

Aan wie schrijft Petrus?
2Petrus 3:1 - waarschijnlijk verwijst Petrus naar onze 1Petrus. Daar schreef hij aan bijna alle gemeenten in het 
huidige Turkije (Klein-Azië). Een argument hiervoor is dat 2Petrus heel snel verspreid was in Klein-Azië, 
evenals in Egypte. Een ander argument is dat Klein-Azië één van de broedplaatsen was van de gnostieke 
tendenzen waartegen Petrus opkomt.

Thema's 2Petrus
1. Ware kennis - betrouwbaarheid van het profetische woord
2. Dwaalleer 
3. Realiteit van de belofte
4. Waarschuwing

1. Vorming van het karakter van de christen - betrouwbaarheid van de Schrift
2. Valse profeten en dwaalleraars
3. Belofte van Christus' wederkomst

1. Trouw aan apostolisch en profetisch getuigenis
2. Polemiek tegen valse leraars
3. Wederkomst

1. Beschermen tegen fouten van valse leraars
2. Uitdagen om te groeien in kennis van Christus

groei - tegen dwaalleraars - belofte wederkomst



2 Petrus 1

1:1-2
1 dienstknecht (doulos/slaaf) en apostel (door Heer gezonden): Paulus - Rom.1:1; beiden tonen onze 

afhankelijkheid van God en onze afkomst 
even: hetzelfde als dat van de apostelen
kostbaar: 1Pet.1:17-19
door Gods gerechtigheid: Zijn gerechtigheid zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde manier behandeld 
wordt; en dus krijgt iedereen hetzelfde kostbare geloof

2 Vgl.: 1:2
uitbreiding: door de kennis… - genade en vrede komen door het kennen van God; niet door een 
bepaalde mysterieuze kennis zoals later in de brief nog aangehaald wordt. (niet in vorige brief – in deze 
brief zal de kennis van God en de kennis van de dwaalleraars scher tegenover elkaar staan) 

1:3-11
3 immers: voortzetting vers 2

door Gods kracht: alles gekregen wat nodig voor leven (Christus' offer aan het kruis) en godsvrucht 
(zeer praktisch bewustzijn en consequent volgen van God in elk aspect van het leven; door Heilige 
Geest?)
Hij heeft ons geroepen!!

4 kostbare (1Pet.1:17-19) en zeer grote beloften (1:4) door Zijn heerlijkheid en macht uit vers 3
doel: deel hebben aan goddelijke natuur, weg van bederf/zonde/dood.

5 daarom (om deze reden/omdat dit zo is): 

5-10 'geloofsladder' ter bevestiging van onze roeping en verkiezing
IJver
inspanning, ijver, toewijding: vraagt om inzet van hele persoon (‘alle ijver erbij aangewend hebbende’), in gedachten bezig 
zijn met God, verlangen naar Hem, Bijbel lezen, samenkomen met andere christenen, met elkaar delen, evangeliseren, …
Spreuken 15:19, Spreuken 18:3, 2 Tim.2:15-19: Luiheid = geestelijke leegheid = uitnodiging voor slechtheid.

Geloof
Basis; zonder geloof elk van de volgende elementen waardeloos. 
Geloof in wat? in God, in het werk van Christus en in Zijn kracht en beloften!!!

Deugd
voortreffelijkheid in gedrag: door ons geloof, een rechte houding tegenover God. In ons doen en laten passen wij ons aan aan 
God. 
Engels: excellence. zoals bij ons 'voortreffelijkheid', maar ook doelgerichtheid. 

Vgl.: Je gebruikt een keukenmes voortreffelijk als je het gebruikt om groenten of vlees te snijden. Dan gebruik je  
het met je juiste doel. Als je het mes gebruikt als moordwapen, gebruik je het niet voortreffelijk.

Wij zijn gemaakt door God en leiden een voortreffelijk (deugdelijk) leven als in overeenstemming met God. 

Kennis
een handeling of activiteit, namelijk het leren kennen, het begrijpen. Wij kunnen m.a.w. veel van God weten, maar Hem toch 
niet echt kennen en begrijpen. Kennis = persoonlijke gemeenschap met God en praktisch inzicht om de rechte weg te vinden. 
Hebr.5:14 
De gnostieke evangeliën (en boeken als Da Vinci): kennen van verhalen en teksten; gezocht naar diepere wijsheid, maken de 
blijde boodschap waardeloos.

Zelfbeheersing
zelfdiscipline; onderwerpen hele mens aan Gods wil en bereidheid Hem te dienen. Weten wat God wil (onderscheid kunnen 
maken tussen goed en kwaad), uitmonden in volgen van Zijn wil; vaak tegen onze eigen wil in. Invloed op alle 
levensterreinen 
2 Petrus 2:10ev, 3:3 waarschuwt P. voor dwaalleraars; volgen eigen begeerten, zijn zedeloos. Dat soort mensen heeft geen 
rechte kennis van God en heeft geen behoefte aan zelfbeheersing. 

Volharding
(het) standhouden, (het) verdragen; letterlijk: 'het eronder blijven' - niet van je standpunt wijken o.i.v. situaties. Soms ligt de 
nadruk meer op geduldig verwachten (Jak.5:11 'de volharding van Job'), andere keren meer op actief het hoofd bieden aan de 
omstandigheden (Hebr.12:1 'wedloop lopen'). Standhouden onder aanvechting en verzoeking. Houding gelovige, die blijft 
uitkijken naar uiteindelijke vervulling van Gods beloften. 



Godsvrucht
Eerbied, vroomheid; zeer praktisch bewustzijn en consequent volgen van God in elk levensaspect; bij Grieken en Romeinen: 
voorzichtig en correct volgen van de goden. Naar onze God toe is zo'n houding even goed belangrijk (1 Pet.1:15 - 'gelijk Hij, 
…, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel).
Het is logisch dat zelfbeheersing en volharding nodig zijn om een godvruchtig leven te leiden.

Broederliefde
Philadelphia, broeder- of zusterliefde; liefde voor een broer of een zus. NT: alleen voor onderlinge liefde van gelovigen, die 
als broers en zussen van één geloofsfamilie worden beschouwd; 1Petrus 1:22-25

Liefde
Niet in bepaalde kring, ook buiten gemeente werkzaam. Bij de liefde voor de broeders moeten de gelovigen dan ook nog 
voegen de liefde zonder meer (agapē) of ‘jegens allen’ (1 Thess.3:12). 

Zo begint de ladder met het geloof (vs.5) en eindigt zij met de liefde. Het geloof is het begin en het fundament van het 
christelijke leven, de liefde is er de vervulling van.

8 Aanwezig én overvloedig – aanwezig = stap 1, overvloedig = moet nog komen. Beetje zelfbeheersing is 
goed; heel veel zelfbeheersing is veel beter.
Al deze dingen resulteren in werk en vrucht met betrekking tot kennis van onze Here; door de dingen 
leren wij Christus kennen. Gehoorzaamheid aan en geloof in Hem resulteert in kennis van Hem. Tegen 
dwaalleraars: er is zogezegd kennis, maar geen gehoorzaamheid. Kennis is echt als het gepaard gaat met 
gehoorzaamheid aan Christus.

9 Bij sommigen: zogezegde kennis, maar geen gehoorzaamheid. Zo iemand is blind, is vergeten dat God 
hem vergeven heeft, leeft als tevoren - is m.a.w. geen echte christen.

10 Uit v.8-9: aansporing roeping en verkiezing vast te maken; niet afhankelijk van hun inspanning (vgl. 
2 Tim.1:9), maar vragen antwoord van gelovigen, namelijk gehoorzaamheid. Als deze 

toewijding ontbreekt, dan komen hun roeping en verkiezing door God niet tot hun doel, maar als zij die 
beide beantwoorden door ernaar te leven, dan zullen zij ook zeker nooit struikelen.

11 Want: toegang verleend, niet verdiend  
epi-chorēgeō (zal worden verleend): uit sfeer van antieke feest; beeld van koor in feestelijke optocht, 
waarvan een rijke burger de kosten voor zijn rekening heeft genomen. Het binnengaan van de gelovigen 
in het Rijk van God is een dergelijk feestelijk gebeuren, dat God door Zijn rijke gaven mogelijk heeft 
gemaakt.
eeuwig koninkrijk van Heer en Heiland

1:12-21
12 daarom … herinneren: Petrus kent het belang van het voorgaande. 

herinneren: In dit verband wil het zoveel zeggen als: de verkondiging van het Evangelie, waarop zij ‘ja’ 
hebben gezegd, hun opnieuw als een werkelijkheid voor ogen stellen, zodat die tot hen blijft spreken. 
Waarschijnlijk met het oog op dwaalleraars
Gemeente-context: elkaar blijven aanmoedigen en vermanen - niet alleen taak van oudsten/diakenen.

13 tent: ontleend aan herdersbestaan (Jes.38:12) - kan snel afgebroken worden, zo ook leven snel gedaan 
(2Kor.5:1); de tijd dringt
di-egeirō: (op)wekken en wel dóór en dóór, tot actie prikkelen, stimuleren. 

14 afleggen tent: twee beelden - tent (v.13) en afleggen kleed (Ef.4:22 en Col.3:9)
hoe wist Petrus dat? kan door openbaring (zoals profetie bij Paulus - Hd.20:25) of sommige mensen 
denken dat Petrus dit van Jezus wist (Joh.21:18,19)

15 zal mij beijveren: d.m.v. deze brief wil hij de mensen deze woorden blijvend in herinnering brengen 
(sommigen denken aan nog een andere brief, maar daar is geen info over) 
exodon: heengaan, uitgang (Lc.9:31); lijkt op exodus (het achterlaten van het ellendige land en betreden 
van het beloofde land)

16 belangrijk dat ze eraan blijven denken, want het zijn geen … verdichtsels, mythen (muthois)
wij: hij en de andere apostelen (ooggetuigen)
kracht: Zijn goddelijke macht als verhoogde Heer
komst: parousia, duidt op de wederkomst
Lc.9:32,43: majesteit van Jezus

17 Matt.17:1-13; Marc.9:2-13; Luc.9:28-36: verheerlijking, kreeg van Vader eer en heerlijkheid 
combinatie eer en heerlijkheid: Hebr.2:7,10



doxa (heerlijkheid) equivalent van Hebr. kabod - Gods majesteit (Ex.19:16, 40:34-38), deze kreeg Jezus 
(dat is nu zo!!!!!!!!!!!!!!).
luisterrijke heerlijkheid: omschrijving voor God, Joodse manier om Gods naam niet te gebruiken

18 niet alleen gezien, maar stem ook gehoord (oorgetuigen); een dubbele ervaring
heilige berg: vgl. Ex.3:5 - heilige grond (plaats waar God zich openbaarde)

19 het profetische woord: waarschijnlijk niet alleen profetieën in OT, maar heel OT
des te vaster: was al vast, maar door verheerlijking des te vaster (vgl.v.10 - des te meer)
- het OT wordt niet overboord gegooid, maar eens te meer beschouwd als waarheid; zeker voor joden 
was dit belangrijk, voor hen wat het OT Gods eigen woord.
acht op geven: aandacht erop richten, letten op - is belangrijk
vgl: acht geven op lamp in duistere plaats; totdat dag aanbreekt (dan lamp niet meer nodig) 

lamp  dag morgenster opgaat

OT  NT Christus' komst

20 a) men mag er niet van maken wat in de eigen kraam te pas komt - wat dwaalleraars dus doen, 
interpreteren zoals ze zelf willen
b) men mag er niet vanuit gaan dat profeten eigen uitleggingen volgden - eerder dit, omdat in 
voorgaande deel over goddelijke oorsprong van profetische woord + dwaalleraars hebben wel eigen 
openbaringen (eigen vernuftig gevonden verdichtsels)

21 profetie komt nooit voort uit mens, maar gedreven door HG
gedreven: zoals schip door wind gedreven; de goede richting uit - zo wil God ons ook drijven, op zijn 
kracht, maar met onze inspanning in de zin dat wij ons laten drijven.

eigenlijk staat er 'gedragen wordende': voortgaande handeling, geen gebeurtenis in verleden

2 Petrus 2

2:1-3
1 Parallel valse profeten OT (2Kron.19-22) en valse leraars NT (Jezus: Mt.24:11)

ingang doen vinden; Grieks: heimelijk invoeren; Jud.4 - binnengeslopen
verloochenen Christus, die hen kocht: term uit de slavenhandel
verderven zichzelf

2 verderven niet alleen zichzelf, maar ook al hun volgelingen, die volgen hun losbandigheden (v.7,18 - op 
seksueel vlak)
weg der waarheid (Ps.119:30) als het ware t.o. valse leer
er komt smaad op Christus, mensen zetten zich af tegen christendom o.w.v. bepaalde 'valse' mensen

3 diepste drijfveer: hebzucht, woord in NT bijna alleen gebruikt voor zucht naar geld
waarschuwing: dwaalleraars hebben niet het belang van hun navolgers op het oog (zij behandelen u als 
koopwaar), maar enkel hun eigen belang (hoe verschillend is dit met Christus en de essentie van ons 
geloof! – Fil.2, eigen belang/ander) - waarschijnlijk willen dwaalleraars geld van hun navolgers om 
zakken te vullen (herkenbaar in vele sekten en strekkingen in christendom) (verschil Christus: hij kocht 
ons - v.1l ; met zijn kostbaar bloed – 1Pet.1 :19)
hun verderf komt zeker, niet aan twijfelen

2:4-22
4 want: het volgende is om aan te tonen dat het verderf zeker komt 

opsomming: engelen - wereld van de voortijd - steden Sodom en Gomorra
engelen die zondigden: * gevallen samen met satan ???

* Gen.6:1-4 
in de afgrond: aan het einde der tijden zal dat ook gebeuren

5 wereld voortijd: stond bekend als zondig (Mt.24:37-39)
toch: genade in dit oordeel!! Noach (letterlijk: de achtste) gered. 
Prediker van gerechtigheid: betekent rechtvaardigheid als Gode welgevallige houding. Noach was zo’n 
rechtvaardige (Gen.6:9, Ez.4:14,20). 

6 steden S en G: vgl. Jud.7
bedoeling van S en G's straf: vb voor degenen die zich overgeven aan goddeloos leven

7 weer genade: rechtvaardige Lot - leed onder losbandigheid (Gen.19), maar was geen sterk persoon (hij 
moest bij de hand genomen worden om de stad te verlaten)



8 dag aan dag rechtvaardige ziel (d.w.z. zijn op God gerichte gemoed) gekweld door al wat hij hoorde/ 
zag - voorbeeld van hoe ook wij een afkeer moeten hebben van immoreel gedrag/spreken.

9 a) rechtvaardigen verlost de Heer uit de verzoeking: Noach, Lot. Zij leefden tussen goddelozen en de 
kans bestond dat zij samen met hen veroordeeld zouden worden (omkomen in zondvloed of in 
verbranding). Heer redt hen…
b) onrechtvaardigen - bewaren tot de dag des oordeels (toekomst) - nu worden zij vastgehouden; het 
echte oordeel volgt. !waarschuwing: niet door dwaalleraars op sleeptouw.

10 dwaalleraars: wordt duidelijk waarom God vooral (zij nemen een 'belangrijke plaats in) hen zal treffen
vgl.Jud.7,8
gedreven door ‘een begeerte van bezoedeling’, d.w.z. een lust (tot seksueel genot) die (hen) bezoedelt
minachting hebben voor het gezag van God
‘heerlijkheden lasteren ’ (vgl. Jud.8) - waarschijnlijk engelen (??dragers van heerlijkheid en glans of 
gevallen engelen)

11 a) dwaalleraars smaden heerlijkheden, zijnde kwade engelen. Dit terwijl (goede) engelen nog niet eens 
een oordeel tegen hen (de kwade engelen) durven inbrengen - dit toont de verwaandheid van de 
dwaalleraars aan. Dit ligt meer in de lijn van Jud.9 - is dan eigenlijk een concreet voorbeeld van dit vers 
(de meeste geleerden opteren voor deze visie)
b) dwaalleraars smaden heerlijkheden, zijnde engelen (dragers van heerlijkheid). Dit terwijl de engelen 
nog niet eens een oordeel tegen hen (de dwaalleraars) durven inbrengen - dit toont de verwaandheid van 
de dwaalleraars aan en tevens het geduld van sterkere engelen, die niets doen.

12 zij lasteren dingen waar zij geen verstand van hebben, nl. heerlijkheden, zij hebben onverstand (terwijl 
zij beweren verstand te hebben)
vgl: redeloze wezens 'geboren zijnde tot gevangenschap en vernietiging'
het is het natuurlijk lot van redeloze dieren om door jagers gevangen en gedood te worden; zo zullen 
ook valse leraars ooit logischerwijze hun verderf vinden (kwestie van tijd) - ligt in lijn van gevallen 
engelen, voortijd, S en G.
zij zullen in hun verdelging (actief - vernietigen van anderen) verdelgd worden (zelf vernietigd worden),

13 onrecht krijgend voor aangedaan onrecht - min of meer synthese van a en b
beeld leraars: Jud.12, opsomming

a) zwelgpartijen op klaarlichte dag
b) schandvlekken en smetten - propere kledij die vuil wordt - zij zwelgen in hun lusten (beter 
van bedriegerijen); als zij met u feesten ('samen een feestmaal nuttigen'? - waren zij nog in de 
gemeente of gaat het over gemeenteleden die naar hun feesten gingen)

14 c) gedreven door begeerte - onophoudelijke drang om te zondigen
d) verlokken onstandvastige zielen (pasbekeerden); zij zijn hebzuchtig, willen zich te koste van 
anderen verrijken (vgl v.3)
e) kinderen van vervloeking, der ongehoorzaamheid (Ef.2:2-3); brengen vloek van God over 
zich

15 -- Jud.11; Bileam genoemd - gedreven door hebzucht (loon der ongerechtigheid liefhebben) 
rechte weg verlaten en Bileams foute weg gevolgd. Bileam was een profeet, maar door zijn

16 dwaasheid een valse profeet - moest daarvoor terechtgewezen worden. Hoe? Door een redeloos 
wezen (v.12) dat niet kan spreken. Hij was dwazer dan een ezel! Zo zijn ook de dwaalleraars.

17 f) bedrieglijkheid van de valse leraars. 
- bronnen zonder water (Jud.12 - wolken zonder water), putten die droog staan door 
geen regen 
- wolken, voortgedreven door wind, waaruit geen regen komt

m.a.w. de valse leraars hebben geen inhoud, zijn leeg; voor hen is de duisternis (oordeel) 
weggelegd.

18 want…
g) met hoogdravende taal, maar hol (leeg) verlokken zij
door vleselijke begeerten (Gal.5:16 (19ev)) en ongebondenheid (losbandigheden)
waarschijnlijk worden hier jonge christenen bedoeld die zich proberen los te trekken van de 
dwalenden, de heidenen - hen hiermee van de ene dwaling in de andere te brengen.

19 h) Gal.5:13 - zij gebruiken de christelijke vrijheid als dekmantel voor zonde
de dwaalleraars laten zich juist beheersen door hun lusten en begeerten; zij zullen veroordeeld 
worden

20 i) lijkt te slaan op pasbekeerden, maar 
- want: slaat terug op kinderen des verderfs (dwaalleraars)
- overmeesterd in v.19 correspondeert met overmeesterd in v.20
- veroordelende manier van schrijven eerder tegen dwaalleraars dan tegen weifelende leden



leraars leerden Jezus als Heiland kennen (ontvloden bezoedelingen door erkentenis)
afval: toch weer overmeesterd - doordat ze de wereld met haar zonde te veel voet gegeven 
hebben?
2e erger dan 1e (vgl.Mt.12:45)

21 weg vd rechtvaardigheid - weg der waarheid (v.2), rechte weg (v.15)
zij zouden minder te verantwoorden gehad hebben (vgl.Mt.11:20-24)
het heilige gebod: liefde (Joh.13:34-35), het is heilig omdat het van God komt (1Pet.1:15-16)
liefde staat centraal in het christendom (zou centraal moeten staan) - zich daarvan afkeren, is 
zich afkeren van God.

22 Spr.26:11 - zondige bestaan afgelegd (erkentenis Jezus) en dan terug naar zonde
zeug die zich wentelt - zo doen zij ook; zij wentelen zich in hebzucht, in het verlokken, …
Hoe moeten zo'n mensen gered worden???

Hedendaagse dwaalleraars???

2 Petrus 3

3:1-14
1 2e brief: ervanuit gaan dat 1e brief 1e was

geliefden: ook Jud.3,17,20
door herinnering zuiver besef wakker (vgl.1:12) - dwaalleraars vertroebelen het besef/gezindheid

2 blijven denken aan wat profeten van tevoren gepredikt hebben (hofst.1)
heilig: omdat gezonden door God, spraken over Christus (1Pet.1:10-12)
hele verkondiging apostelen = gebod (i.t.t. losbandige dwaalleren) - gebod van Christus (2:21)
-- woorden profeten en woorden apostelen vormen eenheid!!

3 Jud.18; Paulus (bv.: 1 Tim.4:1-3)
laatste dagen!
vingerwijzing naar dwaalleraars (naar eigen begeerten wandelen)

4 Hoe spotten? 'Waar blijft de belofte van zijn komst' (Eze.12:22) Er waren twijfels - 1Tess.4:13 
(waarschijnlijk in meer gemeenten)
vaderen (christenen van 1e uur) stierven , terwijl ze dachten Christus' wederkomst nog mee te maken, en 
geen teken van wederkomst. Er is niets veranderd:

5 betere vertaling: zij die dat willen beweren ontgaat dat…
- door het woord van God ontstonden hemelen en aarde (Gen.1 - en God zeide …)

6 - door het woord van God kwam er zondvloed (Gen.7)
7 - door zelfde woord (zondvloed als vb) gaat wereld een dergelijk oordeel (niet water, maar vuur)   

   tegemoet bewaard als een schat (vgl.2:4)
oordeel: soort wereldbrand - 3:10, Sef.1:18 - maar bij zondvloed werd aarde nieuw; zo ook na oordeel 
nieuwe hemel en aarde

8 dit stuk bedoeld voor degenen die het moeilijk hebben, niet de dwaalleraars.
als nadenken over deze zaak: één ding in het hoofd houden - God rekent niet in mensentijd (er bestaat 
voor Hem geen verschil tussen 1000jaar en 1dag); vgl.Ps.90:4

9 - sommigen houden Zijn uitblijven voor talmen
- fout: het is genade van God, die wil dat iedereen tot bekering komt (vgl.1Tim.2:4)

10 Dag des Heren komt, dat is zeker
onverwacht: ook Jezus (Matt.24:43) en Paulus (1 Thess.5:2) zeiden dat
dag des Heren - uitspraak uit het OT; Petrus geeft aan dat dag des Heren en wederkomst Christus 
dezelfde zijn; hemelen, elementen (zon, maan, …), aarde en werken (alle menselijke scheppingen) 
zullen vergaan, verbranden
mensen en hun werken verbrand (SV) of gevonden (NBG)? waarschijnlijk gevonden, ontleend aan Ps.
21:9,10 en 1Kor.3:13-15 - idee van openbaar worden en beoordeeld/geoordeeld worden

11 aldus: verwijzing vorig vers (zo, op die manier)
alle dingen zullen vergaan, dus:
- moet je heilig wandelen en godsvruchtig (1:6) zijn (vgl.Rom.13:11-12)

12 - vol verwachting spoedende naar Gods komst
!! houdt in dat zij door heilig en godvruchtig leven Zijn komst bespoedigen - was bekend bij Joden

vgl. het joodse gezegde: ‘Als de joden ook maar één dag boete zouden doen, zou de Zoon van 
David dadelijk komen'

de dag is zo belangrijk dat daarop hemelen en elementen zullen vergaan.



13 is dit reden tot wanhoop? nee, verwachting van nieuwe hemelen en aarde - zoals Hij beloofd heeft!! 
(Jes.65:17-..)
met gerechtigheid als regel - Jes.65:25
daar moeten zij, tegen dwaalleraars in, aan vasthouden

3:14-18     
14 hier begint aantal vermaningen als slot van zijn brief

- vervolg op vorig vers
- zij verwachten nieuwe aarde, met gerechtigheid en moeten er nu al naar leven (tegendeel dwaalleraars)
- zodat onbevlekt en onberispelijk blijken 
- in vrede: het gaat erom helemaal te beantwoorden aan Gods bedoelingen??

15 v.9 - hij talmt niet, maar hij is lankmoedig
van de Heer: van God
dit is zaligheid: hierdoor konden zij nog tot bekering (zaligheid) komen en zullen er nog velen komen
hij beroept zich op een brief van Paulus die hij aan hen geschreven had 
en de wijsheid die hij gekregen heeft.

- t.a.v. ‘lankmoedigheid’ God (Rom.2:4,3:25v.,9:22v)
- t.a.v. heilige leven met oog op wederkomst (Rom.13:11v.,1 Cor.7:29v,Fil.1:10,2:15v.,1  
Thess.3:13)

16 in alle brieven: niet alleen in de brief die zij gekregen hadden 
wannee hij over deze dingen spreekt: moeilijk na te gaan over welke brieven het gaat
een en ander moeilijk te verstaan: dit moet ons steunen!! 
wat sommigen, dwaalleraars verdraaien tot eigen verderf 
evenals overige: profeten uit OT en andere apostolische boeken

17 ze weten het van tevoren: het is in de gemeente nog niet zo ver dat zij zich laten meeslepen
gevaar niet onderschatten 
van standvastigheid afvallen en in duisternis vallen

18 niet vallen, maar groeien (opwassen)
vgl.1:2: in genade die Christus geeft en in kennis van Christus opgroeien
- dan worden zij tegendeel van dwaalleraars
lofprijzing (Jud.25): de heerlijkheid komt aan Hem toe (daarom Hem volgen)

- nu
- tot dag der eeuwigheid: dag des Heren, die blijft duren in eeuwigheid (Op.22:5 - tot in alle 
eeuwigheden)
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