
HOOFSTUK 6 

DIE KENMOTIEF IN DIE DOEL VAN DIE 

SKRYWE {1:12-15 EN 3:1-2) 

In hoofstuk 3 punt 6.2 is aangetoon dat die doel van die skrywe in 1:12-15 en 3:1-2 bekend 

gemaak word. Dit het ook geblyk dat vier kleiner gedagte-eenhede binne die doel van die 

brief afgebaken kan word, te wete: 

* Gedagte-eenheid 1 ( 1 : 12): Die doel van die skrywe teen die agtergrond van die 

opsomming van die apostel se leer in 1 :3-11. 

* 

* 

* 

Gedagte-eenheid 2 (1:13-14): Die doel van die skrywe teen die agtergrond van 

die naderende dood van die apostel. 

Gedagte-eenheid 3 (1:15): Die doel van die skrywe teen die agtergrond van die 

koms van die valse leraars. 

Gedagte-eenheid 4 (3: 1-2): Die doel van die skrywe teen die agtergrond van die 

koms van die spotters. 

Dit is opvallend dat die kenmotief in die doel van die skrywe so versprei is dat dit in al vier 

die gedagte-eenhede figureer (vergelyk hoofstuk 3 punt 7.3); daarom word die kenmotief in 

hierdie hoofstuk bestudeer volgens die gemelde eenhede. 

~- In die loop van die hoofstuk word daar na die vier gedagte-eenhede verwys in ooreenstemming 

met bostaande indeling, dit wil se dat Gedagte-eenheid 1 byvoorbeeld verwys na die gedeelte 

waarin die doel ·van die brief teen die agtergrond van die opsomming van die apostel se leer 

verstaan moet word, ensovoorts. 

1. Die kenmotief in gedagte-eenheid 1 (1: 12) 

Om die kenmotief in gedagte-eenheid 1 aan te toon, word eerstens bepaal of die woorde in 

hierdie gedagte-eenheid wat volgens hoofstuk 3 punt 7. 3 as moontlike motiefdraers aangewys 

is, wei die kenmotief in hierdie gedagte-eenheid na vore bring. Indien wei, word die 

kenmotief in gedagte-eenheid 1 aan die hand van hierdie woorde in meer besonderhede 

bestudeer. 

1.1 _Die voorkoms van woorde waarin die kenmotief tot uitdrukking kom in 

gedagte-eenheid 1 
., 
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Die woorde wat in hoofstuk 3 punt 7. 3 .1 uitgesonder is as moontlike draers van die kenmotief 

in gedagte-eenheid 1 is, is die volgende: 

* CY1tOl!tl!VUO'KEtV (1:12). 

* Eio6rcas (1:12). 

* 'Ecr'tTJpt 'Yl!EVOU<; ( 1: 12). 

Elkeen van hierdie woorde word nou ondersoek om te bepaal of die woorde inderdaad die 

kenmotief aandui. 

Dit blyk uit Louw en Nida (1988ii:253) dat unol!tl!vncrKro in slegs een semantiese veld 

aangewend word, te wete Geheue en herinner (29). Hierdie veld hou inderdaad met die 

kenmotief verband (vergelyk hoofstuk 1 punt 5). Dit blyk dus dat unol!tl!VUO'KEtV in 1:12 . 

wel die aanwesigheid van die kenmotief bevestig. 

1.1.2 Eio6rcas (1:12) 

Oioa figureer in die volgende vier semantiese velde (Louw & Nida, 1988ii:172.): 

* Ken (28). 

* 
* 
* 

Geheue en herinner (29). 

Verstaan (32). 

Eer (87). 

Dit blyk dat die eerste van bogenoemde vier velde van toepassing is, en wel op grond van die 

volgende redes: In 1.1.1 is aangetoon dat unol!tl!VUO'KEtV gebruik word met verwysing na 

herinnering, dit wil se om bepaalde inligting uit die geheue op te roep. Ei86-ta<; word in 1:12 

as toegewing ge~tel by unol!tl!VUO'KEtv deur die merker KatnEp. Ei86'ta<; dien die beste as 'n 

toegewing by unol!tl!VUO'KEtv indien dit verwys na semantiese veld 28, en meer spesifi.ek 

betekenis 28.1 (om inligting te he in verband met iets). Petrus het dit nodig gevind om die 

lesers te herinner al (KatnEp) beskik hulle oor inligting in verband met die dinge waaraan hy 

hulle herinner. 

Ei861:a<; funksioneer dus in 'n semantiese veld wat verband hou met die kenmotief (vergelyk 

hoofstuk 1 punt 5) en daarom kan aanvaar word dat Petrus deur d86'ta<; die ,kenmotief na 

vore bring. 
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Louw en Nida (1988ii:228) toon aan dat <i1:1lpi~co binne die volgende drie semantiese velde 
funksioneer: 

* 
* 
* 

Bekwaam, Geskik (7 5). 

Bestaan in ruimte (85). 

Dink (30). 

Van hierdie drie semantiese velde hou slegs veld 30 verband met die kenmotief (vergelyk 

hoofstuk 1 punt 5). Daarom sou tcr1:11Pt 'YJlEvou<; in 1: 12 die kenmotief .. dra slegs as dit in 

semantiese veld 30 funksioneer. Louw en Nida (1988ii:228) toon egter aan dat 

£cr1:11Pt 'YJlEVOU<; in semantiese veld 30 slegs as deel van 'n idioom funksioneer. Die betrokke 

idioom is egter nie in 1: 12 ter sprake nie en daar kan dus aanvaar word dat die woord in 1: 12 

nie in veld 30 gebruik word nie en dus ook nie die kenmotief na vore bring nie. 

1.1.4 Slotsom 

Dit blyk uit voorafgaande dat intojltJlVU<iKEtv en d861:c:x:<; in gedagte-eenheid 1 die kenmotief 

dra. 

1.2 Die kenmotief in gedagte-eenheid 1 soos na vore gebring deur die woorde 

t)1tojltjlVU<iKEtV en d861:c:x:<; 

Ten einde vas te stel op watter wyse die kenmotief deur die woorde unoJltJlvncrKttV en 

·~ d861:c:x:<; in gedagte-eenheid 1 funksioneer, word die betekenisse waarvoor die woorde in 1: 12 

aangewend word gedefinieer. Om die betekenisse waarvoor die woorde gebruik word te 

definieer, word die metode wat in hoofstuk 1 punt 4.3 uiteengesit is, gevolg. 

Nadat bepaal is watter woorde die kenmotief na vore bring, word die kenmotief, soos dit deur 

hierdie woorde in gedagte-eenheid 1 gedra word, bestudeer. 

1.2.1 

1.2.1.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord unoJltJlVU<iKttv in 1:12 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

unoJltJlVU<iKEtv in 1:12 gebruik word 

Louw en Nida (1988i:347) toon aan dat unoJltJlVUO'Kco in slegs in een van die subdomeine in 

die semantiese veld Geheue en oproep (29) funksioneer (vergelyk punt 1.1.1 waar aangetoon 

· is dat unoJltJlVU<iKEtv in semantiese veld 29 aangewend word), te wete subdomein B, en vir 

een betekenis in hierdie subdomein, naamlik om te veroorsaak dat inligting uit die geheue 

· opgeroep word en weerdaaroor gedinkword ((29.10). 
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Die semantiese veld waarbinne intOJ.ltJl v'ficrKEt v in 1: 12 gebruik word in 

die geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

In hoofstuk 5 punt 2.4.4.1 is die semantiese veld Geheue en herinner (29) reeds in die 

geheelkonteks van ander semantiese velde geplaas. Uit hierdie situering binne die 

geheelkonteks blyk dit dat U7toJ1tJ1VDO"KEtv in 1:12 verband hou met die berging en die oproep 

van inligting uit die geheue. 

1.2.1.3 Die subdomein waarbinne u1tOJ1tJ1VUO'KEtv in 1:12 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

Soos in hoofstuk 5 punt 2.4.4.3 aangetoon, kan die semantiese veld Geheue en herinner (29) 

in vier subdomeine verdeel word: 

* 
* 
* 
* 

Die berging van inligting (A). 

Oproep uit die geheue (B). 

Nie onthou nie, Vergeet (C). 

Oproep en met gepaste optrede daarop reageer (D). 

Wanneer subdomein B, waarbinne U1tOJ1tJ1VUO'KEl.V figureer, met die ander drie subdomeine 

gekontrasteer word, is dit duidelik dat subdomein B nie die klem laat val op die berging van 

inligting, soos subdomein A nie. . Ook word daar nie klem gele op gepaste optrede nadat 

inligting uit die geheue opgeroep is - soos in subdomein D nie. Subdomein B laat die klem 

val op die oproep van die inligting uit die geheue. Subdomein B staan in kontras met 

subdomein C: terwyl subdomein C verband hou met die vergeet van inligting, handel 

subdomein B juis oor die onthou van die inligting. 

Dit is uit bostaande duidelik dat daar in die defmiering van die betekenis waarvoor die woord 

unoJ.ltJlVUO"KEl.V gebruik word, aan die oproep van inligting uit die geheue aandag gegee 
' 

behoort te word. 

1.2.1.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne unoJltJlVUO'KEtV in 1:12 gebruik word 

Louw en Nida (1988i:347-348) toon aan dat daar binne subdomein B sewe betekenisse (29.6-

29 .12) voorkom. .! 

W anneer betekenis 29.10, waarvoor unol-1 tl-1 v'ficrKEt v 1: 12 aangewend word, met die ander ses 

betekenisse gekontrasteer word, blyk dit eerstens dat die komponent om te veroorsaak dat 

onthou word in betekenis 29.10 beklemtoon word. Anders as betekenis 29.8 ontvang die 
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herhaalde oproep van inligting uit die geheue nie klem nie. Die vermoe om uit die geheue op 

te roep, staan nie in 29.10, soos in 29.6, op die voorgrond nie. Die middele wat veroorsaak 

dat onthou word, figureer nie, soos in 29.11 en 29 .12, in betekenis 29.10 nie. Die persoon 

wat veroorsaak dat onthou word, is nie omskryf in betekenis 29.10 nie, terwyl dit wel in 

betekenis 29.9 omskryf word. 

Die kontrastering van betekenis 29.10 met die ander betekenisse laat verder blyk dat 'n tweede 

betekeniskomponent in betekenis 29.10 beklemtoon word, te wete die komponent om te 
' 

veroorsaak dat weer opnuut gedink word aan dit wat uit die geheue opgeroep is. Die 

herhaalde opnuut dink aan dit wat opgeroep is, staan egter nie, soos in betekenis 29. 8, op die 

voorgrond nie. Die woord beskryf dus 'n daad waarin veroorsaak word dat inligting weer 

vars voor oe gekry word. 

1.2.1.5 Die betekenis waarvoor die woord i>noJHJlVU<JKEtv in 1:12 gebruik word 

Uit die voorgaande studie is dit duidelik dat i>noJltJlVUO"KEtV in 1:12 gebruik word om die 

daad te beskryf waarin daar veroorsaak word dat inligting uit die geheue opgeroep word en dat 

daar weer opnuut daaroor gedink word. 

Die betekenis waarvoor i>noJltJlVUO"KEtv in 1:12 gebruik word, kan in Afrikaans met herinner 

weergegee word. 

" 1.2.2 

1.2.2.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord dB61:a.<; in 1: 12 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

do61:a.<; in 1 : 12 gebruik word 

Soos in punt ! .1. 2 aangetoon is, word dB61:a.<; in 1: 12 in die semantiese veld Ken (28) en die 

subdomein Ken (A) gebruik om die betekenis om inligting te he oor (28.1) aan te dui. 

1.2.2.2 Die semantiese veld waarbinne do61:a.<; in 1: 12 gebruik word in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

In hoofstuk 4 punt 5.2.1.2 is die semantiese veld Ken (28), waarbinne die skrywer dB6'ta.<; in 

1 : 12 laat funksioneer het, in die geheelkonteks van omliggende semantiese velde geplaas. 

Daaruit is dit duidelik dat daar by die definiering van die betekenis waarvoor EiB6'ta.<; in 1: 12 

· gebruik word, in gedagte gehou moet word dat die veld waarbinne die woord opereer, 

veronderstel dat inligting reeds bekom is. 
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Die subdomein waarbinne eU)o'ta:<; in 1: 12 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

Daar is in hoofstuk 4 punt 5.2.1.3 aangetoon dat semantiese veld 28 die volgende vyf 

subdomeine omvat: 

* 
* 
* 
* 
* 

Ken (A). 

Bekend (B). 

Goed bekend, Duidelik aangedui, Geopenbaar (C). 

Kenbaar (D). 

Onkenbaar (E). 

Die kontrastering van subdomein A met die ander subdomeine in dieselfde semantiese veld, 

lewer geen toepaslike inligting op wat bydraend mag wees tot die definiering van die betekenis 

waarvoor die woord ei<>6'ta:<; in 1: 12 gebruik word nie. 

1.2.2.4 Kontrastering van die verskillende · betekenisse binne die subdomein 

waarbinne d<>6'ta:<; in 1: 12 gebruik word 

Subdomein Ken (A) omvat sestien betekenisse (28.1-28.16). Wanneer die betekenis waarvoor 

die woord eib6'ta:<; in 1: 12 gebruik word (28 .1), met die ander betekenisse in die subdomein 

gekontrasteer word, is dit duidelik dat a1 die betekenisse verband hou met die besit van 

inligting. Die kontrastering met die ander betekenisse toon ook dat in betekenis 28.1, die 

besit van kennis in die algemeen na vore gebring word. Die inligting wat volgens betekenis 

28.1 besit word, is nie soos in betekenisse 28.2-28.4 spesifieke soort kennis nie en die wyse 

waarop die inligting besit word, word ook nie in die betekenis na vore gebring, soos in 

betekenis 28.5-28.6 nie. Dit blyk dat d<>6'ta:<; in 1:12 gebruik word om die besit van inligting 

in die algemeen te beskryf. 

1.2.2.5 Die betekenis waarvoor die woord d<>6'ta:<; in 1 :12 gebruik word 

Daar kan uit die voorgaande studie afgelei word dat Petrus eibo'ta:<; in 1: 12 gebruik om in die 

algemeen die besit van inligting wat bekom is, te beskryf. 

Die woord weet sou in Afrikaans die betekenis waarvoor ei<>6'ta:c; in 1: 12 gebruik word, kon 

be-teken. 

1.2.3 

1.2.3.1 

Die verband van intoJ!tJ!vfto-Ketv en dbo'ta:<; met die res van gedagte

eenheid 1 

iHtoJl tJl v'fio-KEt v en die opsomming van die leer van die apostel in 1:3-11 
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In 1:12 verwys Petrus met die frase nepl. 'totYCmv terug na die opsomming van sy leer wat hy 

in 1:3-11 gegee het (vergelyk hoofstuk 3 punt 6.2). 

Die apostel het die opsomming van sy leer tot 'n hegte eenheid saamgestel. Hierdie eenheid 

blyk uit die feit dat die apostel se leer in die vorm van 'n Joods-Christelike homilie 

gestruktureer is (vergelyk hoofstuk 2 punt 1.4) en dat die onderdele van die homilie, naamlik 

die historiese gedeelte (1:2-3), die etiese aansporingsgedeelte (1:5-10) en die eskatologiese 

gedeelte (1:11) baie opmerklik met mekaar verbind word (let op Kat au'to 1:o'\ho 0£ in 1:5 en 

ou1:mc; yap in 1: 11). W anneer Petrus dan met die frase nepi 'to{nmv na die opsomming 

verwys, het hy nie net 'n sekere gedeelte daarvan in gedagte nie, maar verwys hy na die 

opsomming in geheel. 
I 

Dit blyk dus dat die apostel wil veroorsaak dat die lesers die dinge wat hy in die opsomming 

van sy leer uiteengesit het, weer uit die geheue oproep en opnuut daaroor dink (vergelyk punt 

, 1.2.1.5 vir die betekenis waarvoor qie woord unoJ.LtJ.LV'ftO'Ketv in 1:12 gebruik word). 

1.2.3.2 

/ 

Die tyd wanneer Petrus die 1esers wil herinner en die wyse waarop hy 

bulle wil herinner 

Die gebruik van die futurum J.LeA.A. l)crm in 1: 12 laat die vraag onstaan wanneer Petrus die lesers 

wil herinner en hoe hy dit wil doen. 

Soms aanvaar skrywers (vergelyk byvoorbeeld Picirilli, 1963:98 en Lenski, 1966:280) dat die 

skrywer met die futurum J.LeA.A.l)crm wil beklemtoon dat hy in die toekoms gereed sal wees om 

die lesers te herinner. Die feit dat Petrus stel dat hy altyd (ad) die lesers sal herinner, maak 

hierdie interpretasie egter minder aanvaarbaar. Petrus se immers in 1: 14 uitdruklik dat hy nie 

meer lank gaan leef nie. Dit sou baie eienaardig wees indien "altyd" verwys na die kort tyd 

wat in 1: 14 vermeld word. 

Bigg (1969:263) bied 'n aanvaarbare verklaring aan, te wete dat J.LeA.A.l)crm saam met die 

infinitief gebruik word as 'n doelsaanduidende futurum indikatief. Volgens hierdie 

interpretasie verwys Petrus nie na 'n daad wat hy in die toekoms sal verrig nie, maar na die 

doel wat die brief sal dien. Die brief wat hy aan die lesers skryf, sal in die toekoms .die lesers 

herinner. Op so 'n wyse sal Petrus self die lesers in die toekoms herinner. Die gebruik van 

die woord "altyd" (ad) ondersteun hierdie interpretasie. Petrus sal die Ieser$ in die toekoms 

altyd (aei) herinner deurdat hulle altyd sy brief tot hulle beskikking sal he. 

Uit bostaande is dit duidelik dat Vogtle (1972:298-300) gelyk het wanneer hy daarop wys dat 

die testamentkarakter van 2 Petrus in die gebruik van &.el. na vore tree. Deur die brief tot die 
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lesers te rig, laat die skrywer 'n geestelike testament na waardeur hy hulle altyd, selfs na sy 

dood, sal herinner. 

Dit blyk dus dat die skrywer die lesers deur sy brief wil herinner. Deur die brief laat hy vir 

hulle 'n geestelike testament na wat nie slegs voor sy dood nie, maar altyd as herinnering kan 

dien. 

1.2.3.3 Die hoedanigheid waarin die s.krywer die lesers herinner 

In die lig daarvan dat die skrywer in die aanhef van die brief uitdruklik duidelik gemaak het 

dat hy as slaaf en apostel van Jesus Christus die brief skryf (vergelyk hoofstuk 4 punt 4.2), 

moet aanvaar word dat die skrywer, wanneer hy die lesers herinner, dit in onderdanigheid aan 

Jesus Christus en as gesant van Jesus Christus doen. 

Wanneer Petrus dus die skrywe tot die lesers rig, is dit nie maar 'n gelowige wat graag wil he 

dat ander gelowiges, selfs na sy dood, aan die dinge wat hy verkondig het, herinner moet 

word nie. Die lesers word as't ware deur Jesus Christus self herinner, want hulle word 

herinner deur iemand wat getrou is aan Jesus Christus wat hulle herinner en dit is iemand wat 

die roeping ontvang het om in die naam van Jesus Christus op te tree. 

i 

1.2.3.4 EB6'tru; en die opsomming van die apostel se leer (1:3-11) 

Die objek van eUi6'ta<; in 1: 12 is weggelaat. Daar kan aanvaar word dat Petrus die inhoud 

van 'to{ncov 1:12 as objek van eto6'ta<; bedoel. In punt 1.2.3.1 is aangetoon dat 'tOU'tcov na 

die opsomming van die apostels se leer in 1:3-11 verwys. Petrus gee dus toe dat die lesers 

inligting besit oor die die leer wat hy in 1:3-11 aan hulle voorhou (vergelyk punt 1.2.2.5 vir 

die betekenis waarvoor eto6'ta<; in 1: 12 gebruik word). 

Petrus se stellin& dat die lesers inligting besit oor die leer waaraan hy hulle wil herinner, hou 

meer in as net 'n vriendelike opmerking teenoor die lesers (Kelly, 1969:312). Wanneer in ag 

geneem word dat Petrus reeds in 1: 1 duidelik gemaak het dat die lesers en die apostels 

"dieselfde geloofswaarhede" verkry het (verge1yk hoofstuk 4 punt 3.2.2.4), kan aanvaar word 

dat Petrus deur hierdie stelling die lesers daarop bedag maak dat die dinge waaraan hy hulle 

herinner, nie nuwe leerstellinge is nie. Dit is dieselfde geloofswaarhede wat hulle met die 

apostels as geloofsgrond deel. 

1.2.3.5 

In die lig daarvan dat Petrus se dat die lesers kennis dra ( eto6'ta<;) van die dinge waaraan hy 

hulle herinner, ontstaan die vraag waarom hy hulle ook nog daaraan wil herinner. Wanneer 
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die betekenis waarvoor hy die woord un:OJltJl vno'KEt v gebruik word, in ag geneem word, is dit 

duidelik dat Petrus nie maar net wi~ he dat die lesers inligting moet besit oor die leer wat hy 

aan hulle verkondig nie (vergelyk die betekenis waarvoor doo'to:<; aangewend word in punt 

1.2.2.5). Hy wil he die leer moet vir bulle voorop staan. Hulle moet dit nuut en vars voor oe 

he (vergelyk die betekenis waarvoor un:oJ.LtJ.LVTIO"KEtv in 1:12 gebruik word volgens punt 

1.2.1.5). 

Petrus beklemtoon dus vir die lesers dat dit nie genoegsaar:n is om maar net kennis te dra van 

die leer wat hy aan bulle verkondig p.ie; hulle moet dit vars voor oe he. 

1.2.3.6 'Y1toJ1tJ1V'UO"KEtv en die standvastigheid van die lesers 

Petrus se in 1:12 dat die lesers vasstaan in die waarheid (aA:r,ecl.a). Dit blyk dat die woord 

aA.Tj9Eia in die vroeg-Christelike kerk gebruik is om die evangelie wat deur die apostels 

verkondig is, aan te dui (vergelyk Gl. 2:5, 14; Ef. 1:13 Kol. 1:5; 2 Ts. 2:12-13; 2 Tm. 2:15; 

Jk. 1:18 2n 2 Jh. 4). Die feit dat Petrus die lesers in 3:2 aan die gebod van die apostels 
herinner, en die feit dat hy in 1:16 laat deurskemer dat die apostels aan die lesers verkondig 

het (vergelyk hoofstuk 7 punt 1.2.3.1), dui aan dat Petrus met aA.Tj9El.a in 1:12 na die 

evangelie verwys wat deur die apostels aan die lesers verkondig is. 

Petrus maak met die frase 1:fj n:apoucrn aA. Tj9Et~ duidelik dat hierdie waarheid nie vir die 

eerste keer aan die lesers · verkondig word nie - die waarheid is reeds in hulle midde 

~ (Bauckham, 1983:198) 

Volgens 1 : 12 staan die lesers in hierdie waarheid vas ( E0"1:Tjpt 'YJlEVou<;). Petrus maak later in 

die brief bekend dat dit onstandvastige (acr1:TjptK1:ou<;) mense is wat deur die valse leraars 

verlei word (2:14) en dat dit onstandvastige (acr1:TjptK1:ot) mense is wat Petrus se briewe en 

ander Skrifte verdraai (3: 16). Hy se ook in 3: 17 dat die lesers waaksaam moet wees daarvoor 

dat hulle nie !lleegesleep word en wegval uit hulle standvastigheid (cr1:TjptyJ.Lou) nie. Dit blyk 

dus dat E0"1:Tjpt 'YJ.LEVOU<; in 1: 12 na onwankelbaarheid in houding verwys (vergelyk ook Louw 

& Nida, 1988i:678). Die lesers is mense wat, toe Petrus die brief geskryf het, standvastig 

was in hulle oortuigings oor die evangelie wat die apostels aan hulle verkondig het. 

Die skrywer beklemtoon egter deur die gebruik van Katn:Ep in 1: 12 dat, al staan die lesers ook 

vas in die evangelie wat die apostels aan hulle verkondig het, dit nie genoegsaam is nie. Hy 

. vind dit nog steeds nodig om hulle te herinner. ·1 

Die rede waarom die lesers dit nodig vind is duidelik. Die aanslag van die valse leraars kan 

veroorsaak dat bulle hul standvastigheid verloor (vergelyk 3:17). Die antwoord vir hierdie 

gevaar is dat die lesers altyd aan die dinge wat in 1:3-11 aan bulle voorgehou word, herinner 
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moet word. Hulle moet die dinge altyd vars voor oe he (vergelyk die betekenis waarvoor 

i:Hto)lt)lVUO"KEtV gebruik word in punt 1.2.1.5). 

2. Die kenmotief in die gedagte-eenheid 2 (1: 13-14) 

Ten einde vas te stel watter plek die kenmotief in gedagte-eenheid 2 inneem, word die 

voorkoms van woorde waarin die kenmotief moontlik na vore kom, eerstens ondersoek. 

Nadat bepaal is watter woord/e die kenmotief dra, word die kenmotief, soos dit deur hierdie 

woord/ e in gedagte-eenheid 2 gedra word, verder ondersoek. 

2.1 Die voorkoms van woorde waarin die kenmotief tot uitdrukking kom in 

gedagte-eenheid 2 

Petrus gebruik die volgende woorde waarin die kenmotief moontlik na vore tree in gedagte

eenheid 2: 

* 'Hyou)lat (1: 13). 

* 'y 1W )l VftO"Et ( 1 : 13). 

* AtEycipEtv1 (1:13). 

* Ei<>ros (1: 14). 

* 'E81tA-rocrev (1:14). 
' 

Hierdie woorde word nou verder ondersoek om te bepaal of hulle werklik die kenmotief dra. 

2.1.1 'Eyou)lat (1: 13) 

Dit is uit Louw en Nida (1988ii:114) duidelik dat 1)yeowy;t in die volgende semantiese velde 

funksioneer: 

* 
* 
* 

'n Perspektief he, Glo, Vertrou (31). 

Lei, Dissipline, Volg (36). 

Beheer, Regeer (37). 

Uit die sintaktiese opbou van 1: 13 blyk dit dat 1)you)lat in semantiese veld 31 aangewend 

word. 'Hyou)lat word immers gevolg deur 'n dubbele akkusatief, naamlik die naamwoordsin 

8tEyctpctv UJlU<; en die byvoeglike naamwoord 8iKawv. Die byvoeglike naamwoord 

'~ 

1. Volgens Louw en Nida (1988ii:62) word 8tE'YEtpEt v nie aangewend binne enige semantiese veld wat aan die 

kenmotief gekoppel is nie. In punt 2.1.2 word egter aangetoon dat 8tEyctpet v gebruik word vir 'n figuurlike 

verbreiding van die betekenis "om wakker te maak" (in 1: 13), en dat dit in semantiese veld 27 aangewend word. 
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impliseer 'n waarde-oordeel van die naamwoordsin: "om julie op te wek" is "reg". As 

sodanig figureer die werkwoord 'liyotiJlat dus op die vlak van semantiese veld 31 vir die 

betekenis om 'n bepaalde oordeel/opinie van sake te he. 

Daarteenoor is 'n poging om semantiese veld 36 en 37 van toepassing te maak, nie suksesvol 

nie. 

2.1.2 Atsysl.pstv 

Volgens Louw en Nida (1988ii:62) word otsysipco in slegs twee semanties velde aangewend, 

te wete Fisiologiese prosesse en toestande (23) en Geval (90). Louw en Nida (1988i:805) 

aanvaar dat die woord otsysipn v in 1: 13 in laasgenoemde semantiese veld gebruik word en 

wel as 'n merker "of a causative relation, with the implication of a significant change in 

state". 

Die feit dat Petrus egter reeds in 1: 13 duidelik gemaak het dat dit belangrik is dat die lesers 

nie net inligting oor die dinge waaraan hy hulle wil herinner, moet besit nie (vergelyk punt 

1.2.3.5), maar dat hierdie inligting vir hulle opnuut voor oe moet staan, laat blyk dat Petrus 

waarskynlik 'n soortgelyke gedagte met otsydpstv by die lcsers wil tuisbring. Petrus beskou 

dit as gepas om die lesers wakker te maak. Petrus wil egter nie die lesers fisies wakker maak 

nie, maar wil hulle wakker maak uit 'n "geestelijke slapcligheid, zedelijke verslapping en 

ingezonkenheid" (Greijdanus, 1929:262; vergelyk ook Knoch, 1990:25). Die feit dat daar in 

~ die brief gehandel word oor valse leraars wat mense sal meesleep (vergelyk 3:17), ondersteun 

hierdie interpretasie. Dit is dus duidelik dat Petrus otsyEipEtV as 'n figuurlike verlenging 

gebruik van die betekenis om te veroorsaak dat iemand wakker word. 

Dit blyk dat Petrus die woord Otsysipstv aanwend in die semantiese veld Leer (27) in 

subdomein Gereed om te leer, Aandag gee (F) vir die betekenis om te veroorsaak dat iemand 

gereed is. 

Omdat semantiese veld 27 aan die kenmotief gekoppel is (vergelyk hoofstuk 1 punt 5), kan 

aanvaar word dat Petrus die woord gebruik om die kenmotief na vore te bring. 

2.1.3 

Louw en Nida (1988ii:253; 1988i:347-348) toon aan dat -Drr6JlV1lcrtc; in slegs een semantiese 

veld, te wete Geheue en herinner (29), in een subdomein, naamlik Oproep uit die geheue (B) 

. en vir een betekenis gebruik word, te wete om te veroorsaak dat inligting uit die geheue 

opgeroep word en dat weer daaroor gedink word (29.10). Semantiese veld 29 is aan die 
' 

kenmotief verbind en dit blyk dat U1tojlv£crst in 1:13 die kenmotief dra. 
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2.1.4 Eiom<; (1: 14) 

Soos in punt 1.1.2 aangetoon is, word otoa in die volgende semantiese velde aangewend: 

* Ken (28). 

* 
* 
* 

Geheue en herinner (29). 

Verstaan (32). 

Eer (87). 

Dit blyk uit die verband dat Petrus in 1: 14 duidelik maak dat hy sekere inligting besit. Hy 

weet dat die aflegging van sy tentwoning naby is. Daaruit kan afgelei word dat doro<; in 1:13 

nie in semantiese velde 29, 32 of 87 aangewend word nie, maar in semantiese veld 28. In die 

lig daarvan dat semantiese veld 28 aan die kenmotief verbind is (vergelyk hoofstuk 1 punt 5), 

kan aanvaar word dat doro<; in 1:14 die kenmotief dra. 

2.1.5 

A11A.6co word in twee semantiese velde aangewend, te wete Ken (28) en Kommunikasie ((33); 

vergelyk Louw & Nida, 1988ii:57). Semantiese veld 28 is een van die velde wat aan die 

kenmotief gekoppel is, maar nie semantiese veld 33 nie (vergelyk hoofstuk 1 punt 5). 

Wanneer die woord o11A.6co in semantiese veld 33 aangewend word, verwys die woord na 

betekeniskomponent duidelik maak deur verduideliking. Wanneer 011A.6co in semantiese veld 

28 gebruik word, is die volgende betekeniskomponent relevant: duidelik maak wat voorheen 

onbekend of onduidelik was. In die lig daarvan dat daar in 1: 13 gehandel word oor Petrus se 

naderende dood, kan aanvaar word dat Petrus EOftA.cocmv in semantiese veld 28 aanwend. Dit 

sou immers moeilik wees om te verklaar hoe Petrus deur verduideliking tot die besef van sy 

naderende dood gekom het. 

. . 

Petrus wend dus die woord EOftA.cocrEv in semantiese veld 28 aan. Aangesien hierdie veld met 

die kenmotief verband hou (vergelyk hoofstuk 1 punt 5), is dit duidelik dat Petrus die 

kenmotief deur die gebruik van hierdie woord na vore bring. 

2.1.6 Slotsom 

Dit is uit die voorafgaande duidelik dat die volgende woorde die kenmotief na vore bring: 

itrouJ.Lat (1:13), unoJ.LvftcrEt(1:13), otEyEipEtv (1:13), d8ro<; (1:14) ert EoyftA.cocrev (1:14). 

2.2 Die kenmotief in gedagte-eenheid 2? soos gedra deur die woorde 

itrouJ.La.t, unoJ.LvftcrEt, 8tEyEipEtv, eioro<; en EOyftA.cocrev. 
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Die funksionering van die kenmotief in gedagte-eenheid 2 soos gemanifesteer in die gebruik 

van die woorde 'lirouJ.HXt (1:13), uno~v'llm::t (1:13), ou::yeipEtv (1:13), eioroc; (1:14) en 

i:oy~A.rocr£v ( 1: 14) word nou bestudeer. Eerstens word die betekenisse waarvoor die woorde 

gebruik word, gedefinieer volgens die metode wat in hoofstuk 1 punt 4.3 uiteengesit is. 

N a die betekenisdefiniering word nagegaan hoe die kenmotief in gedagte-eenheid 2 deur 

hierdie woorde gedra word. 

2.2.1 

2.2.1.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord nrou~at in 1:13 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

nrou~at in 1: 13 gebruik word 

Daar is reeds aangetoon dat nrou~at in 1: 13 in semantiese veld 31 gebruik word vir die 

betekenis om 'n perspektief op iets te he of om 'n opinie oor iets te huldig (31.1). Hierdie 

betekenis word aangewend in die subdomein 'n opinie he, 'n Perspektief he (A) aangewend 

(Louw en Nida, 1988i:366). 

/ 

2.2.1.2 Die semantiese veld waarbinne nrouJiat in 1: 13 gebruik word in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

In hoofstuk 4 punt 3.2.1.2 is die semantiese veld 'n Perspektief he, Glo, Vertrou (31), 

waarbinne nrou~<Xt voorkom in die geheelkonteks van omliggende semantiese velde geplaas. 

Deur die plasing in die geheelkonteks het dit duidelik geword dat semantiese veld 31 

veronderstel dat inligting reeds verwerk is en dat daar tot 'n besluit gekom is. 

In die definie!ing van die betekenis waarvoor 'lirou~at in 1: 13 gebruik word, moet aandag 

gegee word aan die feit dat die semantiese veld waarin iJyou~at gebruik word, veronderstel 

dat inligting reeds verwerk is en daar reeds tot 'n besluit gekom is. 

2.2.1.3 Die subdomein waarbinne nrou~at in 1: 13 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

Die subdomein 'n Opinie he, 'n Perspektief he (A), waarin 'lirou~at in 1:13 gebruik word, 

word deur Louw ~n Nida (1988i:366) eerste geplaas in die semantiese veld 'n Perspektief he, 

· Glo, Vertrou (31). Dit blyk dat subdomein A 'n domein is wat die meer algemene 

betekenisse in semantiese veld ~ 1 omvat. Die betekenisse in subdomein A maak nie soos die 

betekenisse in subdomein Om 'n verkeerde perspektief te he, M_isreken (B) duidelik dat die 
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opinie of perspektief verkeerd is nie. Ook toon die betekenisse in subdomein A nie soos in 

subdomein Saamstem, Eenstemmigheid (C), dat daar ooreenstemming van opinie is nie. 

Dit blyk dat daar by die defmiering van die betekenis waarvoor die woord ityouJ..HXt gebruik 

word, rekening gehou moet word met die algemene aard van die subdomein waarbinne dit 
voorkom. 

2.2.1.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne ityo'UJUX.t in 1: 13 gebruik word 

Louw en Nida (1988i:366) toon aan dat daar in die subdomein 'n Opinie he, 'n Perspektief 

handhaaf (A) saam met die betekenis waarvoor ityouJ.UX.t in 1:13 gebruik word (31.1), ses 

ander betekenisse (31.2-31.7) voorkom. Die kontrastering van betekenis 31.1 met die ander 

betekenisse toon dat betekenis 31.1 nie, soos betekenis 31.2, enige gronde vir die opinie of 

perspektief aandui nie en ook nie, soos betekenis 31.4, 'n spesifieke perspektief wat 

gehandhaaf word, aandui nie. Dit blyk dat betekenis 31.1, wanneer dit met al ses die ander 

betekenisse gekontrasteer word, meer in die algemeen verband hou met 'n perspektief op iets 

he of 'n opinie oor iets huldig. 

2.2. 1.5 ,. Die betekenis waarvoor die woord itrouJUX.t in 1:13 gebroik word 

Dit b1yk uit punte 3.2.1.1-3.2.1.4 dat ityouJ..w.t in 1:13 verwys na die algemene betekenis om 

'fl opinie te he of 'n perspektief te handhaqf. 

Die betekenis waarvoor die woord ityoujlat in 1 : 13 gebruik word, kan in Afrikaans met 

"beskou" weergegee word. 

2.2.2 

2.2.2.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord OtEyEipEt v in 1: 13 

gt:bruik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

otEyEipEt v in 1: 13 gebruik word 

Daar is reeds in punt 2.1.2 aangetoon dat Petrus ouoyeipetv in 1:12 aanwend in die subdomein 

Om gereed te wees, Aandag gee (F) vir die betekenis om te veroorsaak dat iemand gereed is 

(27 .56a)2 • ., 

2 In die lig daarvan dat Louw en Nida (l988ii:62) nie aandui dat Oteydpco in subdomein Om gereed te wees, 

Aandag gee (F) voorkom nie, word 'n eie nommer aan die betekenis toegeken. pie betekenis waarvoor die woord 
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Die semantiese veld waarbinne ouordpEtv in 1:13 gebruik word in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

Die semantiese veld Leer (21) hou soos die semantiese velde Ken (28), Geheue en herinner 
(29), Dink (30), 'n Perspektief he, Glo, Vertrou (31) en Verstaan (32) verband met inligting. 

Anders as die ander velde, le die klem in semantiese veld 27 op die verwerwing van kennis. 

Die woord otE'YEtpEt v in 1 : 13 sal dus verband hou met die vcrwerwing van kennis. 

2.2.2.3 Die subdomein waarbinne otErd.pEtv in 1:13 gebruik word in die 
geheelkonteks van die omliggende subdomcine 

Die semantiese veld Leer (21) kan verder in die volgende sewe subdomeine verdeel word: 

* Leer (A). 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Die bepaling van iets se ligging (B). 

Leer iets teen iemand (C). 

Probeer leer (D). 

Gewillig om te leer (E). 

Gereed om te leer, Aandag gee (F). 

Erken (G). 

(Louw en Nida, 1988i:325.) 

Dit is duidelik dat subdomein F van die ander subdomeine verskil deurdat subdomein F die 

klem op die betekeniskomponent gereedheid laat val en nie soseer op gewilligheid of 'n 

poging om te leer nie. 

Die betekeniskomponent gereedheid behoort dus 'n belangrike komponent te wees van die 

betekenis waarvoor die woord otE'YEtpEtv in 1:12 gebruik word. 
' 

2.2.2.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 
waarbinne otErdpEt v in 1: 13 gebruik word 

In die subdomein Om gereed te wees, Aandag gee (F) dui Louw en Nida (1988i:333-334) ses 

betekenisse (27.55-27.60) aan. Wanneer betekenis 27.56a3 met die ander betekenisse 

gekontrasteer word, blyk dit dat betekenis 27.56a nie soos betekenis 27.5q noodwendig 'n 

OUo'YEtpEtV gebruik word, kom baie nou ooreen metbetekenis 27.56 enkan daarom tussen 27.56 en 27.57 

ingevoeg word deur aan dit die nommer 27.56a toe te ken. 

3 Vir die numering 27 .56a, sien punt 2.2.2.1. 
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voortdurende gereedheid insluit nie en ook nie noodwendig verband hou met 'n gevaar in die 

toekoms soos betekenisse 27.58 en 27.59 nie. Betekenis 27.56a verskil ook van die ander 

betekenisse in dieselfde subdomein deurdat in betekenis 27. 56a beklemtoon word dat 
veroorsaak word dat iemand gereed is. 

2.2.2.5 Die betekenis waarvoor die woord OtEyEtpEtV in 1:13 gebruik word 

Daar kan uit die voorgaande studie afgelei word dat OtEyEtpEt v in 1 : 13 verband hou met die 

verwerwing van kennis. Gereed wees is 'n belangrike komponent van die betekenis waarvoor 

die woord gebruik word. In die betekenis waarvoor die woord BtE'YEtpEtV in 1:12 gebruik 

word, kom die volgende komponent voor: veroorsaak dat iemand gereed is. 

Dit blyk dat die woord OtEyEipEt v gebruik word vir die betekenis om te veroorsaak dat 
iemand se verworwe kennis paraat is. 

Die betekenis waarvoor die woord aangewend word, kan in Afrikaans met "opwek" 

weergegee word. 

2.2.3 Definiering van die betekenis waarvoor die woord t)1WJlVll<JEt in 1:13 

gebruik word 

Die betekenis waarvoor die woord unoJlVll<JEt in 1:13 gebruik word, is reeds in punt 1.2.1 

bestudeer. Op grand van die beredenering blyk dit dat unoJlVft<JEt daarop dui dat veroorsaak 

word dat inligting uit die geheue opgeroep word en weer opnuut oor gedink word. 

Die betekenis waarvoor die woord gebruik word, kan in Afrikaans met herinnering weergegee 

word. 

2.2.4 

2.2.4.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord Ei8ro<; in 1: 14 gebruik 

word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor doro<; 

in 1: 14 gebruik word 

Daar is reeds aanvaar dat d<>ro<; in 1 : 14 in semantiese veld 28 · gebruik word. In hierdie 

semantiese veld word oi<>a in slegs een subdomein gebruik, te wete subdomein Ken (A) 

(Louw & Nida, 1988i:334-336). Soos in punt 1.2.2.1 aangetoon is, word oioa egter binne 

subdomein A vir twee betekenisse aangewend, te wete Om inligting te he oor (28.1) en Om 

kennis te he om 'n spesifieke taak te verrig (28. 7). Dit is duidelik dat Petrus nie in 1: 14 
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kennis wil aandui wat met 'n spesifieke taak verband hou nic. Daar kan dus aanvaar word dat 
hy Ei8roc; in 1 : 14 vir betekenis 28.1 aanwend. 

In punt 1.2.2.5 is betekenis 28.1 reeds gedefinieer en daarom kan die betekenis waarvoor 

d8roc; in 1:14 gebruik word, vervolgens aangetoon word. 

2.2.4.2 Die betekenis waarvoor horoc; in 1:14 gebruik word. 

Uit die beredenering wat oor betekenis 28.1 handel (vergelyk punt 1.2.2), is dit duidelik dat 

Petrus horoc; in 1:14 gebruik om die algemene besit van inligting wat bekom is, te beskryf. 

Die woord "weet" sou in Afrikaans 'n goeie weergawe wees vir die betekenis waarvoor die 

woord £t8roc; in 1:14 gebruik word. 

2.2.5 

2.2.5.1 

/ 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord £MtA.rooEv in 1: 14 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

£oilA.rooev in 1: 14 gebruik word 

In punt 2.1.5 is aangetoon dat £81lA.rooEv in 1:14 in die semantiese veld Ken (28) aangewend 

word. Uit Louw en Nida (1988i:340) is dit duidelik dat 811A.6m in semantiese veld 28 in slegs 

-een subdomein, te wete subdomein Goed bekend, Duidelik aangedui, Geopenbaar (C) vir 

slegs een betekenis aangewend word, te wete Om iets bekend te maak wat voorheen onbekend 

was ofwat moeilik was om te verstaan (28.42). 

2.2.5.2 Die semantiese veld waarbinne £oilA.rooev in 1 : 14 gebruik word in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese vdde 

Die semantiese,. veld Ken (28), waarbinne £8-qA.rooEv aangewcnd word, is reeds in hoofstuk 4 

punt 5.2.1.2 in die geheelkonteks van omliggende semantiese velde geplaas. Dit is uit die 
plasing van semantiese veld 28 in die geheelkonteks van omliggende velde duidelik dat 

£81lA.rooEv in 1:14 veronderstel dat inligting reeds verkry is. 

2.2.5.3 Die subdomein waarbinne £oilA.rooev in 1: 14 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine . , 

Daar is in hoofstuk 4 punt 5.2.1.3 aangetoon dat semantiese veld Ken (28) in die volgende vyf 

subdomeine verdeel kan word: 

* Ken (A). 
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Bekend (B). 

Goed bekend, Duidelik aangedui, Geopenbaar (C). 

Kenbaar (D). 

Onkenbaar (E). 

Wanneer subdomein C, waarin Petrus £3{jA-cocrEv in 1:14 gebruik, met die ander subdomeine 

in semantiese veld 28 gekontrasteer word, lewer dit geen tersaaklike inligting op wat van 

belang is vir die definiering van die betekenis waarvoor die woord M{jA-cocrEv gebruik word 

nie. 

2.2.5.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 
waarbinne f:(){jA,cocrEv in 1 : 14 gebruik word' 

Die betekenis waarvoor 311A-6co gebruik word (28.42), kom voor saam met agt en twintig 

ander betekenisse (28.28-28.41 en 28.43-28.56) in subdomein Goed bekend, Duidelik 

aangedui, Geopenbaar (C). Wanneer betekenis 28.42 met die ander betekenisse gekontrasteer 

word, is dit duidelik dat betekenis 28.42, soos betekenisse 28.39-28.41, en anders as die ander 

betekenisse, verband hou met die bekendmaking van iets. Betekenis 28.42 kan egter van 

betekenisse 28.39-28.41 onderskei word op grond van die wyse waarop bekend gemaak word 

asook die ~nhoud wat bekend gemaak word. A11A-6co verwys na die bekendmaking van iets 

deur duidelik te maak wat voorheen onbekend of onduidelik was. 

2.2.5.5 Die betekenis waarvoor die woord £3{jA-cocrEv in 1:14 gebruik word 

'E3{JA-cocr£v in 1:14 verwys, soos uit voorgaande studie geblyk het, na die bekendmaking van 

iets deur duidelik te maak wat voorheen onbekend of onduidelik was. 'E3{JA-cocr£v veronderstel 

dat inligting voorheen reeds verkry is. 

Die betekenis waarvoor £3{JA-cocr£v in 1: 14 gebruik word, sou in Afrikaans met "bekend maak" 

weergegee kan word. 

2.2.6 Die verband van 'l)yotiJ.Lat, d3m<; en £3{jA-rocrEv met gedagte-eenheid 2 

2.2.6.1 "HyoUJ.l<Xt en obcatov in 1:12 

Die skrywer beskou ('l)yotiJ.Lat) dit volgens 1:13 as reg (31xmov) om die lesers op, te wek. In 

die lig daarvan dat Petrus in 1: 1 duidelik gemaak het dat hy in onderdanigheid en as gesant 

van Jesus Christus aan die lesers skryf, kan aanvaar word dat die skrywer met die frase 

31xawv ()£ 'l)yotiJ!at nie slegs wil bekend maak wat hy as die gepaste optrede beskou om die 

Iesers op te wek nie (vergelyk Louw en Nida, 19881:627 vir die betekenis waarvoor die 
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woord <>1xatov in 1:13 gebruik: word). Gepaste (8lxatov) optrede verwys in die lig van die 

verhouding tussen die skrywer en Jesus Christus (1: 1) na dit wat Jesus Christus van 'n slaaf en 
apostel van Hom verwag. 

Die skrywer maak dit dus met <>1xatov duidelik: dat sy beskouing in ooreenstemming is met dit 

wat pas by die opdrag wat hy van sy Sender, Christus, ontvang het. Hierdie interpretasie 

word ook gestaaf deur die feit dat die skrywer in 1: 13-14 sy verhouding met Jesus Christus op 
die voorgrond stel. 

Dit blyk dat die skrywer daarmee bekend maak waarom hy die lesers wil opwek. Hy wek die 

lesers op omdat hy weet dat sy Sender, Jesus Christus van hom verwag om dit te doen. Die 

opwek van die lesers is gepas volgens die eis van Jesus Christus. 

2.2.6.2 

Petrus stel in 1: 13 wat hy as gepas beskou, te wete dat hy wil veroorsaak dat die lesers gereed 

en waaksaam is (vergelyk punt 2.2.2.5 vir die betekenis waarvoor die woord ouoydpetv in 

1: 13 gebruik: word). Wanneer in ag geneem word dat daar valse leraars sal kom wat ketterye 

verkondig (2:1), dat baie hulle sal volg (2:2), en dat die gevaar om meegesleep te word ook 

vir die lesers geld (3:17), is dit duidelik: waarom Petrus die lesers wil opwek. Deur hulle 

waaksaam en gereed te kry, kan voorkom word dat hulle meegesleep word. 

-Dit is duidelik: dat Petrus daarmee uitdruklik stel wat die doel van sy brief is. Hy beskou dit 

as gepas om die lesers daartoe te bring dat hulle parate kennis sal he. Hierdie doel moet 

verstaan word teen die agtergrond van die valse leraars wat hulle bedreig. 

2.2.6.3 ·y1toJlVTJO"Et en die doel van die brief 

Petrus maak deur die voorsetsel en saam met die datief im:oJltJlVUO'KEtv duidelik: deur watter 

instrument hy sy doel wil bereik:. Hy wil die lesers deur herinnering waaksaam en gereed 

maak. Die skrywer wil die lesers dus opwek deur te veroorsaak dat hulle inligting uit hulle 

geheue oproep en opnuut daaroor dink (vergelyk punt 2.2.3 vir die betekenis waarvoor 

im:oJl v'llcret gebruik: word). 

2.2.6.4 Ei<>ro<;, E5i)A.roq£v en die doel van die skrywe 

'! 

Deur die deelwoord eioro<; plaas Petrus die doel van die skrywe teen die agtergrond van sy 

naderende dood. Dit is waarskynlik: dat die deelwoord eiom<; 'n redegewende bywoordelik:e 

bysin verteenwoordig. Petrus beskou dit dus as gepas om die lesers op te wek, aangesien hy 

iets weet (eiomc;). 
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Petrus besit volgens 1: 14 inligting dat by sy tentwoning ( <YKYJVIDJ.W:to<;) spoedig ( 't<XXt vfJ) sal 
verlaat (in sake die besit van inligting, vergelyk punt 2.2.4.2). 

Die gebruik van die woord <YK11VIDJla'to<; vir liggaam is baie opvallend. Louw en Nida 

(1988i:94) toon aan dat crKilvroJ.ta as figuurlike verlenging van die betekenis tydelike woning 

die mens se liggaam as tydelike woonplek kan aandui. Dit is ook Petrus se bedoeling in 1:14 

om deur die gebruik van die woord <YK11VIDJl<X'to<; die tydelikheid van sy bestaan bier op aarde 

aan te' dui. Hy bring die lesers onder die indruk dat by nie meer lank by bulle sal wees nie. 

Daardeur gee by 'n dringendbeid aan dit wat by beplan om te doen, te wete om bulle deur 
berinnering op te wek. 

Dit is opmerklik dat by ook in 1: 13 vermeld dat by dit as gepas beskou om die lesers op te 

wek solank by nog in sy tentwoning (crK11VIDJl<X'tt) is. Dit is duidelik dat die skrywer wil 

beklemtoon dat by aan dit wat by as reg beskou, dringend wil aandag gee terwyl by nog leef. 

Hierdie dringendheid word verboog wanneer by in 1:14 sl.el dat by sy tentwoning gou 

('taXtVll) sal verlaat. Uit Louw en Nida (1988i:644) word dit duidelik dat die woord 1:axtv6s 
_,....••'. 

na 'n baie kort verlenging van tyd kan verwys en vertaal kan word met skielik. Louw en Nida 

(1988i:636) _toon egter ook aan dat 'taxtv6s kan dui op 'n temporele punt wat volg op 'n ander 

temporele punt, met die klem op die relatiewe kort tyd tussen die twee punte in tyd. Hierdie 

betekenis sou in Afrikaans weergegee kon word met binnekort. Green (1977:97) en 

Greijdanus (1929:263) aanvaar dat 1:axtv1l in 1:14 na eersgenoemde betekenis verwys. 

· Hiervolgens wil Petrus dus se dat sy dood skielik sal wees. Soos Bauckham (1983: 199) dit 

egter stel, is dit uit die konteks meer logies om te aanvaar dat Petrus wil beklemtoon dat by 

nie meer baie tyd bet om bulle te berinner nie. Hierdie verkJaring sluit baie nou aan by die 

gebruik van die woord crK11VIDJl<X'tt wat ook, soos vroeer gestel, die kort tyd wat oor is om die 

lesers te berinnei, op die voorgrond stel. 

Dit word dus duidelik dat die skrywer wil beklemtoon dat by in bierdie kort tydjie wat by nog 

bet om te leef, 'n verantwoordelikheid bet: by moet die lesers opwek. Die skrywer plaas die 

nakoming van sy verantwoordelikheid om die lesers te berinner, in die konteks van sy 

naderende dood. Deur dit te doen, bring die skrywer die lesers onder die besef dat bierdie 

berinnering wat by tot bulle rig, sy nalatenskap, sy testament aan bulle is (Jiilicber, 

1931:219). Dit is duidelik dat by daarmee die appel op die lesers verboog om bulle te steur 

aan die berinnering. Die berinnering wat bulle ontvang, is immers nie maar net 'n blote 

berinnering nie, maar 'ri geestelike testament. 

2.2.6.5 



173 

Volgens Kelly (1969:313) dui die skrywer in 1:14 aan dat hy weet (ei<>ro<;) dat hy gou sal sterf 

aangesien Jesus Christus dit aan hom bekend gemaak het. Kelly aanvaar dus dat die skrywer 

in 1:14 die bron van sy kennis aandui. 

Met hierdie standpunt word egter nie gelet op die woord Kat in 1:14 nie. Vogtle (1972:301) 

toon aan dat die skrywer met die woorde Ka9ro<; Kat in 1: 14 'n addisionele feit inlei - 'n feit 

naas dit wat voorafgaande in 1:14 gestel is. Hy wil dus nie met die woorde Ka9ro<; Kat 6 

K'Opto<; 'liJ..L&v 'I11crou<; Xptcr'to<; eB'llA.cocrev JlOt die bron van sy kennis bekend maak nie, maar 

wil se dat dit wat die Here Jesus Christus aan hom bekend gemaak het, ooreenkom met dit wat 

hy weet. Die skrywer maak dus nie in 1: 14b bekend hoe hy te wete gekom het dat hy 

binnekort sou sterf nie, maar se dat dit wat hy aangaande sy dood weet, ooreenkom met dit 

wat deur Jesus Christus aan hom bekend gemaak is. 

Indien dit wat Jesus Christus aan Petrus aangaande sy dood weet, ooreenkom met dit wat hy 

reeds geweet het, hoe het Petrus, sonder dat dit aan hom bekend gemaak is, geweet dat sy 

dood naby is? Die bron van sy kennis word nie vermeld nie. Dit is egter moontlik dat hy dit 

uit sy omstandighede kon aflei. 

Wanneer Petrus stel dat dit wat hy weet, ooreenkom met dit wat Jesus Christus aan hom 

bekend gemaak het, blyk dit dat hy verwys na dit wat Jesus Christus volgens Johannes 21 aan 

hom bekend gemaak het. In Johannes 21:18-19 word verhaal dat Jesus Christus aan Petrus 

bekend gemaak het dat Petrus, wanneer hy oud sou word, deur een of ander vorm van 

marteling dood gemaak sou word4 • 

Die vraag ontstaan waarom Petrus uitdruklik vermeld dat Jesus Christus ook aan hom bekend 

gemaak het dat hy sou sterf. Die feit dat Petrus in die aanhef van die brief beklemtoon het dat 

hy 'n slaaf en apostel van Jesus Christus is (vergelyk hoofstuk 4 punt 4.2), toon die rede 

waarom Pet.rUs vermeld dat Jesus dit bekend gemaak het. Hy sou teenoor Hom skuldig staan 

indien hy nie gedurende die oorblywende tyd die lesers opwek nie. Petrus maak dus duidelik 

dat hy, deur hulle op te wek, ag slaan op dit wat Jesus Christus aan hom bekend gemaak het 

in verband met sy naderende dood. 

3. Die kenmotief in gedagte-eenheid 3 (1:15) 

. ~ 
4 Daar is getuienis dat die woorde van Jesus in Johannes 21:18 dat Petrus sy "hande sal uitsteek", deur die.vroee 

kerk so geinterpreteer is asofPetrus gekruisig sou word. Dit is egter nie duidelik of dit is wat Jesus bedoel het nie. 

Daar moet eerder aanvaar word dat Jesus met die woorde "hande sal uitsteek", aan Petrus bekend gemaak het dat 

hy gemartel sou word (Morris, 1975:876). 
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Die voorkoms van woorde waarin die kenmotief tot uitdrukking kom in 

gedagte-eenheid 3 

In hoofstuk 3 punt 7.3.3 is aangetoon dat daar in gedagte-eenheid 3 slegs een woord voorkom 

waarin die kenmotief na vore tree, te wete JlVllJlrtV (1:15). Hierdie woord word nou nader 

ondersoek om te bepaal of die kenmotief wei deur die gebruik van die woord na vore tree. 

3.1.1 MVTIJ.l11V (1:15) 

Dit blyk uit Louw en Nida (1988ii:164) dat die woord JlV11Jl11 in slegs een semantiese veld, te 

wete semantiese veld Geheue en herinnering (29) aangewend word. Semantiese veld 29 hou 

met die kenmotief verband (vergelyk hoofstuk 1 punt 5) en dit blyk dus dat JlVllJlrtV in 1:15 

wei die kenmotief na vore bring. 

3.2 Die kenmotief in die gedagte-eenheid 3 soos gedra deur die woord 

JlVllJl11V 

Die mate waarin die woord JlVllJlrtV die kenmotief in gedagte-eenheid 3 dra; word nou bepaal 

deur eerstens die betekenis waarvoor die woord Jl VllJl11V gebruik word, te definieer. Hierdie 

definiering word volgens die metode wat in hoofstuk 1 punt 4.3 uitgesit word, gedoen. 

Die verband tussen Jl vilJlrtV en die res van gedagte-eenheid 3 word in die tweede plek aan die 

orde gestel. 

3.2.1 

3.2.1.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord JlVllJlrtV in 1:15 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne en die betekenis waarvoor JlVllJlrtV in 1:15 

gebruik word 

Petrus wend JlVllJlrtV in die semantiese veld Geheue en herinnering (29) aan (vergelyk punt 

3.1.1). Louw en Nida (1988i:347) toon aan dat JlVllJl11V in subdomein Oproep uit die geheue 

(B) aangewend word vir die betekenis Om inligting uit die geheue op te roep, sander dat dit 

noodwendig impliseer dat die inligting vergeet is (29 .7). 

3.2.1.2 Die semantiese veld waarbinne JlVllJlrtV in 1:15 gebruik ~ord in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

Die semantiese veld Geheue en herinnering (29), waarin JlVllJl11V in 1:15 aangewend word, is 

in hoofstuk 5 punt 2.4.4.2 in die geheelkonteks van omliggende semantiese velde geplaas. 
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Hierdie plasing in die geheelkonteks van omliggende velde toon dat JlV'llJl'llV in 1:15 verband 
hou met die berging en oproep van inligting. 

3.2.1.3 Die subdomein waarbinne JlV'llJl'llV in 1:15 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

Die subdomein waarin JlV'llJl'llV in 1:15 funksioneer, is reeds in punt 1.2.1.2 in die 

geheelkonteks van ander subdomeine in dieselfde semantiese veld geplaas. Op grond van 

hierdie plasing word dit duidelik dat JlV'llJl'llV in 1:15 besonderlik verband hou met die oproep 

van inligting uit die geheue. 

3.2.1.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne JlV'llJl'llV in 1:15 gebruik word 

Op grond van punt 1.2.1.4 is dit duidelik dat daar binne die subdomein Herroep uit die 
geheue (B), waarin JlV'llJl'llV funksioneer, sewe betekenisse voorkom (29.6-29.12). Dit blyk 

uit Louw en Nida (1988i:347) dat betekenis 29.7, waarvoor Petrus JlV'llJl'llV in 1:15 aanwend, 

nie, soos betekenis 29.6, die klem laat val op die vermoe om uit die geheue op te roep nie. 

Betekenis 29.7 beklemtoon ook nie die herhaalde oproep van inligting nie. Die 

betekeniskomponent van veroorsaak dat uit die geheue opgeroep word, kom ook nie, soos by 

betekenisse 29.9-29.11, voor nie. Die komponent om uit die geheue op te roep figureer in 

hierdie betekenis. Die feit dat inligting uit die geheue opgeroep word, impliseer egter nie dat 

" die inligting noodwendig vergeet is nie. Dit blyk dat betekenis 29.7 verband hou met 

betekenis 29.10 waarvoor Petrus intojltJlVUO'KEtV in 1:12 gebruik (vergelyk punt 1.2.1.5). 

Wanneer veroorsaak word dat iemand inligting uit die geheue oproep en dat die inligting weer 

nuut voor oe gestel word (betekenis 29 .10), word die inligting deur die persoon, wat die 

inligting opgeroep het, weer nuut voor oe gestel. Die komponent om inligting weer nuut voor 

oe te stel, word dus ook deur betekenis 29.7 omvat. 

3.2.1.5 Die betekenis waarvoor die woord Jl v'11Jl11V in 1: 15 gebruik word 

Dit blyk uit punte 3.2.1.1.-3.2.1.4 dat JlV'llJl'llV in 1:15 met die berging en oproep van 

inligting verband hou. Mv'11Jl11V in 1:15 wys besonderlik op die oproep van inligting uit die 

geheue. Die feit dat inligting uit die geheue opgeroep word, impliseer egter nie dat die 

inligting vergeet is nie. Die oproep van inligting uit die geheue, behels dat die inligting wat 

opgeroep word, weer nuut voor oe gestel word. '! 

Die woord JlV'llJl'llV kan in die lig van die voorgaande studie in Afrikaans met in herinnering 

hou of met in gedagtenis hou weergegee word. 
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3.2.2 Die verband van Jl vilJl'TlV met gedagte-eenheid 3 

3.2.2.1 MvilJl'TlV as deel van 'n perifrastiese konstruksie in 1:15 

In 1:15 maak Petrus van twee perifrastiese konstruksies gebruik, te wete: 

* El;ct v UJl&<; ... notctcr8at. 

* notctcr8at ... JlVilJl'llV. 

Picirilli (1963:109) toon aan dat die eerste konstruk:sie in 1:15 weergegee kan word met: "so 

as for you to be able to make" en die tweede konstruksie met: "to be remembering" . 

Deur middel van hierdie twee perifrastiese konstruksies maak die skrywer dit dus duidelik dat 

dit vir die lesers moontlik moet wees (konstruksie 1) om die dinge wat in 1:15 vermeld word 

in gedagtenis te hou (konstruksie 2. Vergelyk ook punt 3.2.1.5 vir die betekenis waarvoor 

JlVilJl'TlV in 1:15 gebruik word). 

3.2.2.2 Die objek wat in gedagtenis gehou moet word 

Die skrywer vermeld dat dit hierdie dinge ('to{Ytrov, objektiewe genitief) is wat die lesers in 

gedagtenis moet kan hou. Daar is opvallende ooreenkomste tussen 1:12 en 1:15, wat 'n 

aanduiding gee waarna 'tOtYtrov in 1:15 verwys. In 1:12 se die skrywer dat hy die lesers aan 

hierdie dinge ('to{nrov) wil herinner en in 1:15 se hy dat hy hom sal beywer dat hulle hierdie 

dinge ('totYtrov) altyd in gedagtenis sal bring. Hierdie ooreenkomste dui daarop dat Petrus met 

'tOU'trov in 1:15 dieselfde dinge aan die orde stel as met 'tOU'trov in 1:12. Tou'trov in 1:15 

verwys dus na die leer van die apostel wat in 1:3-11 beredeneer word (vergelyk punt 1.2.3.1) 

3.2.2.3 MvilJl'TlV en die skrywer se voorneme vir die toekoms 

In 1: 15 maak di~ skrywer duidelik dat hy hom in die toekoms sal beywer vir iets (let op die 

futurum cro'Oi>acrro). 

Volgens Bigg (1969:kkk) en Van Houweling (1993:45) gee die futurum cro'Oi>acrro 'n 

aanduiding dat die skrywer, naas die brief wat hy besig is om te skryf, ook nog beplan om op 

'n ander wyse te sorg dat sy getuienis vir die lesers beskikbaar sal wees. Hulle wys op ,die 

kerklike tradisie dat Markus in die evangelie die herinneringe van Petrus op skrif gestel het en 

aanvaar dan dat Petrus in 1: 15 sy voorneme tot uitdruk:king bring om deur Mar~s te sorg dat 

sy getuienis bewaar bly. 

Die konteks waarbinne Petrus egter sy voorneme uitspreek om hom in die toekoms vir iets te 

beywer, weerspreek hierdie teorie. In 1: 12 het die skrywer immers reeds gestel dat hy die 



177 

lesers deur middel van die brief wat hy tot hulle rig, wil herinner (vergelyk punt 1.2.3.2). Dit 

is ook uit 1:13-14 duidelik dat die herinnering, wat deur die brief gedoen word, steeds ter 

sprake is. Dit is onwaarskynlik dat die skrywer, sonder dat hy dit uitdruklik stel, in 1:15 oor 

'n ander wyse van herinnering sal handel. Daar kan dus aangeneem word dat die voorneme 

van die skrywer om hom in die toekoms te beywer, verband hou met die brief wat hy aan die 

lesers skryf. 

Dit blyk dat hierdie toekomstige optrede van die skrywer betrekking het op die skrywer se 

sorg dat die brief tot beskikking is van die lesers. Hy bring dit dus onder die lesers se aandag 

dat hy, nadat hy die brief geskryf het, sorg sal dra dat die brief tot hulle beskikking is. In die 

lig daarvan dat die skrywer Idem le op die feit dat die lesers, na sy heengaan, in staat moet 

wees om die dinge wat in 1:15 ter sprake is, in gedagtenis te hou, bevestig hierdie teorie. 

Indien Petrus, nadat hy die brief geskryf het, deur byvoorbeeld die vermeerdering en 

verspreiding van die brief, gesorg h~t dat die brief tot die lesers se beskikking was, sou hy op 

so wyse gesorg het dat hulle telkens weer die dinge ('to{Ytcov) waarna in 1:15 verwys word, in 

herinneringbring. 

Dit val op dat die skrywer hom beywer dat die lesers "hierdie dinge" altyd ( eKaa'to'tc) in 

gedagtenis sal hou. Knoch (1990:250) toon aan dat die skrywer daarmee nie slegs die 

beskikbaarheid van dit wat hy leer vir die lesers in gedagte het nie, maar ook die 

beskikbaarheid vir die geslagte wat kom. Petrus wil dus, nadat hy die skrywe voltooi het, 

sorg dra dat die brief tot so 'n mate tot beskikking is, dat dit vir die lesers en vir die geslagte 

~ wat kom, in staat sal stel om die leer van die apostel, soos in 1 :3-11 uiteengesit, in gedagtenis 

te hou. 

3.2.2.4 Mvi}Jl'llV en die koms van die valse profete 

Die feit dat Petrus uitdruklik vermeld dat hy hom sal beywer om die lesers in staat te stel om 

in die toekoms, na sy dood, die geestelike testament in gedagtenis te kan hou, moet in verband 
' 

gebring word met die gebruik van die futurum in 2:1-2 en in 3:3-4. In 2:1-2 waarsku Petrus 

dat daar in die toekoms valse leraars sal wees. In 3:3-4 meld hy dat daar in die toekoms 

spotters sal kom. Dit blyk dat dit die tyd sal wees wanneer die lesers die geestelike testament 

wat die apostel vir die lesers nalaat, nodig sal he. Wanneer hierdie valse leraars/spotters5 

kom, sal die lesers in staat wees om die leer van die apostel in gedagtenis te hou al leef die 

apostel nie meer nie. Petrus plaas dus die doel van sy brief teen die agtergrond van die valse 

leraars/spotters wat kom. ·1 

5 Vergelyk hoofstuk 2 punt 4 waarin aangetoon word dat die spotters en die valse leraars dieselfde mense is. 
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4. Die kenmotief in die gedagte-eenheid 4 (3: 1-2) 

Ten einde aan te toon hoe die kenmotief in. gedagte-eenheid 4 funksioneer, word eerstens 

vasgestel watter woord/e in gedagte-eenheid 4 die kenmotief dra. Nadat bepaal is watter 

woord/ e die kenmotief dra, word die mate waarin hierdie woord/ e die kenmotief in gedagte

eenheid 4 dra, bestudeer. 

4.1 Die voorkoms van woorde waarin die kenmotief tot uitdrukking kom in 

gedagte-eenheid 4 

In gedagte-eenheid 4 kom die volgende woorde voor wat moontlik die kenmotief na vore kan 

bring: 

* Ateycipro6 (3: 1). 

* 'yno11vf1cret (3:1). 

* Atavouxv (3:1). 

* MvT}cr9flvat (3:2). 

Daar word nou verder ondersoek ingestel of hierdie woorde werklik die kenmotief dra. 

4.1.1 

In die gedeelte waarin hy die doel van die geskrif bekend maak, gebruik Petrus die woord 

cheycipro (1: 13) in die semantiese veld Dink ((27) vergelyk punt 2.1.2). Die feit dat hy in 3:1 

in 'n gedeelte waarin hy weer oor die doel van die geskrif handel, die woord (heyeipew 

herhaal, dui daarop dat hy die woord ook in 3: 1 in semantiese veld 27 aanwend. Semantiese 

veld 27 is aan die kenmotief verbind (vergelyk hoofstuk 1 punt 5) en daar kan daarom aanvaar 

word dat die kenmotief deur die woord 8teyeipro in 3:2 gedra word. 

4.1.2 

Daar is in punt 2.1.3 aangetoon dat uno11vf1cret in slegs een semantiese veld funksioneer, te 

wete Geheue en herinnering (29). Die feit dat semantiese veld 29 aan die kenmotief verbind 

is, dui aan dat uno11vf1cret in 3:1 die kenmotief dra. 

4.1.3 AtUVOt<XV 

6 .In punt 2.1.2 is aangetoon dat OtEyEtpro in 1:13 fuksioneer in semantiese veld Leer (27). Alhoewel Louw en 

Nida (1988ii:62) dus aandui dat die woord net in semantiese velde Fisiologiese prosesse en toestande (23) en 

Geval (90) voorkom, bestaan die moontlikheid tog dat die woord die kenmotief na vore bring. 
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Dit blyk uit Louw en Nida (1988ii:60) dat btavoux in die volgende semantiese velde 

aangewend word: 

* 
* 
* 

Fisiologiese afdelings (26). 

Leer (27). 

Dink (30). 

Die laaste twee velde is aan die kenmotief verbind en die eerste nie (vergelyk hoofstuk 1 punt 

5). 

Dit is duidelik dat Petrus, nadat hy_ die doelstelling van die brief in 3: 1-3 gestel het, wil 

beklemtoon hoe die lesers moet dink oor die dinge wat die spotters verkondig. Hy wys in 

· 3:5-7 uit watter dinge die spotters in hulle redenasies vergeet. Hy identifiseer in 3:8 die dinge 
wat die lesers nie moet vergeet nie. Ook beklemtoon hy in 3 :9 dat dit verkeerd is om te dink 

dat die Here die belofte vertraag. Dit blyk dus dat Petrus in die gedeelte wat op die 

doelstelling volg, vir die lesers wil duidelik maak hoe hulle moet dink. Daar sou dus verwag 

kon word dat Petrus in 3:1 oor 'n wyse van dink sal handel en dit kan aanvaar word dat hy 

btavow.v in 3: 1 gebruik in semantiese veld Dink (30) en wei vir die betekenis 'n besonder 

manier ofwyse van dink (30.5). 

/ 

In die lig daarvan dat semantiese veld 30 aan die kenmotief gekoppel is (vergelyk hoofstuk 1 

punt 5), kan aanvaar word dat Petrus deur die woord btavotav die kenmotief laat figureer. 

4.1.4 Mvqcr9fivat 

Daar is deur Louw en Nida (1988ii:164) aangetoon dat die woord JllJlVTim\:OJlat in slegs een 

semantiese veld funksioneer, te wete Geheue en herinnering (29). Semantiese veld 29 is 

verbind aan die kenmotief (vergelyk hoofstuk 1 punt 5). 

' 

Dit blyk dus dat die woord JlV11cr9flvat in 3:2 die kenmotief dra. 

4.1.5 Slotsom 

Dit blyk uit voorafgaande dat die volgende woorde in gedagte-eenheid 4 die kenmotief dra: 

* A.tEyEtpro (3:1). 

* 
* 
* 

'y noJl vftcrEt (3: 1). 

A.tavotav (3:1). 

Mvqcr9flvat (3:2). 
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Die kenmotief in die gedagte-eenheid 4 soos gedra deur die woorde 

OUoyEipro, intOJ!VTtO'Et, ouxvota.v en JlVT}O'Gfjvcn 

Om die mate te bepaal waarin die woorde otEyEipro, unol-tv'llcrn, otavow.v en J-lVTtcrGfjva.t die 

kenmotief in gedagte-eenheid 4 dra, word die betekenisse waarvoor die woorde gebruik word, 

eerstens gedefinieer. Die definiering van die betekenisse word gedoen volgens die metode wat 

in hoofstuk 1 punt 4.3 uiteengesit is. 

Nadat die betekenisse gedefinieer is, word die verband tussen hierdie woorde en gedagte
eenheid 4 bestudeer. 

4.2.1 Definiering van die betekenis waarvoor die woord otEyEipro in 3: 1 

gebruik word 

In punt 2.2.2 is die betekenis van otE'YEipro in 1:13 gedefinieer. Daar is reeds bevind 

(vergelyk punt 4.1.1) dat otEyEipro in 3:1 vir dieselfde betekenis as otE'YEtpro in 1:12 

aangewend word. Daar kan dus aanvaar word dat Petrus otEyEipro in 3: 1 aanwend, soos dit in 

1: 13 gebruik is vir die betekenis om te veroorsaak dat iemand met verworwe kennis waaksaam 

en gereed is. 
j' 

Dit blyk uit punt 2.2.3 dat die betekenis waarvoor die woord otEyEtpro gebruik word, in 

Afrikaans met opwek'weergegee kan word. 

4.2.2 Defjniering van die betekenis waarvoor die woord intol-l vl}crEt in 3: 1 

gebruik word 

Soos in punt 2.1.3 aangetoon is, word unoJ-lvilcrEt in slegs een semantiese veld te wete Geheue 
en herinnering (29) aangewend. Dit blyk uit Louw en Nida (1988i:347-348) dat unoJ-lv'llcrn 

in slegs een su~domein in hierdie semantiese veld gebruik word, te wete Oproep uit die 
geheue (B) vir een betekenis, naamlik om te veroorsaak dat inligting uit die geheue opgeroep 

word en daar weer daaroor gedink word (29 .1 0). 

· Hierdie betekenis waarvoor unoJ-lVllO'Et gebruik word, is reeds in punt 1.2.1.5 gedefinieer. 

Uit hierdie definiering blyk dit dat unoJ!VllO'Et in 3:1-verwys na 'n daad waardeur veroorsaak 

word dat inligting uit die geheue opgeroep word en weer opnuut daaroor gedink word. 

Die betekenis . wamoor die woord gebruik word, kan in Afrikaans met herinner weergegee 

word. 
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Definiering van die betekenis waarvoor die woord oul.voux,v m 3: 1 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne en die betekenis waarvoor ouxvoux.v in 3: 1 

gebruik word 

In punt 4.1.3 is reeds aangetoon dat otavm.av in 3:1 vir die betekenis 'n spesifieke manier of 

wyse van dink (30) aangewend word. Hierdie betekenis kom in die subdomein Om te dink, 

Gedagte (A) in die semantiese veld Dink (30) voor. 

4.2.3.2 Die semantiese veld waarbinne otavotav in 3: 1 gebruik word in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

Die semantiese veld Dink (30) is reeds in die konteks van omliggende velde geplaas (vergelyk 

hoofstuk 5 punt 2.4.6.2). Op grond van hierdie plasing blyk dit dat die semantiese veld Dink 

(30) verbind is met die semantiese veld Ken (28) en kan die semantiese veld 30 as opvolgend 

op semantiese veld 28 beskou word. Terwyl veld 28 oor die besit van inligting handel, behels 

veld 30 die beheer en verwerking van inligting, wat dikwels tot 'n besluit en keuse lei. 

Omdat otavotav in semantiese veld 30 aangewend word, kan dus verwag word dat die 

betekenis waarvoor die woord gebruik word, die besit van inligting sal behels. 

~ 4.2.3.3 Die subdomeih waarbinne otavotav in 3: 1 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

Soos in hoofstuk 5 punt 2.4.6.3 aangetoon is, kan die semantiese veld Dink (30) in die 

volgende sewe subdomeine verdeel word: 

* Om te dink, Gedagte (A). 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

Om oor iets te dink, met die bedoeling dat gepas gereageer word 

(B). 

Om oor toekomstige gebeure te dink (C). 

Om van plan te wees, Om 'n doelstelling te he, Om te beplan 
(D) ... · 

Om te besluit, Om tot die gevolgtrekking te kom (E). 

Om te kies, om uit te soek, Om voorkeur te he vir (F). 

Om te onderskei, Om te evalueer, Om te oordee\ (G). 

Dit blyk dat subdomein A, waarin Petrus otavotav gebruik, die mees algemene subdomein 

van die sewe subdomeine is. Die betekenisse in subdomein A behels die verwerking en 

bantering van inligting in die algemeen. Anders as subdomein B word by die betekenisse in 
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subdomein A geen gepaste reaksie veronderstel nie. Die betekenisse in die subdomein bebels 

ook nie denke oor toekomstige gebeure soos in subdomein C nie. Die plasing van subdomein 

A in die gebeelkonteks van die omliggende subdomeine laat dus blyk dat <>i<Xvoux.v verband 

bou met die bantering en verwerking van inligting in die algemeen. 

4.2.3.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne Stavma.v in 3: 1 gebruik word 

Louw en Nida (1988i:349-354) toon aan dat · daar in subdomein A, waarin St<ivota.v 

aangewend word, agt en dertig betekenisse funksioneer (30.1-30.38). Die betekenis waarvoor 

St<ivota.v in 3: 1 aangewend word (30 .5), beskryf nie soos betekenisse 30.1-30.4, 30.9-30.10 

die wyse waarop gedink word nie . .Llt<ivota.v bou ook nie verband met die implikasies van 'n 

saak (vergelyk betekenis 30.7) of met die neem van 'n besluit nie. Die een saak wat, in 

kontras metal die ander betekenisse in subdomein Om te dink, Gedagte (A), in betekenis 30.5 

Idem ontvang, is dat dit duidelik maak dat daar op 'n spesifiek wyse gedink word. 

4.2.3.5 Die betekenis waarvoor die woord St<ivota.v in 3: 1 gebruik word 

Die voorafgaande studie toon dat St<ivota.v die besit van inligting bebels. Verder bou die 

woord verband met die banteer en verwerking van inligting en impliseer dat op 'n spesifieke 

wyse gedink word. 

4:2.4 

4.2.4.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord J!VTt<r8flva.t 3:2 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne en die betekenis waarvoor J!VTt<r8flva.t in 3:2 

gebruik word 

In die semantiese veld Geheue en herinner (29), waarin J!VTtcr8flva.t in 3:2 gebruik word 

(vergelyk punt 4.1.4), word J!1JlVUO"KOJla.t in twee subdomeine aangewend (Louw & Nida, 

1988i:347-349), naamlik Oproep uit die geheue (B) en Oproep en reageer met die gepaste 

reaksie (D). Petrus verwag nie slegs dat die lesers inligting uit bulle gebeue moet terugroep 

nie; by verwag dat bulle spesifiek die woorde van die profete en die gebod van die apostels 

moet onthou. Dit toon dat by oo]c optrede in ooreenstemming met bierdie woorde en gebod 

veronderstel. Dit blyk dus dat JlVTtcr8flva.tin 3:2 in semantiese veld D gebruik word. 

4.2.4.2 Die semantiese veld waarbinne J!VTtcr8flva.t in 3:2 gebruik word in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 
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Die semantiese veld Geheue en herinner (29) in hoofstuk 5 punt 2.4.4.2 is reeds in die 

geheelkonteks van ander semantiese. velde geplaas. Die plasing van semantiese veld 29 in die 

geheelkonteks van omliggende velde laat blyk dat JlV'fl0'9flvm in 3:2 met die berging en 

terugroep van inligting uit die geheue verband hou. 

4.2.4.3 Die subdomein waarbinne Jl V'flo9flvcxt · in 3:2 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

Daar is in hoofstuk 5 punt 2.4.4.3 aangetoon dat semantiese veld Geheue en herinner (29) in 

vier subdomeine verdeel kan word, te wete: 

* Die berging van inligting (A). 

* 

* 
* 

Oproep uit die geheue (B). 

Nie onthou nie, Vergeet (C). 

Terugroep van inligting uit die geheue en met gepaste optrede 

reageer (D). 

Wanneer subdomein D, waarin die beteken~s waarvoor JlV'fl0'9flvm in 3:2 gebruik word, met 

die ander subdomeine gekontrasteer word, blyk dit dat subdomein D nie soos subdomein A die 

klem op die berging van inligting laat val nie, maar, soos subdomeine B en C op die oproep 

van inligting uit die geheue. Anders as in subdomein C, waarin klem gele word op die feit 

dat inligting nie opgeroep word nie, handel subdomein D oor die feit dat inligting wei uit die 

geheue opgeroep word. Subdomein i:> verskil met subdomein B daarin dat die oproep van 

' inligting gepaard gaan met gepaste optrede. 

Dit blyk dus dat die unieke domein wat deur subdomein D gedek word, twee komponente 

omvat, te wete die oproep van inligting en gepaste optrede wat met die oproep van inligting 

gepaard gaan. 

Die plasing van die subdomein waarin JlV'fl0'9flvm voorkom, laat blyk dat die woord 

JlV'fl0'9flvm met bogenoemde twee komponente verband hou. 

4.2.4.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne JlV'fl0'9flvcxt in 3:2gebruik word 

Saam met die betekenis waarvoor Jl V'fl0'9flvm in 3: 1 gebruik word (29 .16), kom daar in die 

subdomein Oproep uit die geheue en reageer met die gepaste reaksie {D)_ Jwee ander 

betekenisse (29.17 en 29.18) voor. Betekenis 29.17 staan in direkte teenstelling,tnet)9.16. 

Volgens betekenis 29.17 word inligting nie opgeroep nie, terwy 1 inligting vo1g~Hs 1 
1
betekenis 

29.16 wei opgeroep word. Volgens betekenis 29.17 is die gevolg van die feit dat irlligting nie 

uit die geheue opgeroep word nie, die nalaat van optrede, terwyl daar in betekenis 29.16 
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beklemtoon word dat die oproep van inligting opgevolg word met gepaste optrede. In . 

betekenis 29.18 is die reaksie wat op die oproep van inligting volg, bepaal. Die oproep van 

inligting word volgens betekenis 29.18 opgevolg deur melding van iets te maak. Volgens 
betekenis 29.16 word dit uit die konteks duidelik wat die gepaste optrede is. 

4.2.4.5 Die betekenis waarvoor die woord JlV11cr9fiva.t in 3:2 gebruik word 

In bree verband hou Jiv11cr9fiva.t verband met die berging en oproep van inligting uit die 

geheue. Mv11cr9fiva.t be-teken twee betekeniskomponente, te wete die oproep van inligting en 

gepaste optrede wat gepaard gaan met die oproep van die inligting. Wat hierdie 

gepaardgaande optrede is, moet uit die konteks afgelei word. 

Die woord Jl V11cr9fiva.t kan in Afrikaans met onthou weergegee word. 

4.2.5 

4.2.5.1 

Die verband van Buoydpro, unoJ.lv'llmot, Btavota.v en JlV11cr9fiva.t met 
gedagte-eenheid 4 

AuorEipro en die wyse van dink (Btavota.v) van die lesers 

Dit blyk dat die skrywer wil veroorsaak dat die lesers op 'n spesifieke wyse dink (vergelyk 

punt 4.2.3.5 vir die betekenis waarvoor die woord Btavota.v gebruik word). Die wyse 

waarop hulle moet dink, word met die woord EiA.tKptVfi duidelik gemaak. Met dA.tKptvfl 

beskryf Petrus 'n ernstige gesindheid met 'n suiwer motivering (vergelyk Louw & Nida, 

1988i:747 vir die betekenis waarvoor dA.tKptvfi gebruik word). Die konteks toon watter 

ernstige gesindheid met suiwer motivering Petrus in die oog het. Hy lei die lesers in die 

opvolgende verse immers om nie soos die spotters te dink nie. Hy wys in 3:5-7 wat die 

spotters in hulle redenasie in verband met God se betrokkenheid by die skepping buite 
rekening laat (vergelyk hoofstuk 9 punt 2.2.4) en leer hulle in 3:9-13 om op die korrekte wyse 

te dink aangaande die verloop van tyd voor die koms van die dag van die Here (vergelyk 

hoofstuk 9 punt 3.2.4). 

Petrus wil dus 'n ernstige (dA.tKptvfl) wyse van dink (Btavota.v) by die lesers opwek. Hierdie 

ernstige wyse van dink behels dat die lesers nie deur die denkwyse van die valse leraars 
befuvloed sal wees nie, maar dat hul denkwyse geskoei sal wees op dit wat die apostel aan 

hulle leer. 

4.2.5.2 AtEyEipro en die tweede brief wat die skrywer aan die lese:rs rig 
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Petrus omlyn in 3:1 die wyse waarop hy 'n ernstige wyse van dink by die lesers wil opwek. 

Hy se dat hy hulle in (ev) sy tweede brief, soos in sy eerste brief (ev ats) opwek. Die tweede 

brief van Petrus word·dus aangedui as die draer van die opwekking. 

Dit is baie opvallend dat Petrus uitdruklik vermeld dat sy skrywe reeds die tweede brief is 

waarin hy hulle opwek. 

Kelly (1969:352) is van mening dat die vermelding van die eerste brief, 'n poging van 'n 

pseudonieme skrywer is om sy "apostolic standing" te beklemtoon. In die lig daarvan dat in 

hierdie studie reeds aanvaar is dat 2 Petrus deur die apostel Petrus geskryf is, kan hierdie 

standpunt nie aanvaar word nie. 

Die konteks waarbinne die skrywer die eerste brief vermeld, toon 'n ander rede aan as wat 

Kelly stel. Uit hoofstuk 2 en 3 is dit duidelik dat daar in die toekoms mense sal kom wat 'n 

valse leer sal verkondig (vergelyk 2:1-2), asook spotters wat sal spot met God se oordeel 

(vergelyk 3:3-4). Dit blyk dat Petrus, deur te vermeld dat hy hulle reeds in sy eerste brief 

opgewek het, aan hulle wil duidelik maak dat hy nie, soos die mense wat hulle verskyning sal 

maak, 'n vreemde leer gaan verkondig nie. Dit wat hy in hierdie tweede brief skryf, kom 

ooreen met wat reeds in die eerste brief geskryf is. Soos hulle dit wat in die eerste brief 

geskryfis, aanvaar het, kan hulle ook dit wat in die tweede brief geskryf is, aanvaar. 

Die skrywer beklemtoon dus eerstens dat die tweede brief wat hy tot die lesers rig, die draer is 

~ van die opwekking wat hy wil bewerk en tweedens dat dit wat in die brief geskryf is, nie 'n 

nuwe en vreemde leer bevat nie. 

4.2.5.3 Die persoon wat opwek (ouoystpro) 

Die skrywer het reeds in die aanhef duidelik gemaak in watter hoedanigheid hy aan die lesers 

skryf, naamlik as iemand wat onderdanig aan Jesus Christus is en as gesant van Jesus Christus 

optree (vergelyk hoofstuk 4 punt 4.2). Daar kan aanvaar word dat Petrus, wanneer hy se dat 

hy by die lesers 'n ernstige denkwyse wil opwek, hy dit as apostel en as slaaf van Jesus 

Christus doen. 

4.2.5.4 Atsydpro en JlV1l0"9fivat 

Petrus dui met die aoristus infinitief JlVllcr9fivm in 3:2 die doel aan waarom. hy die lesers se 

ernstige denke deur herinnering opwek (Bigg, 1969:289). Sy doel met die opwekking is dat 

die lesers sekere inligting uit die geheue moet oproep en dat die oproep van die inligting 

gepaard sal gaan met gepaste optrede (vergelyk punt 4.2.4.5 vir die betekenis waarvoor die 

woord Jl Vllcrefjvm gebruik word). 
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Dit blyk dat Petrus daarmee weereens die doel van die brief aan die lesers duidelik maak. Hy 

stuur 'n tweede brief aan die lesers waarin hy hulle ernstige denke deur herinnering opwek om 

inligting uit die geheue op te roep. 

Die inligting wat die lesers sal terugroep wanneer die skrywer by hulle 'n suiwere wyse van 

dink opwek, word ook in 3:2 vermeld: hulle sal volgens 3:2a die woorde ('t&v PTlJ.HX'trov) wat 

voorheen deur die profete gespreek is (npoEtPTlJlEVrov), onthou. 

Die feit dat Petrus reeds in 2:1 die Ou-Testamentiese profete ter sprake gebring het, toon dat 

die pro fete waarna in 3:2 verwys word, nie profete van die Nuwe-Testamentiese tyd is nie, 

maar, soos in 2:1, Ou-Testamentiese profete. 

Daar kan met Vogtle (1970: 125-126) saamgestem word dat dit in 3:3-4 duidelik is dat die 

skrywer met die woorde npoctPTlJlEVrov 't&v PTlJl<i'trov hoofsaaklik verwys na profesiee wat 

gehandel het oor mense wat met die oordeel van God spot. Vogtle se: 

"Er denkt an jene alttestamentlichen Stellen, an denen die Sunder voll 

frevlerischen Hochmuts tiber die ausbleibende Strafe Gottes spotten (Am. 

9:10); vgl. Mal. 2:17), sogar bis zur Leugnung der Existenz Gottes gehen (Ps. 

110:4), diesen frevlerischen Spottern jedoch das vernichtende Gericht (Am. 

9:10; Jes. 5:18-20), sogar durch Feuer (Ps. 97:3; Jer. 5:12-4; Mal. 3:19)- das 

oft genannte Gerichtsmittel Jahwes -, angedrocht wird." 

Die feit dat Petrus in 3:4 die spot van die spotters verwoord met die woorde ''Ilou ecrnv ... " 

dui ook sterk daarop dat Petrus in 3:2 na profesiee verwys waarin gehandel is oor die mense 

wat met God se oordeel spot. Vogtle stel in die verband die volgende: 

"Charakteristischer Ausdruck des hohenischer Neins der Spotter ist die 'Wo'

F~rmel (IIou ecr'ttV ... ): 'Wo ist denn Gott?' (Ps. 42:11); 'wo ist das Wort des 

Herrn? es erfiille sich doch' ·(Jer. 17:15); 'wo ist der Gott des Gerichtes?' ( 

Mal. 2:17). 

Wanneer Petrus dus die lesers se ernstige wyse van dink opwek, sal hulle die woorde van die 

profete onthou. Hierdie woorde van die profete handel oor mense wat met Godse gerig spot. 

Uit 3 :2 is dit duidelik dat die lesers nie net die woorde van die profete sal on thou nie, maar 

ook die "gebod" ('tfiS ev'toA.fls) van "ons apostels" ('t&v anocr't6A.rov i:>J.L&v) en van "die Here 

en V erlosser" ( 'tou KUtou Ked crro'tf\pos). 
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Louw en Nida (1988i:426) toon aan dat die woord f:vtoA:fl<; slegs in een semantiese veld 

gebruik word en wel vir die betekenis dit wat gesagvol beveel word. Dit blyk dat die skrywer 

deur die gebruik van hierdie woord die verpligting tot gehoorsaamheid op die voorgrond stel 

(vergelyk ook Knoch, 1990:274 en Paulsen, 1992:150). Wanneer die lesers se ernstige wyse 

van dink opgewek is, en bulle hierdie gebod onthou, behels dit dat bulle hul verpligting om 

die gebod te gehoorsaam, sal besef en uitvoer. 

Die feit dat die skrywer twee genitiewe aan die woord f:vtoA:fl<; verbind, te wete 't&v 

&nocr't6A.rov en 'tou Kuiou Ked crro'tilpo<;, laat die vraag ontstaan watter funksie die genitiewe 

inneem. 

Watson (1988: 126) aanvaar dat die tweede genitief 'n genitief van die besitter is ("the 

commandment of the Lord and Saviour") en beskou die eerste genitief as instrumenteel 

("through your apostles"). Indien Petrus egter die apostels as die instrumente wou aandui, lyk 

dit meer logies dat hy Bta 't&v &noa't6A-rov sou gebruik (Van Houweling, 1993:78). 

'n Beter verklaring blyk te wees dat albei genitiewe, genitiewe van die besitter is. Die 

. skrywer wil dus stel dat die gebod aan sowel die apostels as aan die Here en Verlosser behoort 

(Bauckham, 1983:287). 

Op hierdie wyse bewerk Petrus 'n verbindingslyn tussen die gebod, die apostels en die Here 

en Verlosser. Die gebod wat hy . wil he dat die lesers moet onthou, is die gebod van die 

, apostels, want bulle bet dit ontvang en moes dit aan die lesers verkondig. Die gebod is egter 

primer die Here en Verlosser se wet, want Hy is die een wat dit oorspronklik aan die apostels 

gegee bet. 

Deur 'n verbindingslyn tussen die wet, die apostels en Jesus Christus te le, benadruk die 

skrywer die implikasie daarvan as hierdie gebod nie "onthou" word nie. Hy maak dit by 

implikasie du~delik dat die een wat die gebod nie onthou nie, nie slegs die gebod verwerp nie, 

maar ook die apostels .. So 'n persoon verwerp egter nie aileen die gebod en die apostels nie, 

maar ook die Here en Verlosser. 

Dit blyk dus dat Petrus 'n tweede brief aan die lesers skryf waarin hy bulle ernstige denke 

opwek met die doel dat bulle inligting oor twee sake uit die geheue sal terugroep. Hulle moet 

eerstens die woorde van die Ou Testamentiese profete uit die geheue oproep - 'n aansporing 

om die profesiee oor mense wat met God se oordeel spot, uit die geheue op te roep. Die 

skrywer wil egter dat die lesers, naas die inligting oor die woorde van die profete, ook dat 

bulle inligting uit die geheue sal oproep oor die gebod van die apostels en van Jesus Christus. 



188 

Dit is belangrik: om daarop te let dat Petrus met die woord JlVEcr9flvm ook aandui dat die 

inligting wat die lesers uit die geheue oproep, gepaard moet gaan met gepaste optrede 

(vergelyk punt 4.2.4.5 vir die betekenis waarvoor die woord JlVEcr9flvm gebruik: word). Die 

oproep van inligting oor die woorde van die profete en die gebod van die apostels en van Jesus 

Christus behels dus gepaste optrede. 

Die konteks waarbinne die woord JlVEcr9flvat gebruik word, toon watter gepaste optrede ter 

sake is. Soos reeds aangetoon is, verwys die woorde van die profete na die profesiee wat 

handel oor mense wat met die gerig van God spot. Dit blyk uit 2 Petrus 3 dat die spotters 

hulle standpunt oor 'n losbandige lewe gegrond het op die oortuiging dat daar geen oordeel sal 

wees nie (vergelyk hoofstuk 9 punt 1.2.2.4). Daaruit kan afgelei word dat, wanneer hulle die 

woorde van die profete onthou, die lesers gepas sal optree deur nie deur die spotters beinvloed 

te word nie. Hulle moet die woorde van die profete uit die geheue terugroep en nie toelaat dat 

die spotters hulle standpunt verander nie. 

Die gepaste optrede met betrekking tot die gebod van die apostels en die Here Jesus Christus 

word ook uit die konteks duidelik. Uit 3:3 is dit duidelik: dat die spotters 'n lewe volgens eie 

begeerlikhede voorgestaan het (vergelyk hoofstuk 9 punt 1.2.2.3). Teenoor hierdie optrede 

staan die optrede wat die apostels van die lesers vereis. Petrus het immers reeds duidelik 

gemaak dat dit wat deur die apostels aan die lesers verkondig is, moet lei tot 'n lewe volgens 

God se wil (vergelyk hoofstuk 5 punt 2.2.4.2). Wanneer Petrus dus stel dat die lesers die 

gebod van die apostels en die Here Jesus Christus uit die geheue moet oproep en dat dit 

gepaard moet gaan met gepaste optrede, is dit duidelik: watter gepaste optrede ter sprake is: 

die lesers moet hulle lewe volgens die gebod van die apostels inrig. Om die gebod van die 

apostels te onthou, hou in dat daar volgens God se wil gelewe word. 

Petrus se doel met sy tweede brief aan die lesers blyk dus die volgende te wees: 

4.2.5.5 

Hy wil die lesers tot ernstige denke opwek sodat hulle inligting oor twee sake 

uit die geheue sal terugroep en dat hierdie terugroep van inligting uit die geheue 

gepaard moet gaan met gepaste optrede. Eerstens moet hulle inligting 

terugroep oor die profesiee van die Ou-Testamentiese profete aangaande mense 

wat met die oordeel van die Here spot. Die onthou van hierdie inligting sluit in 

dat die lesers hulle nie deur die spot van die spotters van stryk sallaat bring in 

hulle oortuigings nie. Tweedens moet die lesers die gebod van die apostels 

onthou en in samehang daarmee 'n lewe volgens God se willei. 

'! 

<YnoJlvftcrEt en die opwek van 'n ernstige wyse van dink 

Die instrument waarmee Petrus die lesers wil opwek, word in 3: 1 met ev saam met die patief 

unoJlvftcrEt aangedui. Petrus wildie lesers opwek deur te veroorsaak dat hulle inligting weer 
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uit die geheue terugroep en weer opnuut daaroor dink (vergelyk punt 4.2.2 vir die betekenis 

waarvoor die woord imo~vflcrEt in 3:1 gebruik word). 

Daar kan aanvaar word dat die inligting wat die lesers weer nuut voor oe moet kry, die leer 

van die apostels is, soos dit in 1:3-11 uiteengesit is. Die skrywer het immmers reeds in 1: 12 

aangedui dat dit die dinge is waaraan hy die lesers wil herinner (vergelyk punt 1.2.3.1). 

Deur te veroorsaak dat die lesers die dinge wat hy in die opsomming van sy leer (1:3-11) 

uiteensit, weer eens voor oe kry, wil Petrus dus die lesers aanspoor om die woorde van die 

profete en die gebod van die apostels en van Jesus Christus te onthou. 

5. 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

Gevolgtrekkings 

Die kenmotief in gedagte-eenheid 1 ( 1: 12) 

Petrus bring deur die gebruik van die woorde uno~tJlvficrKEtv en d<>6ta<; die 

kenmotief na vore. 

Die woord uno~tJlVTIO'KEtv in 1:12 wys op 'n daad waarin veroorsaak word dat 

inligting uit die geheue opgeroep word en weer opnuut daaroor gedink word. 

El<>6'ta<; in 1: 12 word gebruik om in die algemeen die besit van inligting wat 

bekom is aan te dui. 

Die skrywer maak dit duidelik dat hy wil veroorsaak dat die lesers die dinge 

wat hy in die opsomming van sy leer in 1:3-11 uiteengesit het, uit hulle geheue 

oproep en weer opnuut daaroor dink. 

Petrus beklemtoon dat hy die lesers altyd in die toekoms sal herinner en dat hy 

dit sal doen deur die brief wat hy tot hulle rig. Die brief kry daarmee die status 

van 'n geestelike testament. 

5.1.6 Die skrywer herinner die lesers in gehoorsaamheid aan Jesus Christus en as 

gesant van Jesus Christus. 

5 .1. 7 Petrus maak dit implisiet aan die lesers duidelik dat die leer wat hy aan hulle 

verkondig, nie 'n vreemde leer is nie. Hy en die ander apostels deel hierdie 

leer alreeds met die lesers as gemeenskaplike geloofsgrond. 

5 .1. 8 Die besit van inligting oor die dinge wat Petrus aan die lesers in 1:3-11 leer, is 
egter nie genoegsaam nie. Die lesers, so beklemtoon Petrus, moet hierdie 

inligting opnuut voor oe hou. 

5 .1. 9 Die skrywer beklemtoon vir die lesers dat dit nie genoegs&am is dat hulle 

standvastig is in hulle standpunte oor die evangelie wat die apostels aan hulle 

verkondig het nie. Die valse leraars kan veroorsaak dat hulle hierdie 

standvastigheid verloor. Hy wil egter veroorsaak dat hulle die leer wat hy in 
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1:3-11 uiteensit, vas voor oe het. Daardeur kan hy voorkom dat hulle hul 

standvastigheid verloor. 

5.2 Die kenmotief in die gedagte-eenheid 2 (1: 13-14) 

5.2.1 Die gebruikmaking van die. woorde ilyoujlat (1:13), unoJlvf}act (1:13), 

OtcydpctV (1:13), dome; (1:14) en eo11A-coaf:v (1:14) laat die kenmotief in 

gedagte-eenheid 2 figureer. 

5.2.2 Die woord ilyoujlat in 1:13 verwys na die algemene betekenis om 'n opinie te 

he of 'n perspektief te ·handhaaf. 

5.2.3 Petrus gebruik die woord Otcydpctv om aan te dui dat iemand met verworwe 

kennis gereed is. 

5.2.4 Met die woord dome; verwys die skrywer na die algemene besit van inligting. 

5.2.5 'Eo11A-coaf:v in 1:14 word gebruik vir die bekendmaking van iets deur duidelik te 

maak wat voorheen onbekend of onduidelik was. 

5.2.6 Petrus stel in 1:13 uitdruklik wat die doel van sy skrywe is: hy wildie lesers 

geestelik opwek. Hierdie doelstelling moet teen die agtergrond van die koms 

van die valse leraars verstaan word. 

5.2.7 Die rede waarom Petrus as persoon die lesers wil opwek, is omdat hy weet dat 

sy Sender Jesus Christus dit van hom verwag. 

5.2.8 Die instrument wat Petrus wil gebruik om die lesers op te wek, is herinnering. 

Deur te veroorsaak dat die lesers die dinge wat hy in die opsomming van sy 

leer in 1:3-11 uiteengesit het, uit die geheue oproep en opnuut voor oe kry, wil 

hy hulle opwek. 

5.2.9 Die skrywer maak dit duidelik dat hy in die kort tydjie wat hy het om te leef sy 

verantwoordelikheid wil nakom om die lesers te herinner. Hierdie 

verantwoordelikheid het hy teenoor Jesus Christus persoonlik. Daarmee maak 

hy duidelik dat hy in opdrag van Jesus Christus vir hulle 'n geestelike testament 

nalaat. Hy beklemtoon ook daarmee hul verantwoordelikheid om hulle aan die 

testament te steur. 

5.3 

5.3.1 

5.3.2 

Die kenmotief in gedagte-eenheid 3 (1: 15) 

In gedagte-eenheid 3 word slegs een woord gebruik waardeur Petrus die 

kenmotief na vore bring, naamlik JlVfiJl'llV. 

MvfiJl'llV wys in 1:15 op die oproep van inligting uit die geheue.~ Die feit dat 

inligting uit die geheue opgeroep word impliseer egter nie dat die inligting 

vergeet is nie. Die inligting wat opgeroep word, moet egter weer opnuut voor 

oe gestel word. 
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5.3.3 Die inligtlng wat weer opnuut voor oe gestel moet word, is, soos in 1:12, 

inligting aangaande die leer van die apostels wat in 1:3-11 beredeneer is. 

5.3.4 Die skrywer is volgens 1:15 van plan om, nadat hy die brief geskryf het, sorg 

te dra dat dit tot beskikking van die lesers is. Op so 'n wyse sal hy sorg dat die 

lesers altyd die leer wat hy in 1:3-11 aan hulle voorhou, uit die geheue kan 

oproep en weerens voor oe het. Hierdie herinnering sal dan ook vir die 

geslagte wat kom, as herinnering dien. 

5.3.5 Die doel van die aposte1 om die lesers deur herinnering op te wek, moet 

verstaan word teen die agtergrond van die valse leraars wat sou kom. 

5.4 Die kenmotief in gedagte-eenheid 4 (3: 1-2) 

l . 

5.4.1 In gedagte-eenheid 4 -bring Petrus die kenmotief na vore deur die gebruik van 

die volgende woorde: 8tEyEipro (3: 1), -bnoJ-t v-f)crEt (3: 1), 8tavotav (3: 1) en 

J!VE0'8TlVat (3:2). 

5.4.2 AtEyEipro in gedagte~eenheid 4 word gebruik vir die betekenis om te veroorsaak 

dat iemand met verworwe kennis waaksaam en gereed is. 

5.4.3 'YnoJ-tv-flcrEt in gedagte-eenheid 4 verwys na 'n daad waardeur veroorsaak word 

dat inligting uit die geheue opgeroep w?rd en weer opnuut daaroor gedink 

word. 

5.4.4 

' 5.4.5 

Atavotav in gedagte-eenheid 4 hou verband met die hanteer en verwerking van 

inligting. Die woord beklemtoon dat op 'n spesifieke wyse gedink word. 

Die woord J!VEcr81lvm in 3:2 hou verband met die berging en oproep van 

inligting uit die geheue. Mvccr81lvm omsluit twee betekeniskomponente, te 

wete die oproep van inligting en die gepaste optrede wat daarmee gepaard 

gaan. Wat hierdie gepaardgaande optrede is, moet uit die kontek~ afgelei 

word. 

5.4.6 Petrus wil 'n ernstige wyse van dink by die 1esers veroorsaak. Dit behels dat 

die lesers sal dink volgens die riglyne wat die skrywer aan hulle voorhou, en 

nie hulle denke sallaat beinvloed deur die valse leraars nie. 

5.4.7 Petrus maak dit vir die lesers duidelik dat hy nie, soos die valse leraars, 'n 

nuwe leer aan hulle bring nie. Dit is nie 'n nuwe leer nie aangesien dit wat hy 

aan hulle skryf, ooreenkom met dit wat hy reeds in sy eerste brief aan hulle 

geskryf het. 

5.4.8 

5.4.9 

5.4.10 

Petrus wek die lesers in sy hoedanigheid as apostel op. 

Die brief wat Petrus aan die lesers rig, is die instrument waar1flee hy die leser 

wil opwek. 

Petrus maak die doel waarom hy die lesers se ernstige denke wil opwek in 3:2 

bekend. Hy wil hulle ernstige denke opwek sodat hulle inligting oor twee sake 

uit die geheue sal oproep. Hierdie oproep van inligting uit die geheue moet 
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gepaard gaan met gepaste optrede. Eerstens moet hulle inligting oor profesiee 

van die Ou-Testamentiese profete aangaande mense wat met die oordeel van die 

Here spot, uit die geheue oproep. Die onthou van hierdie inligting sluit in dat 

die lesers hulle nie deur die spot van die spotters van stryk sal laat bring in 

hulle oortuigings nie. Tweedens moet die lesers die gebod van die apostels 

onthou en gepaardgaande daarmee 'n lewe volgens Godse willei. 

Die instrument waardeur die apostel die lesers se ernstige denke wil opwek, is 

herinnering. Deur te veroorsaak: dat die lesers inligting weer uit die geheue 

oproep en weer nuut daaroor dink wil hy dat hulle suiwer denke opgewek 

word. 




