
HOOFSTUK 9 

DIE KENMOTIEF EN DIE SEKERHEID VAN DIE 

KOMS VAN DIE HERE (3:3-18) 

Dit blyk uit hoofstuk 3 punt 6.2 dat die gedagte-eenheid waarin Petrus handel oor die 

sekerheid van die Here se koms in die volgende vier kleiner gedagte-eenhede verdeel kan 
' word: 

* 

* 
* 

* 

Gedagte-eenheid 1 (3:3-4): Die bekendmaking van die koms van die 

spotters en hulle standpunte 

Gedagte-eenheid 2 (3:5-8) : 'n Weerlegging van die spotters se standpunte 

Gedagte-eenheid 3 (3:9-13): Leiding aan die lesers aangaande die 

verloop van tyd voor die belofte oor die koms van die Here 

uitgevoer word 

Gedagte-eenheid 4 (3:14-16): 'n Gevolgtrekking aangaande die 

optrede en denke van die lesers in die lig van toekomstige gebeure 

In hoofstuk 3 punt 8 is aangetoon dat daar 'n duidelike samehang is tussen die slot van die 

brief en die gedagte-eenheid waarin Petrus handel oor die sekerheid van die koms van die 

Here. Derhalwe word die briefslot nie in 'n afsonderlike hoofstuk bestudeer nie, maar saam 

met 3:3-16 in hierdie hoofstuk as gedagte-eenheid 5 behandel. 

Op grond van hoofstuk 3 punt 7. 6 is dit duidelik dat die kenmotief moontlik in al vyf gedagte

eenhede funksioneer. Die kenmotief, soos dit in hierdie gedagte-eenhede voorkom, word in 

hierdie hoofstuk bestudeer. 

1. , Die kenmotief in gedagte-eenheid 1 

Ten einde te bepaal watter plek die kenmotief in gedagte-eenheid 1 inneem, word eerstens 

vasgestel watter woord/e in gedagte-eenheid 1 die kenmotief dra. 

Nadat bepaal is watter woorde die kenmotief dra, word die kenmotief in gedagte-eenheid 1, 

soos dit deur hierdie woord/ e gedra word, bestudeer. 

1.1 Die voorkoms van woorde waarin die kenmotief in gedagte-eenheid 1 na 

vore tree 
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Dit is uit hoofstuk 3 punt 7.6.1 duidelik dat rwrocrKOVtE<; (3:3) en £1vtoucrov'tat (3:3) 

moontlik die kenmotief dra. Dit word nou in meer besonderhede nagegaan of die woorde 

werklik die kenmotief dra. 

1.1.1 rt. VOO<J'lCOV'tE<; 

Dit blyk uit hoofstuk 7 punt 3.2.7 dat ywrocrKco in vier semantiese velde gebruik kan word wat 

aan die kenmotief gekoppel is, te wete Leer (27), Ken (28), 'n Perspektief he, Glo, Vertrou 

(31) en Verstaan (32). 

Petrus gee in 3:3 vir die lesers 'n aantal f~ite aangaande die spotters wat na vore sou kom. 

Dit blyk dat Petrus met die woord yt vrocrKoV'tE<; handel oor inligting aangaande die spotters 

waaroor die lesers moet beskik. Uit die konteks is dit dus duidelik dat Petrus die woord in 

3:3 in die semantiese veld Ken (28) gebruik. 

Dit blyk dus dat Petrus die woord aanwend om die kenmotief na vore te bring. 

1. 1.2 'Eivtoucrov'tat 

Uit Louw en Nida (1988ii:105) is dit duidelik dat epxol!at soms in die semantiese veld 

Verstaan (32) aangewend word, maar slegs as deel van 'n idiomatiese uitdrukking. In 3:3 

gebruik Petrus £1vtoucrov'tat egter nie as deel van 'n idiomatiese uitdrukking nie. Dit blyk dus 

dat die woord £1vtoucrov'tat in 3:3 nie met die kenmotief in verband gebring kan word nie. 

1.1.3 Slotsom 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat ywrocrKoV'tE<; (3:3) die enigste woord in gedagte

eenheid 1 is wat die kenmotief dra. 

1.2 Die kenmotief in gedagte-eenheid 1 soos dit deur ytVrocrKOV'tE<; na vore 

gebring word 

Ten einde die kenmotief in gedagte-eenheid 1, soos dit in ytvrocrKOV'tE<; na vore kom, te 

bepaal, word die betekenis waarvoor die woord gebruik word, eerstens gedefinieer. Die 

betekenis waarvoor die woord gebruik word, word bepaal volgens die metode wat in hoofstuk 

1 punt 4.3 uiteengesit is. .! 

Tweedens word aandag gegee aan die verhouding tussen yt vrocrKOV'tE<; en die res van gedagte

eenheid 1. 
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Definiering van die betekenis waarvoor die woord ytvromcoV'tE<; in 3:1 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

ytVOOO'KOV'tE<; in 3:3 gebruik word 

Daar is in punt 1.1.1 aangetoon dat Petrus yt vdlO'KOV'tES in die semantiese veld Ken (28) 

aanwend. In semantiese veld 28 word die woord slegs in een subdomein gebruik, naamlik die 

subdomein Ken (A) en daarbinne vir een betekenis, naamlik om inligting aangaande iets te 
besit ((28.1); vergelyk Louw en Nid,a, 1988i:334). 

In hoofstuk 7 punt 3.3.3 is die betekenis waarvoor ytvroaKOV'tE<; in 3:3 gebruik word, reeds 

gedefinieer. Die betekenis waarvoor die woord gebruik word, kan dus nou gegee word. 

1.2.1.2 Die betekenis waarvoor die woord ytvroaKOV'tE<; in 3:3 gebruik word 

Dit blyk uit hoofstuk 7 punt 3.3.3 dat ytvroaKoV't£<; in 3:2 gebruik word om in die algemeen 

die besit van inligting aan te dui. 

Die betekenis van ytvrocrKoV'tE<; kan in Afrikaans met die woord weet weergegee word. 

1.2.2 Die verband van yt vroaKOV'tE<; met gedagte-eenheid 1 

1.2.2.1 rt vrocrKOV'tE<; en 'to'\ho 

Die dinge wat die lesers volgens 3:3 moet weet (vergelyk punt 2.1.2 vir die betekenis 

waarvoor die woord ytvrocrKOV'tE<; in 3:3 gebruik word), word met 'to'\ho aangedui. Dit blyk 

dat Petrus met 'to\ho verwys na dit wat hy in die voorwerpsin o'tt EAEucrov'tat stel. Die 

lesers moet d?s kennis dra van die gegewe dat die spotters sal kom. 

Bauckham (1983:229, 288) is oortuig dat die frase 'to-\ho np&'tov ytvrocrKOV'tE<; in 3:3 'n 

"formalized" frase (gewoonte-uitdrukking) is. Petrus het egter reeds in die vorige vers (3 :2) 

gestel dat hy die lesers se ernstige aandag wil opwek (vergelyk hoofstuk 6 punt 4.2.5.1). 

Wanneer Petrus met die deelwoord rtvrocrKOV'tE<; die lesers aanmoedig om kennis te dra, blyk 

dit dat hy nie slegs die frase 'to'\ho np6hov ytvrocrKoV'tES gebruik om dit wat volg, te 

beklemtoon nie, maar hy sluit aan by wat hy in 3:2 as doel gestel het: hy begin reeds om die 

lesers tot 'n ernstige denkwyse op te roep. 

Deur die gebruik van die woord np&'tov saam met yt vrocrKoV't£<;, toon die skrywer aan dat wat 

hy nou gaan se die een belangrike ding is wat hy "zijn lezers op het hart wil drukken" 
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(Bolkestein, 1977:289). Dit blyk dus dat Petrus np&'tov gebruik in die semantiese veld 

Waarde (65) vir die betekenis alle ander dinge in belangrikheid oortref (vergelyk Louw & 

Nida, 1988i:626). 

Petrus maak dit dus vir die lesers duidelik dat dit 'n prioriteit is om kennis te dra van dit wat 

hy aangaande die spotters aan hulle gaan bekend maak. 

1.2.2.2 rt vmuKov'tE<; en die koms van die spotters 

Die eerste aspek in sake spotters waarvan die lesers kennis moet dra, is dat die spotters sal 

kom ( £A-suuov'tm). 

Hoewel die spotters, soos blyk uit die gebruik van die teenwoordige tyd in 3:5, reeds 

teenwoordig was toe Petrus die brief tot die lesers gerig het, dui die gebruik van die fUturum 

£A-s-buov'tat in 3:2 daarop dat Petrus in 3:3-4 handel oor die koms van die spotters soos dit in 

die toekoms sal ontwikkel (vir 'n meer volledige beredenering van hierdie saak kyk in 

hoofstuk 2 punt 2.10). 

Dit is opmerklik dat Petrus die uitdrukking en' £uxa'trov 't&v l]Jlsp&v gebruik om aan te dui 

wanneer die spotters sal kom. Hierdie uitdrukking word dikwels in die Ou Testament gebruik 

om te verwys na die laaste fase van die geskiedenis voor die koms van die dag van die Here 

(vergelyk die Septuaginta Gn. 49:1; Jer. 37:24; Eseg. 38:16; Dn. 2:28; Hos. 3:5; Mig. 4:1). 

Petrus sluit deur die gebruik van hierdie uitdrukking aan by dit wat hy in 3 :2 van die woorde 

van die profete gese het. Volgens 3:2 wil Petrus die lesers deur herinnering opwek sodat 

hulle die woorde van die profete sal onthou. In 3:3 maak Petrus duidelik wat die woorde van 

die profete is wat die lesers sal onthou: hulle sal die dinge onthou wat die profete oor die 

koms van di~ spotters gese het. Waarskynlik bedoel Petrus dat hulle die woorde van die 

profete moet onthou wat opgeteken is in gedeeltes soos Jesaja 5:18-22; 28:14-22; Jeremia 

5:11-14; Sefanja, 1:12-18 en Maleagi 3:13-15, 4:1. 

Die lesers moet dus nie verras wees deur die koms van die spotters nie. Die spotters se koms 

is in ooreenstemming met dit wat die profete gese het sal gebeur. 

In die lig daarvan dat die spotters volgens 3:4 enige inmenging van God in die verloop van die 

wereldgeskiedenis en ook sy oordeel betwyfel het (vergelyk punt 1.2.2.3 verder in die studie), 

is dit duidelik waarom dit vir die skrywer van groot belang is dat die lesers kennis sal dra dat 

die spotters in die laaste dae sal kom - soos die profete gese het (3 :2a). · Hierdie spotters se 

spot moenie die lesers laat twyfel aan God se betrokkenheid by die verloop . van die 

geskiedenis en sy komende oordeel nie, maar moet juis vir hulle 'n bevestiging wees dat dit 

wat die profete gespreek het, die waarheid is. Die feit dat die spotters hulle verskyning sal 
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maak, is 'n bevestiging daarvan gat die profete geglo kan word (vergelyk ook Vogtle, 

1970: 129-30). Die teenwoordigheid van die spotters, word juis 'n bewys van dit wat hulle 

volgens 3:4 met hulle spottery ontken (Mayor, 1965:147). · 

Dit is dus volgens 3:3 vir Petrus van groot belang dat die lesers sal weet dat daar in die laaste 

dae spotters sal verskyn. Die koms van die spotters sal im~ers 'n vervulling wees van dit wat 

die profete gese het, en geld daarom as 'n bevestiging dat die profete se woorde die waarheid 

is - ook hulle woorde aangaande God se betrokkenheid by die geskiedenis en sy oordeel. 

1.2.2.3 rtvrocrKOV'tE<; en die'leefwyse van die spotters 

Dit is volgens 3:3 nie net van groot belang dat die lesers sal weet dat die spotters na vore sal 

tree nie. Petrus wil ook dat hulle sal weet wat die leefwyse van die spotters sal wees. Petrus 

se die spotters sal volgens hulle eie begeertes wandel (K:a.'ta 'ta<; ibl.a.<; em8UJlta.<; a.i>'t&v 

n:opEUOJlEVOt). 

Dit blyk dat die frase K<X.'ta 'ta<; iol.a.<; emeuJll.a.<; a.i>'t&v nopEUOJlEVot verband bou met dit 

wat Petrus in 3 :2 van die apostels gestel het. Petrus het reeds in 3 :2 gestel dat hy die suiwer 

denke van die lesers wil opwek sodat bulle die "gebod" van die apostels sal onthou. Soos 

aangedui is (vergelyk hoofstuk 6 punt 4.2.5.4), benadruk Petrus met die woord "gebod" 

(ev'toA-fl<;) dat die apostels se verkondiging gesagvol is en gehoorsaarnheid daaraan vereis. As 

sodanig hou die "gebod" (ev'toA-fl<;) verband met etiese optrede. In 3:3 het Petrus spesifiek die 

' lewe volgens God se wil in die oog wat hy in 1 :5-7 ter sprake bring. In plaas daarvan om 

hulle aan die gesagvolle verkondiging van die apostels te onderwerp en beilig te lewe, volg die 

spotters egter hulle eie (iol.a.<;) begeertes. 

Uit bostaaJ?.de is dit duidelik waarom Petrus se dat dit van groot belang is dat die lesers sal 

weet wat die leefwyse van die spotters sal wees. Die lesers sal besef dat die spotters se 

leefwyse nie !e versoen is met die leefwyse wat die apostels gesagvol aan hulle voorgehou het 

nie. Wanneer hulle kennis dra van die leefwyse van die spotters, sal bulle ook weet dat 

hierdie mense die apostels en Jesus Christus verwerp. Hulle is immers nie aan die gebod van 

die apostels en Jesus Christus gehoorsaam nie (vergelyk 3:2b en hoofstuk 6 punt 4.2.5.4). 

1.2.2.4 rt vmcrKoV'tE<; en die spot van spotters 

Dikwels aanvaar skrywers (vergelyk byvoorbeeld Baljo:p., 1901:223; Duvekot, 1984:372; 

Beasley-Murray, 1965:79-80; Keulers, 1956:156-157) dat die spot van die spotters, soos dit in 

die vraag en Stelling in 3:4 verwoord word, voortgespruit het uit 'n teleurstelling omdat die 

wederkoms van Jesus Christus nie plaasvind nie. Volgens hierdie interpretasie verwys die 

"vaders" in 3:4 na die eerste geslag christene wat reeds gesterf bet. Die nuwe geslag 
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Christene moes hiervolgens spot verduur omdat Christus nie, volgens sy belofte, teruggekom 

het nie en alles gebly het soos dit van die begin van die skepping af was. 

Neyrey (1968ii:420-422) toon egter oortuigend aan dat die vraag en stelling in 3:4 aandui dat 

die spotters se spot enige inmenging van God in die verloop van die wereldgeskiedenis 

betwyfel het en bulle 'n goddelike oordeel in hierdie lewe en die lewe hierna ontken. Hy wys 

daarop dat daar dikwels in die Septuaginta spotvrae voorkom wat ingelei word deur nou soos 

in 3:4 en wat op 'n ontkenning van die goddelike optrede in hierdie wereld toegespits is 

(vergelyk Dt. 32:37; Rig. 6:13; 2 Kon. 18:34; 19:13; Job 35:10; Ps. 42:3, 10; 79:10; 115:2; 

Jes. 36:19; 37:13; Jer. 2:6; Hos.13:10, 14; Joel2:17; Mig. 7:10; Mal. 2:17). 

Neyrey (1968ii:420-422) toon verder aan dat die skrywer se reaksie in 3:5-7 op die 

geformuleerde spot daarop dui dat die spotters se spot op goddelike oordeel gefokus was. 

Neyrey motiveer hierdie standpunt soos volg: 

"First he defends the prophetic word of God apropos of cosmic judgement: the 

word of God proved once before in creation ('tq'> 'tou 9Eou 'A6ycp, 3:5) and will 

be active again ('t(f> a:u't(f> 'A6ycp, 3:7a). Secondly, God has judged the world 

once before by water (3:6, see Noah's generation in 2:5) even as He will judge 

it by ftre in the future (3:7, see Lot's generation in 2:6)." 

Die feit dat Petrus telkens beklemtoon dat die dood nie die ftnale einde is nie (vergelyk 1:11; 

2:4, 9, 17 en 3:11) bevestig die standpunt dat die spotters beweer het dat daar geeri oordeel na 

die dood sal wees nie (vergelyk Neyrey, 1980ii:422). Daar kan afgelei word dat die spotters 

bulle losbandige leefwyse gegrond het op bulle oortuiging dat God hulle nie sal oordeel nie. 

Dit is belangrik om daarop te let dat Petrus die spotters se woorde in die taal van die Ou

Testamentiese spotters weergee. Petrus tipeer daarmee die spotters as "descendant 

counterparts of those enemies of Gods people" (Rabali, 1992:137). Die spotters staan in die 

tradisie van die 9u-Testamentiese spotters. 

Petrus wil dus dat die lesers sal kennis dra van die inhoud van die spotters se spot - hierdie 

mense sal met God se betrokkenheid by die wereldgeskiedenis en met sy oordeel spot. 

Wanneer die lesers hierdie spot hoor, moet bulle begryp dat hierdie mense die opvolgers van 

die Ou Testamentiese spotters is. 

2. Die kenmotief in gedagte-eenheid 2 (3 :5-7) '! 

By die bepaling van die plek van die kenmotief in gedagte-eenheid 2 word dieselfde 

werkswyse gevolg as wat tot hiertoe die geval was. Eerstens word bepaal watter woorde wat 
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in hoofstuk 3 punt 7 .6.2 uitgewys is, wel die kenmotief dra. Daarna word die kenmotief in 

gedagte-eenheid 2 aan die hand van hierdie woord/ e bestudeer. 

2.1 Woorde in gedagte-eenheid 2 waarin die kenmotief na vore tree 

Die volgende woorde in gedagte-eenheid 2 dra volgens hoofstuk 3 punt 7.6.2 moontlik die 

kenmotief: 

* Aaveav£t (3 :5). 

* 8EAOV't<X<; (3 :5). 

* 1:uvea't&aa (3:5). 

* A6ycp (3:5). 

* Kpiaero<; (3 :7). 

* Aav8av£'tro (3:8). 

Daar word nou ondersoek ingestel of hierdie woorde werklik die kenmotief na vore bring. 

2.1.1 Aav8av£t 

Die woord J\aveavro kan, so blyk djt uit Louw en Nida (1988ii:151), in twee semantiese velde 

aangewend word, naamlik die semantiese veld Ken (28) en die semantiese veld Geheue en 

oproep (29) . 

. ..._ In 3:5-7 gee die skrywer aan die lesers sekere inligting aangaande die aarde en die hemele. 

Die feit dat die spotters met die profesiee van die Ou Testament gespot bet (vergelyk punt 

1.2.2.2), laat blyk dat bulle bewus was van dit wat in die Ou Testament gestaan het. Wanneer 

Petrus dus in 3:5 die woord A-aveavet gebruik, se by nie dat die spotters sekere inligting 

aangaande die aarde en die hemele nie bet nie, maar dat bulle sekere inligting nie uit bulle 

geheue oproep nie. Dit blyk dus dat Petrus nie die woord in semantiese veld 27 gebruik nie, 

aangesien die_ veld oor die verkryging van inligting handel. Hy gebruik die woord in die 

semantiese veld Geheue en oproep (29) wat die klem laat val op die oproep van inligting uit 

die geheue. 

Dit blyk dus dat A-av8avm in 3:5 die kenmotief dra, aangesien Petrus dit aanwend in 

semantiese veld 29, wat aan die kenmotief gekoppel is (vergelyk hoofstuk 1 punt 5). 

2.1.2 '! 

Louw en Nida (1988ii: 118) toon aan dat 8£A.ro in die volgende vier semantiese velde gebruik 

kan word: 

* Houdings en emosies (25). 
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Dink (30). 

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

Kommunikasie (33). 

Semantiese velde 30 en 31 is aan die kenmotief gekoppel (vergelyk hoofstuk 1 punt 5) en 

indien Petrus 9£A.ovta<; in die twee velde gebruik, dra die woord die kenmotief. 

\ 
Dit is sintakties moontlik dat 'toiho in 3:5 as nominatief gebruik word en die subjek is van 

A.aveavn, of dat dit as akkusatief gebruik word en die objek van 9£A.ov'ta<; is. Die feit dat 

'to1ho direk voor e£A.ov'ta<; en ver verwyderd van A.aveavet in die sin geplaas is, gee 'n 

aanduiding daarvan dat laasgenoemde interpretasie 'n beter keuse is (Kelly, 1969:357; 

Paulsen, 1992:159-160; Watson, 1988:129). Die skrywer maak dit dus duidelik dat die 

spotters, om hulle standpunt te handhaaf ('tou'to 9£A.ov'ta<;), sekere dinge vergeet (A.aveavet). 

Daaruit blyk dit dat Petrus die woord 9£A.ov'ta<; in die semantiese veld 'n Perspektief he, Glo, 

Vertrou (31) aanwend en dat die woord die kenmotief dra. 

2.1.3 :Euveu't&ua 

Louw en Nida (1988ii:237 toon aan dat uuviu'trlJ.n in die volgende semantiese velde 

aangewend word: 

* 
* 
* 

Ken (28). 

Kommunikasie (33). 

Geheel, Verenig, Gedeelte, Verdeel (63). 

Dit is duidelik dat Petrus in 3:5 oor die ontstaan (samevoeging, vereniging) van die aarde 

handel. Hy gebruik dus die woord uuvecr't&cra in semantiese veld 63, met verwysing na die 

vereniging/samevoeging van die dele. Semantiese veld 63 is egter nie aan die kenmotief 

gekoppel nie (vergelyk hoofstuk 1 punt 5) en die woord cruvecr't&cra dra dus nie die kenmotief 

nie. 

2.1.4 A6y~ 

Uit Louw en Nida (1988ii:153) blyk dit dat A.6yo<; in agt semantiese velde aangewend word. 

Drie van hierdie velde is aan die kenmotief gekoppel, te wete velde Ken (28), Dink (30) en 'n 

Perspektief he, Glo, Vertrou ((31); vergelyk hoofstuk 1 punt 5). 

Dit blyk dat Pettus in 3:5 verwys na die skepping volgens Genesis 1 waar God deur te spreek 

alles tot stand laat kom het. Daaruit kan afgelei word dat Petrus die woord A.6y~ in die 

semantiese veld Kommunikasie (33) aanwend (vergelyk Louw & Nida, 1988i:400, betekenis 
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33.99). Hierdie semantiese veld hou nie met die kenmotief verband nie (vergelyk hoofstuk 1 

punt 5). 

A6y0) in 3:5 dra dus nie die kenmotief nie. 

2.1.5 Kptm~roc; 

Soos in hoofstuk 8 punt 1.1.5 aangetoon is, word die woord xpicrtc; in een semantiese veld 

wat aan die kenmotief gekoppel is, aangewend, naamlik die semantiese veld Dink (30). 

Petrus gebruik xptaEro<; en anroA-Et<; in 3:7 as genitiewe kwalifikasie by 'liJ..Lepav. In 3:10 

word 'liJ.LEpa nader gedefinieer as die 'liJ..LEpa xupiou, as die dag van die verwoesting van die 

skepping. Daar kan dus verwag word dat Petrus in 3:7 met xptaEro<; en anroA-dac; na hierdie 

verwoesting verwys. KptaEroc; in 3:7 moet dus in verband gebring word met die semantiese 

veld Straf, Be Zoning (38). Hierdie semantiese veld hou nie met die kenmotief verband nie, en 

daarom ook nie die woord KptaEroc; nie (vergelyk hoofstuk 1 punt 5). 

2.1.6 Aaveave'tro 

Petrus l:let A-aveavEt in 3:5 gebruik om aan te dui dat die spotters sekere inligting nie uit hulle 

geheue oproep nie en hy het daarmee ook vir die lesers beklemtoon dat hulle nie dieselfde 

foute moet maak nie (vergelyk punt 2.2.4.2). Daaruit blyk dit dat Petrus, wanneer hy in 3:8 

~ hom met die opdrag A-aveave'tro tot die lesers rig, die woord vir dieselfde betekenis gebruik as 

in 3:5. 

Soos in 3:5, dra A-aveave'tro dus ook in 3:8 die kenmotief. 

2.1.7 Slotsom 

' 

Dit is volgens die beredenering in punt 2.1.1 tot 2.1.5 duidelik dat drie woorde in gedagte-

eenheid 2 die kenmotief dra, te wete A-aveavn (3:5), eeA-ov'ta<; (3:5) en A-aveave'tro (3:8). 

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

A-aveavm., etA-ov'ta<; en A-aveave'tro 

Ten einde vas te stel in watter mate die woorde A-aveavEt, eeA-ov'ta<; en, A-aveave'tro die 

kenmotief dra, word die betekenis van die woorde eerstens gedefinieer. Hierdie definiering 

geskied volgens die metode wat in hoofstuk 1 punt 4.3 uiteengesit is. Tweedens word die 

verband van A-aveavEt, etA-ov'ta<; en A-aveave'tro met gedagte-eenheid 2 bestudeer. 
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Die definiering van die betekenis waarvoor die woord A.crv9avet in 3:5 

gebmikword 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

A.crv9avet in 3:5 gebmik word 

In punt 2.1.1 is aangetoon dat A.crv9avet in die semantiese veld Geheue en oproep (29) 

aangewend word. Dit is uit Louw en Nida (1988i:348) duidelik qat A-crv9avet in hierdie veld 

in die subdomein Nie onthou, Vergeet (C) aangewend word vir die betekenis om nie inligting 
uit die geheue op te roep nie en die betekenis daarvan derhalwe uit die oog te verloor (29.13). 

In hoofstuk 5 punt 2.4.4.5 is hierdie betekenis reeds bestudeer en gedefinieer en die betekenis 

waarvoor die woord gebruik word, kan daarom nou gedefinieer word. 

2.2.1.2 Die betekenis waarvoor die woord A.crv9avet in 3 :5 gebruik word 

Uit hoofstuk 5 punt 2.4.4 blyk dit dat A-crv9avet verband hou met die onvermoe om inligting 

uit die geheue op te roep. Die woord laat die klem val op die gevolge wanneer die inligting 

nie opgeroep word nie, naamlik dat die betekenis daarvan uit die oog verloor word. 

/ 

Die betekenis waarvoor A.crv9crv£'tro gebruik word, kan in Afrikaans weergegee word met uit 
die oog verloor of vergeet. 

2.2.2 

2.2.2.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord 9t:A.ov't<X<; in 3:5 

gebruik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

9£A.ov'tcr<; in 3:5 gebruik word 

Op grond van punt 2.1.2 is dit duidelik dat 9£A-ov'tcr<; deur Petrus in die semantiese veld 'n 

Perspektief he, Glo, Vertrou (31) aangewend word. Louw en Nida (1988i:366) laat blyk dat 

9£A-ov'tcr<; in semantiese veld 31 in die subdomein 'n Opinie he, 'n Perspektief he (A) gebruik 

word en wei vir die betekenis om 'n spesijieke perspektief of opinie aangaande iets te he 
(31.4). 

2.2.2.2 Die semantiese veld waarbinne 9£A.ov'ta.<; in 3:5 gebruik word in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

Semantiese veld 'n Opinie he, 'n Perspektief he (A) is in hoofstuk 4 punt 3.2.1.2 in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde geplaas. Hier~ie plasing in die geheelkonteks 
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maak dit duidelik dat die woord eE.A-ov'ta<; met inligting te doen het wat reeds verwerk is en 

waaroor reeds tot 'n besluit gekom is. 

2.2.2.3 Die subdomein waarbinne eE.A-ov'ta<; in 3:5 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

In hoofstuk 8 punt 2.2.3.3 is subdomein 'n Opinie he, 'n Perspektief handhaaf (A) reeds in 

die konteks van omliggende subdomeine geplaas. Hierdie plasing in die geheelkonteks toon 

dat eE.A-ov'ta<; verband hou met 'n perspektief wat gehandhaaf word of 'n standpunt wat 

-gehuldig word. 

2.2.2.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne eE.A-ov'ta<; in 3:5 gebruik word 

Soos in hoofstuk 8 aangetoon is, kom daar sewe betekenisse in die subdomein 'n Opinie he, 'n 

Perspektief handhaaf (A) voor (31.1-31.7). Betekenis 31.4, waarvoor e£A-ov'ta<; in 3:5 

gebruik word, kom baie ooreen met betekenis 31.1 deurdat albei betekenisse handel oor die 

handhawing van 'n perspektief of die huldiging van 'n standpunt. Betekenis 31.4 beklemtoon 

egter, anders as betekenis 31.1 dat 'n spesifieke perspektief gehandhaaf word en 'n standpunt 

gehuldig word. Betekenis 31.3 dui nie, soos betekenis 31.2, daarop dat die opinie op iets 

gegrond is nie. Die betekenis le nie, soos betekenis 31.6, klem op die betekeniskomponent 

die vermoe om iets te doen nie en dui ook nie op enige tydsduur waarin die opinie gehuldig 

...... word - soos wei die geval is in betekenis 31.7 nie. 

2.2.2.5 Die betekenis waarvoor die woord eE.A-ov'ta<; in 3:5 gebruik word 

Dit blyk uit die voorafgaande dat eE.A-ov'ta<; met inligting te doen het wat reeds verwerk is en 

waaroor reeds t<_>t 'n besluit gekom is. Die betekenis waarvoor eE.A-ov'ta<; in 3:5 gebruik word, 

fokus daarop ,ctat 'n spesifieke perspektief gehandhaaf word of opinie gehuldig word. 

Die betekenis waarvoor die woord 8£A-ov'ta<; in 3:5 gebruik word, kan weergegee word met 'n 

opinie he of 'n standpunt huldig. As sodanig sluit dit aan by 3:3-4 waar Petrus duidelik maak 

dat die spotters 'n spesifieke standpunt gehuldig het oor God se betrokkenheid by die 

wereldgeskiedenis en oor sy oordeel. 

2.2.3 Definiering van die betekenis waarvoor die woord A-aveave'tro in 3:8 
gebruik word 

' 
Op grond van punt 2.1.6 blyk dit dat Petrus A-aveave'tro in 3:8 vir dieselfde betekenis 

aanwend as waarvoor hy A-a.veavn in 3:5 aangewend het. Die betekenis waarvoor 
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A.a.vea.ve'tro gebruik word, hou dus, so blyk dit uit punt 2.2.1.2, verband met die onvermoe 

om inligting uit die geheue op te roep. In die betekenis waarvoor die woord gebruik word, 

word die gevolge daarvan beklemtoon as inligting nie opgeroep word nie: die betekenis van 

die inligting word oor die hoof gesien. 

2.2.4 Die verband van 1a.veav£t en etA.ov'tac; met gedagte-eenheid 2 

2.2.4.1 9e1ov'ta<; en 'tOU'tO 

Daar is in punt 2.1.2 aanvaar dat 1:0\ho in 3:5 die objek is van 8e1ov'ta.<;. In die 

voorafgaande gedeelte (3:3-4) het Petrus gehandel oor die spotters se standpunte aangaande 

Godse betrokkenheid by die wereldgeskiedenis en die oordeel (vergelyk punt 1.2.2.3). Dit is 

daarom duidelik dat Petrus met 'tOU'to in 3:5 verwys na die opinie van die spotters oor God se 

betrokkenheid by die wereldgeskiedenis en God se oordeel. 

Met 'tOU'to SeA.ov'ta.<; maak Petrus duidelik dat die spotters 'n spesifieke standpunt (vergelyk 

punt 2.2.2.5 vir die betekenis waarvoor die woord 8e1ov'ta.<; gebruik word) aangaande Godse 

betrokkenheid by die geskiedenis en aangaande sy oordeel gehad het. 

2.2.4.2 

Petrus maak dit duidelik dat spotters, om hulle standpunte aangaande God se betrokkenheid by 

die wereldgeskiedenis en aangaande sy oordeel te handhaaf ( 'tOU'to SeA.ov'ta.<;), sekere inligting 

nie uit hulle geheue oproep nie en die betekenis daarvan gevolglik uit die oog verloor 

(vergelykpunt 2.2.1.2 vir die betekenis waarvoor die woord 1a.v8avEt in 2:5 gebruik word). 

Petrus handel weliswaar in 3:5 oor die spotters wat sekere inligting nie uit die geheue oproep 

nie, maar dit is uit die konteks duidelik dat hy met sy beredenering eintlik die lesers in die oog 

het. Hy het immers in 3:2 duidelik gemaak dat hy by hulle 'n ernstige wyse van verstaan wil 

opwek (vergelyk hoofstuk 6 punt 4.2.5.1). Deur vir die lesers aan te dui dat die spotters 

sekere inligting vergeet sodat hulle hulle spesifieke standpunt kan handhaaf, wil hy voorkom 

dat die lesers dieselfde fout maak. Hy wil veroorsaak dat die lesers wei die inligting wat die 

spotters vergeet, uit hulle geheue oproep en die betekenis daarvan besef sodat hulle nie die 

standpunte van die spotters sal huldig nie. 

Petrus maak dit dus duidelik dat die spotters, om hulle standpunte oor God se betrokkenheid 

by die wereldgeskiedenis en oor God se oordeel te handhaaf, sekere inligting nie uit hulle 

geheue oproep nie en daarom die betekenis van die inligting oor die hoof sien. Deur aan die 
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lesers uit te wys waarom hierdie spotters bulle standpunte kan handhaaf, lei by die lesers om 

nie dieselfde fout te maak en die spotters se standpunte aan te neem nie. 

2.2.4.3 AaveavEt en die skepping en sondvloed · 

Wanneer Petrus in 3:5 duidelik maak watter inligting die spotters nie uit bulle geheue oproep 

nie, bring by die gebeure van die skepping, soos dit in Genesis 1 verhaal word, ter sprake. 

Hy gebruik die woord cruvEcr't&cra om die skepping te impliseer. l:uvEcr't&cra word in 3:5 

gebruik in die semantiese veld Geheel, Verenig, Gedeelte, Yerdeel ((63); vergelyk punt 2.1.3) 

vir die betekenis om iets bymekaar te bring of te hou in die gepaste plek (vergelyk Louw & 

Nida, 1988i:614). Dit blyk dat Petrus cruvEcr't&cra as ekstensiewe perfektum gebruik en 

daardeur beklemtoon dat die aarde tot stand gebring is en dat· die gebeurtenis nog sy effek 

behou (vergelyk Van Rensburg, 1985:32). 

Petrus vermeld ook dat die aarde deur die W oord van God ( 'tCQ 'tOV 8Eou 'A6raJ) totstand 

gebring is. Die atbanklikheid van die geskape aarde word daarmee op die voorgrond gestel. 

Die aarde bestaan nie as onatbanklike entiteit nie; dit is deur God se W oord totstand gebring 

en word deur God se Woord gedra. 

Die slqywer gee in 3:5 verdere besonderhede oor die skepping van die aarde. Hy noem dat 

die aarde uit water en tuSSen Water ontstaan bet (f.l; U8<X.'tO<; K<X.t 8t' u8<X.'tO<; O'UVEO''trocra). 

~ Grundmann (1974:113) stel dat Petrus moontlik in hierdie formulering deur Thales van Milete 

bemvloed is. Hierdie afleiding vind egter nie werklik ondersteuning in die teks nie, aangesien 

Petrus nie, soos Thales, leer dat water die oerelement is waaruit alles gemaak is nie (Bigg, 

1969:293). Petrus handel trouens in 3:5 glad nie oor die elemente waaruit die aarde 

saamgestel is nie. 

Dit blyk dat ~etrus in 3:5 aansluit by die besonderhede wat in Genesis 1 oor die skepping 

gegee word. Volgens Genesis 1:2 was daar aan die begin 'n "wereldvloed" en "die Gees van 

God bet gesweef op die waters". Uit hierdie watervloed bet die skepping te voorskyn gekom 

(Gn. 1:9) en Petrus verwys daarna wanneer by se dat die aarde uit die water (E.l; u8a'to<;) 

ontstaan bet. 

Die skrywer se egter ook dat die aarde 8t' u8a'to<; ontstaan bet. Bigg (1969:293) aanvaar dat 

Petrus daarmee water as die middel waarmee die aarde onderhou is, aanwys. Volgens 

Bauckham (1983:297) en Kelly (1969:359) moet aanvaar word dat u8a'toc; deur die skrywer 

as die instrument gesien word waarmee die aarde geskep is. Dit wil egter eerder voorkom of 

Petrus met 8t' u8a'to<; die gedagte wat in Genesis 1:6 met die woorde: &va JlEO'OV u8a'to<; Kat 

u8a'to<; (vergelyk die Septuaginta) tot uitdrukking gebring word, weergee. Petrus gebruik die 
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voorsetsel oux om plek aan te dui 1 en wil aan die lesers duidelik maak dat die aarde "haar 

eigen plaats heeft gevonden tenmidden van de enorme watermassa's die haar vanaf het eerste 

begin omringen en omspoelen" (Van Houweling, 1993:82). 

Dit word duidelik dat Petrus die afhanklikheid en kwesbaarheid van die aarde verder 

beklemtoon deur te stel dat die aarde uit water en in die middel van water tot stand gekom het. 

Die Woord van God het die aarde uit die water gelig en hou dit tussen die water in stand. 

Sonder die Woord van God kan die water, waaruit die aarde g;elig is en waarin dit bestaan, dit 

weer verswelg. 

Nadat Petrus in 3:5 die afhanklikheid en kwesbaarheid van die geskape wereld beklemtoon 

het, maak hy in 3:6 duidelik dat die moontlikheid van verswelging, nie slegs 'n moontlikheid 

gebly het nie. Dit is duidelik dat hy in 3:6, soos in 2:5, na die sondvloed verwys. Hy se die 

wereld is deur die water en die Woord2 vernietig nadat dit oorstroom is. God se Woord het 

dus die wereld uit en tussen die water tot stand gebring en dieselfde Woord het dit met 

dieselfde water waaruit en waarin dit totstand gebring is, oorstroom en vernietig. 
I 

-
Dit word dus algaande duidelik wat Petrus met sy verwysing na die skepping en die sondvloed 

beoog:. Petrus wil duidelik maak dat iemand wat, soos die spotters, aanvaar dat alles sedert 

die skepping dieselfde bly, sekere inligting oor die aarde negeer. Hy spits hom dus in 3:5 

uitdruklik toe op die laaste deel van die spotters se spot, soos dit in 3:4b verwoord is, en maak 

dit duidelik dat iemand wat dink dat alles van die begin van die skepping af dieselfde bly, nie 

daarmee rekening hou dat die aarde nie onafhanklik bestaan nie. So iemand vergeet dat die 

aarde afhanklik en kwesbaar is en hoe die woord van God, wat die aarde uit en tussen water 

tot stand gebring het, dit met die sondvloed weer deur water vernietig het. . 

Hoewel die klem in 3:5-6 op die skepping van die aarde en die vernietiging daarvan deur die 

sondvloed val, vermeld Petrus ook die hemele in di~ verse. Hy noem dat daar van lankal af 

hemele was (oupavol. 11crav eKnaA.at). Deur die vermelding van die hemele, maak Petrus 

duidelik dat die sondvloed nie net die aarde geraak het nie; ook die hemele het groot 

veranderinge ondergaan (Bauckham, 1983:299; Greijdanus, 1929:336). Die spotters wat 

beweer dat alles van die skepping af dieselfde gebly het, sien dus oor die hoof dat, toe God 

die aarde met die sondvloed geoordeel het, selfs die hemele nie dieselfde gebly het nie. 

1 Mayor (1965:151) toon aan dat hierdie gebruik van Ota nie heeltemal uitsonderlik is nie. 

2 Bauckham (1983 :298) toon oortuigend aan dat ot' &v in 3:6 verwys na die water en die Woord wat in 3:5 

vermeldis. 
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Die inligting wat die spotters nie uit hulle geheue oproep nie en waarvan hulle gevolglik die 

betekenis oor die hoof sien, blyk 1nligting aangaande die skepping te wees. Die inligting 

aangaande die skepping, wat hulle vergeet, het betrekking op die volgende sake: 

* Die afhanklikheid van die skepping van God se Woord. 

* 

* 

* 

Die kwesbaarheid van die aarde wat deur die Woord uit die water gelig is en dit 

tussen die water in stand gehou het en wat deur die water verswelg kon word. 

Die vernietiging van die aarde deur die woord van God met dieselfde water 

waaruit en waarin dit tot stand gekom het. : 

Self die hemele is deur die 'verwoesting van die aarde geraak. 

Wanneer Petrus handel oor hierdie inligting wat deur die spotters vergeet is, toon hy daarmee 

vir die lesers aan dat die standpunt van die spotters dat alles dieselfde bly (3:4), nie waar is 

nie. 

2.2.4.4 Aav9avet en die aarde mi die sondvloed 

Die spotters vergeet nie net die feite aangaande die skepping van voor en tydens die sondvloed 

nie, maar ook feite aangaande die skepping na die sondvloed3 • Die spotters vergeet volgens 

3:7 dat die hemele en aarde van na die sondvloed as skat weggele is vir vuur 

('tE911cr~'Dptolu~vot Etcrl.v n'Dpt). Die gebruik van die woord 'tE911cra'Dptcr}lEVot vir die 

betekenis om dit wat kosbaar is, veilig te bewaar (vergelyk Louw & Nida, 1988i:621), lyk in 

die konteks waarin dit gebruik word, na 'n teenstrydigheid. Die vraag ontstaan hoe iets wat 

~ kosbaar is, vir die vuur, wat klaarblyklik op Godse oordeel dui, bewaar kan word. Die feit 

dat Petrus in hoofstuk 2 beklemtoon het dat die Here onthou om te oordeel (vergelyk 2:9 en 

hoofstuk 8 punt 1.2.2.4), werp lig op die gebruik van die woord 'tE911cra'Dptcr}lEVot in 3:9. 

Deur die gebruik van die woord 'tE911cra'Dptcr}lEVOt beklemtoon Petrus ook die gedagte dat die 

Here getrou is om die oordeel uit te voer. Die huidige hemele en aarde word nie as 'n 

kosbare artikel bewaar omdat dit die Here se guns geniet nie, maar omdat die Here onthou om 

dit te straf. 

Hierdie oordeel sal, volgens 3:6, deur "dieselfde woord" ('tfP au'tcp 'A6ycp) plaasvind. In die 

vorige verse is beklemtoon watter plek die woord ingeneem het ten opsigte van die skepping 

en die sondvloed. Die aarde is deur die woord tot stand gebring en is ook deur die woord met 

water oorstroom en vernietig. Deur duidelik te maak dat hy na "dieselfde" (au'tcp) woord 

verwys, wil Petrus beklemtoon dat, soos die oordeel deur die woord oor die wereld van voor 

die sondvloed gekom het, die oordeel ook oor die wereld van na die sondvloed sal kom. Die 

3 Dit is duidelik dat oi &£ vuv oupavot Kat 'li "fll na die hemele en aarde mi die sondvloed verwys. 
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oordeel wat destyds deur die woord uitgevoer is, sal weer deur dieselfde woord oor die 

huidige wereld uitgevoer word. 

Die middel waarmee die oordeel oor die huidige aarde uitgevoer sal word, verskil egter 

volgens 3:7 van die middel waarmee die oordeel oor die vorige wereld uitgevoer is. Waar die 

vorige wereld deur water vergaan het, word hierdie wereld vir die vuur ( nupi) bewaar. 

Anders as wat Fornberg (1977:66) beweer, sluit Petrus nie in 3:7 by buite-Bybelse gedagtes 

van sy tyd aan wanneer hy se dat die aarde deur vuur sal vergaan nie. Petrus het immers 

reeds in hoofstuk 2 'n voorbeeld gebruik: waar God volgens die Ou Testament met vuur 

geoordeel het (vergelyk 2:7 en hoofstuk 8 punt 1.2.2.4.2.3 van hierdie studie). In die lig 

hiervan en van sy oproep in 3: 1 dat die lesers moet let op die woorde van die pro fete, blyk dit 

dat Petrus, wanneer hy daarop wys dat die aarde vir die vuur bewaar word, duidelik aansluit 

by Ou-Testamentiese profesiee waarin oor die oordeel met vuur gespreek word (vergelyk Dt. 

32:22, Jes. 34:4, Mal. 4:1). Deur by die Ou Testamentiese profesiee aan te sluit, beklemtoon 

Petrus dat die spotters nie maar algemene inligting oor die toekoms van die hemele en die 

aarde vergeet nie. Hulle vergeet feite oor die toekoms van die skepping soos dit uit die 

profesiee blyk. 

Dit is uit die frase 't11POUjl£VOt Ei<; il.JlEpav Kptcr£ro<; Kat U1tCOA£t<X<; 'tiDV acr£Prov avElpomrov 

duidelik dat "the author's concern in this section is not with cosmology, for its own sake, but 

with judgement" (Bauckham, 1983:301). Die goddelose mense wat hierdie aarde bewoon, sal 

ook hulle oordeel ontvang wanneer die hemele en die aarde aan die vuur oorgegee word. 

Dit blyk uit die voorafgaande dat die inligting aangaande die skepping, wat die spotters nie uit 

hulle geheue oproep nie, nie net op die skepping voor en tydens die sondvloed betrekking het 

nie, maar ook op die skepping mi die sondvloed. Die spotters vergeet die volgende inligting 

aangaande die skepping mi die sondvloed: 

* 
* 

* 

* 

* 

2.2.4.5 

Die aarde word deur die Here veilig bewaar om dit te oordeel. 

Hierdie oordeel sal deur dieselfde woord uitgevoer word wat die aarde tot stand 

gebring het en dit alreeds een maal geoordeel het. 

Die middel waarmee die huidige skepping geoordeel sal word, verskil van, die 

middel waarmee dit destyds met die sondvloed geoordeel is. Die toekomstige 

oordeel sal met vuur uitgevoer word. 

Hierdie oordeel oor die skepping sal geskied in ooreenstemming met die 

profesiee van die Ou Testament. 

Die goddelose mense wat hierdie aarde bewoon, sal saam met die skepping 

hulle oordeel ontvang. 

AavOavE'tro en die verwysing na Psalm 90:4 
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Soos reeds in hoofstuk 2 punt 5.2 aangetoon, verwys die skrywer in 3:8 na Psalm 90:4 

(Septuaginta 89:4). Volgens Strobel (1961:93-94) gebruik die skrywer hierdie Psalm om aan 

te toon dat die "dag" wat in 3:7 vermeld word, in menslike terme, duisend jaar lank is. 

Volgens hom staaf die wyse waarop die Psalm in die Joodse en vroee Christendom gebruik is 

die teorie dat die Psalm as 'n eksegetiese sleutel gebruik is. 

Daar is egter reeds aangetoon dat Petrus vanaf 3:5 begin reageer het op die stellings van die 

spotters (verge(ykhoofstuk 3 punt 6.2). In punt 2.2.4.3 is aangetoon dat die skrywer in 3:5-7 

op die stelling dat alles dieselfde bly (3:4) reageer en 'n antwoord daarop bied. Die spotvraag 

'waar is die belofte van sy koms?' het hy egter nog nie beantwoord nie. Daar sou dus verwag 

kon word dat Petrus, nadat hy in 3:5-7 gereageer het op die stelling dat alles dieselfde bly, die 

vraag van die spotters aan die orde sou stel. Indien Petrus met die verwysing na Psalm 90 oor 

die tydperk van die dag (wat in· 3:7 vermeld word) handel, sou dit nie by Petrus se 

redevoering inpas nie. Dit moet ook in gedagte gehou word dat Petrus in 3:5 die lesers 

daarop gewys het dat die spotters sekere inligting nie uit die geheue oproep nie (A.a.veavEt) en 

dat hy in 3:8 die lesers waarsku om sekere inligting nie te vergeet nie (l.t it A.a.vea.v£1:ro). Dit 

gee 'n aanduiding dat hy ook die vraag van die spotters wil beantwoord deur na inligting te 

verwys wat nie vergete moet bly nie. 

Bauckham (1983:309) en Paulsen (1992:162) toon aan dat Psalm 90:4 in Joodse literatuur nie 

net gebruik is as eksegetiese sleutel nie, maar ook om die kontras tussen die kortstondigheid 

, van die mens se lewe en God se ewigheid te beklemtoon. Hieruit blyk dat die verwysing na 

Psalm 90:4 as 'n antwoord dien vir die spot soos dit verwoord word in die vraag 'waar bly die 

belofte van die koms?' (3:4). 

Op die vra~g 'waar bly die belofte van sy koms?', antwoord die skrywer deur sy verwysing na 

Ps.90:4 dat die mens God nie aan menslike tydskedules kan bind nie. Hy maak dit duidelik 

dat "Gods us~ of time is extensive, so that He may use a thousand years to do what we might 

feel should be done in a day, as well as intensive, doing in a day what we feel could only be 

done in a thousand years". (Hiebert, 1989:153). 

In antwoord op die vraag van die spotters 'waar bly die belofte van sy koms?', antwoord die 

skrywer deur die lesers op te roep om inligting aangaande God se tydskedule en die mens se 

tydskedule uit die geheue op te roep (vergelyk punt 2.2.3 vir die betekenis waarvoor die 

woord A.a.vea.v£1:ro gebruik word), soos dit uit Psalm 90 blyk. God kan nie,aan die mens se 
tydskedule gebind word nie. 

3. Die kenmotief in gedagte-eenheid 3 (3 :9-13) 



306 

Die plek wat die kenmotief in gedagte-eenheid 3 inneem, word bepaal deur die voorkoms van 

woorde wat die kenmotief in die gedagte-eenheid dra, te ondersoek en dan te bepaal in watter 

mate die woorde die kenmotief in gedagte-eenheid 3 na vore bring. 

3.1 Woorde wat die kenmotief dra in gedagte-eenheid 3 

Dit is uit hoofstuk 3 punt 7.6.3 duidelik dat die volgende woorde wat moontlik die kenmotief 

dra, in gedagte-eenheid 3 voorkom: 

* 'Hyouvtat (3:9). 

* Bo'OAOJlEVO<; (3 :9). 

* , AnoA-ecrSat 3: 9). 

* Xroptlcrat (3:9). 

* Eupe81lcre'tat (3: 1 0). 

* IlpocrOOKOOV'ta<; (3: 12). 

* Kat vouc;/Kat vl'lv (3: 13). 

* IIpocrooK&JlEV (3: 13). 

3.1.1 ·Hyouv'tat 

Dit blyk uit hoofstuk 8 punt 2.1.3 dat i)yeoJ.Lat in die volgende semantiese velde aangewend 

word: 

* 
* 
* 

'n Perspektief he, Glo, Vertrou (31) 

Lei, Dissiplineer, Volg (36) 

Beheer, Regeer (37) 

Slegs semantiese veld 31 hou met die kenmotief verband (vergelyk hoofstuk 1 punt 5). Petrus 

is in 3:9-13 besig om die spotters se standpunt of opinie dat die Here nie sal oordeel nie, te 

bestry (vergelyk hoofstuk 3 punt 6.2). In die lig hiervan is dit waarskynlik dat Petrus met die 

woord i)youv'tat na die standpunt of opinie van sommiges wat ter sprake is, verwys. Daar 

kan daarom aanvaar word dat hy die woord in semantiese veld 31 gebruik en dat die woord 

die kenmotief na vore bring. 

3 .1.2 Bo'OAOJlEVO<; 

Dit blyk uit Louw en Nida (1988ii:47) dat ~ouA-oJlat in semantiese velde Houdings en emosies 

(25) en Dink (30) gebruik word. Slegs semantiese veld 30 is aan die kenmotief gekoppel 

(vergelyk hoofstuk 1 punt 5). Petrus handel in 3:9 oor die bekering van mense. Dit is 

duidelik dat hy nie se dat God beplan dat alle mense gered moet word nie, in welke geval 

~ouA-6J.Levoc; in semantiese veld 30 sou figureer (vergelyk betekenis 30.56 in Louw en Nida, 
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1988i:357). Wat hy wil duidelik maak, is wat Godse begeerte vir alle mense is. Die woord 

word dus in semantiese veld 25 aangewend (vergelyk betekenis 25.4 in Louw & Nida, 

1988i:289). 

BouA-6!!Evoc; in 3:9 dra dus nie die kenmotief nie. 

3 .1. 3 • AnoA.£u8at 

Lou~ en Nida (1988ii:30) laat blyk dat &n6A.A-ul!t in die volgende semantiese velde 

funksioneer: 

* 
* 
* 
* 

Geweld, Skade, Vernietig, Doodmaak (20) 

Fisiologiese prosesse en state (23) 

Leer (27) 

Besit, Oordra, Ruil (57) 

Uit hierdie velde is slegs semantiese veld 27 aan die kenmotief gekoppel (vergelyk hoofstuk 1 

punt 5). 

Petrus het reeds in 3:7 die vernietiging (&nroA.Etac;) van die goddelose mense beklemtoon. 

Daar kan daarom aanvaar word dat hy in 3:9 met &noA.£ueat verwys na die straf wat mense 

sal ontvang. Dit blyk dus dat die woord in die semantiese veld Geweld, Skade, Vemietig, 

Doodmaak (20) aangewend word. Die woord dra dus nie die kenmotief nie. 

3 .1. 4 Xropfluat 

Uit Louw en Nida (1988ii:265) is dit duidelik dat xrop£ro in die volgende vier semantiese 

velde aang~wend word: 

* Liniere beweging (15) 

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

* 
* 

Assosiasie (34) 

Ruimte (80) 

Semantiese veld 31 is die enigste van hierdie vier velde wat volgens hoofstuk 1 punt 5 aan die 

kenmotief gekoppel is. Indien xropfluat in hierdie veld gebruik word, sou dit die kenmotief 

na vore bring. Greijdanus (1929:342) toon egter oortuigend aan dat Petrus die woord 

xropfl'tat gebruik vir die betekenis "ruimte bieden" (vergelyk ook Hiebert, 1989: 156). 

Volgens 3:9 wil God dus aan alle mense ruimte bied vir bekering. Daaruit is dit duidelik dat 

· die woord in 3:9 in semantiese vel9. 80 figureer en dat die woord nie die kenmotief na vore 

bring nie. 
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3.1.5 Eupeel}ue'tat 

Van den Reever (1993:107-118) beskou die woord eupeel}cre'tat in 3:10 "unintelligible in the 

text of 2 Peter 3:10". (Vergelyk ook Danker, 1962:82-86 en Von Hellmut, 1961:128-129.) 

Die samestellers van die UBS-teks is baie onseker oor bulle tekskeuse en gradeer dit met die 

simbool D. Die samestellers se keuse is gegrond op die feit dat eupeel}ue'tat die moeilikste 

lesing is en in die oudste manuskripte voorkom (vergelyk Metzger, 1971 :705-706). Van 

Houweling (1988:243) oordeel op transkripsionele gronde dat die lesing Ka'taKal}cre'ta:t groter 

waarskynlikheid besit. Ook op intrinsieke gronde blyk Ka:'taKa:T]cre'tat verkieslik te wees, 

aangesien dit aansluiting vind by die gedagtegang van die brief. Petrus het immers in die 

eerste deel van die vers die gedagte van verbranding ter sprake gebring met die woord 

Ka:ucroUJleva:; daarom word die lesing Ka:'ta:Kal}cre'ta:t as die mees waarskynlike aanvaar. 

Eupeencre'ta:t word dus nie verder oorweeg as 'n woord wat in gedagte-eenheid 3 die 

kenmotief na vore bring nie. 

3 .1. 6 Ilpocr~mdnv'tac; 

Dit blyk uit Louw en Nida (1988ii:209) dat npocr~oKtho in die twee semantiese velde naamlik 

Houdings en emosies (25) en Dink (30) aangewend word. Semantiese veld 30 is, soos dit uit 

hoofstuk 1 punt 5 duidelik is, aan die kenmotief gekoppel. Indien Petrus die woord in 

semantiese veld 30 sou aanwend, sou dit daarom die kenmotief dra. 

Louw en Nida (1988i:313) toon aan dat die betekenis waarvoor npocr~oKaro in semantiese 

veld 25 aangewend word, met besorgde gevoelens verband hou. Volgens die betekenis word 

met besorgdheid ingewag. Hoewel Petrus in 3:12 handel oor die koms van die dag van God 

wat met verskriklike verwoesting van die skepping gepaard sal gaan, is dit uit die konteks 

duidelik dat P~trus nie sy lesers in 3: 12 aanmoedig om die dinge met vrees in te wag nie. Hy 

maak dit immers in 3:13 duidelik dat hy en die lesers 'n nuwe hemel en aarde verwag. Dit 

blyk dat Petrus npocr~oK&v'ta:c; in semantiese veld 30 aanwend en die lesers dus aanmoedig 

om te verwag dat die dinge wat hy in 3:12 vermeld, sal gebeur (vergelyk Louw en Nida, 

1988i:357). 

· Dit blyk dus dat npocr~oK&v'tac; in 3: 12 wei die kenmotief dra. 

3 .1. 7 K<ltVOU<;/Kat vf}v 

Dit is uit Louw en Nida (1988ii:128) duidelik dat Ka:tv6c; in die volgende drie semantiese 

velde aangewend word: 

* Ken (28). 

* Natuur, Soort, Voorbeeld (58). 
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* Tyd (67). 

Volgens Louw en Nida (1988i:338) word Katv6c; in: semantiese veld 28 gebruik met 

verwysing na iets wat voorheen onbekend was (28.33). So 'n betekenis is egter in 3:13 glad 

nie van toepassing nie, aangesien Petrus in 3: 12-13 handel oor die hemel en aarde mi die koms 

van die dag van God. Ook word die aarde mi die koms van die dag van God gekontrasteer 

met die hemel en aarde soos dit voor die koms van die dag van God was. Petrus lig 

geregtigheid uit as 'n eienskap van die skepping mi die koms van die dag van God. Wanneer 

hy daarom Kat VOU<;/Kat Vf}V gebruik Om die aarde en hemele te kwalifiseer, is dit duidelik dat 

hy die woorde in die semantiese veld Natuur, Soort, Voorbeeld (58) aandui. Die aarde en 

hemele is nuut deurdat dit beter is as die vorige hemele en aarde (vergelyk Louw en Nida, 

1988i:594). 

Dit blyk dus dat die woorde Katvouc; en Katvftv in 3:13 nie die kenmotief dra nie. 

3.1.8 

Daar is in punt 3 .1. 6 aangetoon dat npocrooK&v'tac; in 3: 12 die kenmotief dra. Petrus het in 

3:12 die lesers aangemoedig om die koms van die dag van God te verwag. Dit is duidelik dat 

hy verdere besonderhede gee van hierdie verwagting waartoe hy hulle opgeroep het. Hulle 

verwagting sluit ook in dat daar 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde kom. Dit blyk dus dat 

npocrooK&JlEV in 3:13 in dieselfde semantiese veld as npocrooK&v'tac; in 3:12 gebruik word en 

' dat die woord ook die kenmotief dra. 

3.1.9 Slotsom 

Die kenmotief word in gedagte-eenheid 3 gedra deur die woorde, ilrouv'tat (3:9), 
npocrOOKOOV'tU<; (3: 12) en npocrOOKOOJlEV (3: 13). 

3.2 Die kenmotief in gedagte-eenheid 3 soos dit deur itrouv'tat, 

npocrooK&v'tac; en npocrooK&JlEV na vore gebring word 

Ten einde vas te stel hoe die kenmotief deur die woorde 'llrouv'tat, npocrooK&v'tac; en 

npocrooK&llEV in gedagte-eenheid 3 na vore tree, word die betekenisse waarvoor die woorde in 

gedagte-eenheid 3 aangewend word, gedefinieer. Om hierdie betekenisse te definieer, word 

die metode wat in hoofstuk 1 punt 5 uiteengesit is, gevolg. '! 

Nadat bepaal is watter woorde die kenmotief na vore bring, word die kenmotief ondersoek 

soos dit deur hierdie woorde in gedagte-eenhe~d 1 gedra word. 



3.2.1 

3.2.2.1 

310 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord ftyouv'tat in 3:9 

gebruik word. 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

ftyouv'tat in 3:9 gebruik word 

In punt 3 .1.1 is aangetoon dat ilrouv'tat in 3: 10 in die semantiese veld 'n Perspektief he, Glo, 
Vertrou (31) funksioneer. Dit is uit hoofstuk 8 punt 2.2.2.5 duidelik dat ilYEOJ.Lat in 

semantiese veld 31 in slegs een subdomein aangewend word, te wete die subdomein 'n Opinie 
he, 'n Perspektief handhaqf (A) en wel vir die betekenis om 'n perspektief te he op iets of 'n 

opinie te huldig in verband met iets (31.1). 

Hierdie betekenis is reeds in hoofstuk 8 punt 2.2.3.5 gedefinieer en hierdie definiering en die 

betekenis waarvoor ftyouv'tat in 3:9 aangewend word, kan dus gegee word. 

3.2.2.2 Die betekenis waarvoor ilrouv'tat in 3:9 gebruik word. 

Uit hoofstuk 8 punt 2.2.3.5 blyk dit dat die betekenis waarvoor ftyou'tat in 3:9 gebruik word, 

te doen het met inligting wat reeds verwerk is en waaroor tot 'n besluit gekom is. Die woord 

verwys in die algemeen na die feit dat 'n perspektief gehandhaaf word of 'n opinie gehuldig 

word. 

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

woord 'n standpunt he of 'n opinie huldig. 

3.2.3 Definiering van die betekenis waarvoor die woord npouooK&v'ta<; in 3:12 

en npouooKIDJ!EV in 3: 13 gebruik word 

Dit blyk uit pu~t 3 .1. 8 dat npocrooK&V'ta<; in 3: 12 en npocr8oK&J.LEV in 3: 13 vir dieselfde 

betekenis gebruik word. Die betekenis waarvoor die woorde gebruik word, word daarom 

gesamentlik gedefmieer. 

3.2.3.1 Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

1tpOO'OOKOOV'tU<; in 3: 12 en 1tpOO'OOKIDJ!EV in 3: 13 gebruik word 

Daar is in punt 3:1.6 en punt 3.1.8 aangetoon dat ·Petrus npocr8oK&v'ta~ in 3:12 en 

npou8oK&J.LEV in 3:13 in die semantiese veld Dink (30) aanwend. Dit blyk uit Louw en Nida 

(1988i:357) dat npocr8oKaro in semantiese veld 30 in subdomein Om aangaande toekomstige 

gebeure te dink (C) gebruik word en wel vir die betekenis om te verwag dat iets gaan gebeur, 
hetsy sleg of goed (30.55). 
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Die semantiese veld waarbinne npocrooKrov'ta<; in 3: 12 en npocrooKOOJlEV in 

3: 13 gebruik word in die geheelkonteks van omliggende semantiese vel de 

In hoofstuk 5 punt 2.4.6.2 is die semantiese veld Dink (30) in die geheelkonteks van 

omliggende semantiese velde geplaas. Hierdie plasing in die geheelkonteks toon dat 

npocrBoK&vta<; en npocrooK&JlEV, wat deur Petrus in hierdie veld gebruik word, verband hou 

met die beheer en verwerk van inligting. 

3.2.3.3 Die subdomein waarbinne npocrooK&v'ta<; in 3:12 en npocrooK&JlEV in 3:13 

gebruik word in die geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

In hoofstuk 5 punt 2.4.6.3 is aangetoon dat die semantiese veld Dink (30) in die volgende 

subdomeine verdeel kan 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 oordeel (G). 

' Wanneer subdomein C, waarin Petrus npocrBoK&vta<; in 3:12 en npocrooK&J.lEV in 3:13 

aanwend, in die geheelkonteks van die omliggende subdomeine geplaas word, blyk dit dat 

subdomein C, anders as die ander subdomeine, die klem laat val op die beheer en verwerk van 

inligting aangaande toekomstige gebeure. 

Dit blyk dus dat npocrooK&v'ta<; in 3: 12 en npocrooK&JlEV in 3: 13, wat in subdomein C 

aangewend word, met die beheer en verwerk van inligting aangaande toekomstige gebeure te 

· doen het. 

3.2.3.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne npocrOoKIDV'ta<; in 3: 12 en npocrooK&JlEV in 3: 13 gebruik word 

In subdomein D, waarin Petrus npocrooK&v'ta<; in 3:12 en npocrooK&JlEV in 3:13 aanwend, 

kom drie beteke~isse (30.53-30.55) voor (Louw & Nida, 1988i:357). Soos in punt 3.2.3.1 

aangetoon, word npocrOoK&v'ta<; en npocrBoK&JlEV vir betekenis 30.55 gebruik. Betekenis 

30.55 verwag, soos betekenis 30.53 'n gebeure, maar anders as 30.55 impliseer die 

betekeniskomponent verwag dat iets gebeur, nie dat daar gewag word nie .. Volgens betekenis 
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30.55 word verwag dat iets wat goed of sleg is kan gebeur, terwyl die betekeniskomponent 

wag in betekenis 30.54 met voordeel verband hou. 

3.2.3.5 Die betekenis waarvoor die woord 1tpocroot(COV't<XS in 3: 12 en 

1tpocroot(COJ.I.EV in 3:13 gebruik word 

IIpocrooKroV't<XS en 1tpocrooK&J.Lev hou verband met die beheer en verwerking van inligting 

aangaande toekomstige gebeure. IIpocrooKroV't<XS en 1tpocrooK&J.LEV beklemtoon die 

verwagting van 'n gebeure. Die gebeure wat verwag word, kan goed of sleg wees. Die 

verwag dat iets gaan gebeur, impliseer nie noodwendig die wag daarvoor nie. 

Die betekenis waarvoor die woorde gebruik word, kan met verwag weergegee word. 

3.2.4 

3.2.4.1 

Die verband van 1)you'tat, 1tpocrooKroV't<XS en 1tpocrooK&J.LeV met die res 

van gedagte-eenheid 3 

Daar bestaan verskil by eksegete oor wie Petrus met nves in die oog bet waneer by in 3:9 se 

ros 'ttvE<; ppaoU'tll't<X 1)youv'tat. Volgens Mayor (1965:156-157) en Schelkle (1988:227) 

verwys 'ttves in 3:9 na die spotters. Kelly (1969:362) se 'ttves mag moontlik die spotters 

insluit, maar dit verwys hoofsaaklik na die Christene wat deur die spotters se skeptisisme 

beinv1oed is. 

Uit die vraag wat die spotters volgens 3:4 vra, is dit duidelik dat die spotters met die belofte 

van die koms gespot het en daarteen geredeneer het. Hulle bet dus nie beweer dat die Here 

traag is nie. Daar kan daarom aanvaar word dat 'ttves nie die spotters insluit nie. Die feit dat 

Petrus hom vanaf 3:8 tot die lesers rig, dui daarop dat hy met nves spesifiek sommige van die 

lesers in die ooKhet. 

Die persone wie se opinie of perspektief in 3:9 ter sprake is, is dus sommige van die lesers. 

3.2.4.2 <Hyouv'tat en die uitvoering van die Here se belofte 

Die standpunt van hierdie groep mense in die lesers se geledere, blyk uit die ontkenning van 

Petrus in 3:9a dat ~ie Here traag is met die belofte4 • Daar kan uit 3:9a afgelei word dat 

4 Greijdanus (1929:341) en Hiebert (1989: 155) toon aan dat die genitief 'tllS enayyeA.l.as as genitief saam met 

ppaouvet gei:nterpreteer moet word. Die genetief 'tllS E1tayyeA.l.as kan in Afrikaans met die fmse aangaande 

die belofle weergegee word. 
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hierdie groep mense, in reaksie op die spotvraag 'waar is die koms van die belofte?' (3:4), tot 

die oortuiging gekom het dat die Here traag is met die belofte. 

Die vraag is wat hierdie mense daarmee bedoel het deur te se dat die Here traag is met die 

belofte .. Volgens sommige eksegete· (vergelyk Bauckham, :1980:5-6; Harnisch, 1973:105-113; 

Knoch, 1990:281; Strobel, 1961:89-90 en Schlosser 197~:34) is daar 'n duidelike verband 

tussen 3:9 en Habakuk 2:3b. Strobel wys daarop dat Habakuk 2:3b dikwels in die Jodedom 

aangehaal is met betrekking tot die probleem van die vervulling van God se beloftes. Hieruit 

sou· daar tot die gevolgtrekking gekom kan word dat die groep mense wat gese het dat God 

traag is met die belofte, een of ander verduideliking uit Habakuk probeer formuleer het om te 

motiveer waarom die die belofte nie' tot vervulling kom nie, 

Die verband tussen 3:9 en Habakuk 2:3 is egter nie so duidelik aantoonbaar soos beweer word 

nie. Dit val veral op dat die Septuaginta in Habakuk 2:3 die woord xpovicrn gebruik terwyl 

Petrus die woord ppa~uvEt gebruik. 

Dit wil eerder voorkom of die groep mense, deur te se dat God traag is met die belofte, deels 

die standpunt van die spotters begin aanvaar het. Die spotters was oortuig dat God nie in die 

skepping inmeng nie (vergelyk punt 1.2.2.3). Die mense na wie in 3:9 verwys word, het nie 

hierdie. · standpunt van die spotters ten voile aanvaar nie, maar het tog tot die negatiewe 

gevolgtrekking gekom dat, hoewel die Here sal optree soos Hy beloof het, Hy stadig is om sy 

belofte uit te voer (vergelyk Louw & Nida, 1988i:646 vir die betekenis waarvoor Ppa~UVEt in 

~ 3:9 gebruik word). 

Daar moet daarop gelet word dat Petrus nie ontken dat daar, van die mens se kant besien, 

alreeds tyd verloop het nie en dat die Here nog nie volgens sy belofte opgetree het nie. Wat 

Petrus egte! ontken, is dat daar tyd verloop bet as gevolg van traagbeid by die Here om op te 

tree. 

Dit blyk dus dat sommige van die lesers onder die invloed van die spotters, die opinie begin 

vorm bet dat die Here traag is om sy belofte om op te tree uit te voer. Petrus bestry bierdie 

standpunt deur uitdruklik te ontken dat die Here traag is met betrekking tot die belofte. 

3.2.4.3 ·uyouv'tat en die geduld van die Here 

Nadat Petrus in 3.:9a aan die lesers uitgewys bet dat die opinie wat sommige van bulle gevorm 

bet, verkeerd is (vergelyk punt 3.2A.2), stel by in die laaste belfte van die vers vir bulle die 

regte standpunt aangaande die verloop van tyd voor die belofte van die koms van die Here 
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uitgevoer word (let op die ou ... rlA"Aa ... -konstruksie). Petrus se die Here is nie traag met die 

belofte nie, maar is geduldig (~a1(po9uJ.Uot). Die skrywer maak: dit dus duidelik dat die 

vertraging wat die lesers ervaar, met die Here se geduld in verband gebring moet word 

(Heyns, 1978:392). 

Die woord ~aKpo9u~Et word in 3 :9 aangewend vir die betekenis om geduld te openbaar ten 

spyte van probleme (vergelyk Louw & Nida, 1988ii:307). Petrus wys met hierdie woord 

daarop dat God Homself weerhou om, te midde van uittarting van die mens, dadelik oor te 

gaan tot straf (Hiebert, 1989:155). 

Dit val op dat Petrus uitdruklik stel dat God "teenoor julie" (Ei<; u~tX<;) geduldig is. Petrus 

handel dus in 3:9 spesifiek oor die Here se geduld teenoor die geadresseerdes. Dit is uit die 

konteks duidelik dat Petrus nie al die geadresseerdes in die oog bet nie, maar spesifiek die 

groep wat reeds in standpunte en leefwyse deur die spotters beinvloed is. Die Here gaan nie 

dadelik daartoe oor om die geadresseerdes wat deur die spotters beinvloed is, te straf nie. 

Die rede waarom die Here geduld bet met die groep mense, word ook in 3:9 gegee wanneer 

gese word dat die Here nie wil he dat sommige verlore sal gaan nie, maar dat alma! tot 

bekering sal kom. 

Daar bestaan verskil by eksegete oor die vraag na wie Petrus met "sommige" ( 'tt va<;) en 

"almal" (nav'ta<;) verwys. Bauckham (1983:313) aanvaar dat i"t~tX<; in 3:9 die mense na wie 

die skrywer in 3 :9b verwys, beperk tot diegene wat deur die spotters verlei is (vergelyk ook 

Rabali, 1992:146-147). Hiebert (1989:156-157) en Moore (1966:154) is weer oortuig dat die 

skrywer in 3:9b 'n algemene reel stel wat vir alle mense geld en nie net vir "sommiges" en 

"almal" van 'n sekere groep nie. 

Hoewel die keuse tussen hierdie twee moontlikhede baie moeilik is, laat die feit dat Petrus nie 

in 3:9 na sommige "van julle" en "julie" almal verwys nie, tog dink dat Petrus in 3:9 'n 

algemene reel stel wat geld vir alle mense, sonder enige beperking. Petrus gee dus vir die 

lesers die rede waarom die Here met bulle geduld bet deur die Here se begeerte (vergelyk punt 

3.1.2 waar die betekenis waarvoor die woord pouA.6~evo<; gebruik word, gegee is) vir aile 

mense aan bulle voor te hou. Soos Calvyn (1976:364) aantoon, leer Petrus nie in hierdie vers 

'n heilsuniversalisme nie, aangesien Petrus nie in hierdie vers na God se verborge wil verwys 

nie, maar na sy geopenbaarde wil. 

Wanneer Petrus in 3:9 se dat dit die Here se wil is dat sommige nie verlore gaan nie, maar dat 

almal tot bekering kom, is dit duidelik dat by "tot bekering kom" (Et<; ~E'tUVOtaV xcopf\crat) 

as alternatief stel vir verlore gaan. Die inens kry dus volgens 3:9 die geleentheid om tot 'n 

verandering in leefwyse te kom as gevolg van 'n totale verandering in gedagte en houding met 
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betrekking tot sonde en geregtigbeid5• Petrus se stelling dat God geduldig is en nie wil dat 

sommige verlore gaan nie, maar dat almal gered word, moet gesien word in samebang met dit 

wat by in 2:5 oor die sondvloed stel. (vergelyk Hiebert, 1989:155; Rabali, 1992:147-418 en 

Strobel, 1961:94-96). Reeds in die eerste.brief wat Petrus aan die lesers geskryf bet, bet by 

die Here se optrede voor die sondvloed as voorbeeld van die Here se geduld (l.taKpo9uJlia) 

voorgebou (1 Pt. 3:20). Die Here se geduld voor die sondvloed word in die tweede brief aan 

die geadresseerdes benadruk wanneer Petrus Noag 'n prediker van geregtigbeid noem. Noag 

bet deur sy optrede voor die sondvloed op die mense 'n beroep gedoen om bulle te bekeer 

(vergelyk boofstuk 8punt 1.2.2.5.1 van hierdie studie). Die Here was dus geduldig en bet 

aan bulle die geleentheid tot bekering gegee. Uit bierdie voorbeeld uit die geskiedenis, 

beboort die lesers die Here se optrede in bulle eie tyd baie goed te verstaan. · Soos in Noag se 

tyd dui die vertraging van die oordeel nie op 'n traagbeid by die Here nie, maar op sy geduld. 

In sy geduld gee Hy aan alle mense die geleentheid om tot bekering te kom. 

Petrus wys dus aan die lesers uit watter mening bulle werklik moet buldig oor die feit dat daar 

'n tyd verloop voordat die belofte van die Here se koms uitgevoer sal word. Petrus lei die 

lesers om die verloop van tyd voordat die Here die belofte van sy koms uitvoer, met die Here 

se geduld in verband te bring. Hierdie geduld bet in 3:9 spesifiek betrekking op geduld met 

die lesers wat deur die spotters beinvloed is. Die Here is met bierdie mense geduldig, want 

Hy wil· nie dat sommige mense verlore gaan nie, maar het die begeerte dat alle mense tot 

bekering kom. Die lesers moet, an~ers as die mense in Noag se tyd, die geleentheid gebruik 
wat die Here gn~. 

3.2.4.4 llpocr<ioKmv'ta<; en die dag van God (3: 12) 

In 3:12 word "die koms" ('tl)V napoucriav) as die objek van npocr<ioK&vta<; gestel. Hienlie 

"koms" w~rd nader gekwalifiseer met die frase 'tTl<; 'tou 9eou llJlEpa<;. Met die uitsondering 

van hierdie vers, word 'n persoon altyd in die Skrif as subjek van die woord napoucriav 

gestel (Mayof, 1965:162). Die feit dat Petrus reeds in die brief by die "gewone" gebruik 

aangesluit het en Christus wei as die Subjek van die woord napoucriav gestel bet (vergelyk 

1:16 en 3:4), maar in 3:12 afwyk van die gewone gebruik, maak dit nog meer opvallend .dat 

Petrus in 3:12 "die dag" as subjek stel. Dit blyk dat Petrus op hierdie wyse doelbewus die 

koms van Christus wat by in 1:15 en 3:4 vermeld en die "dag" wat by in 3:12 beskryf, met 
mekaar verbind. 

Die gebruik van ?ie frase "die dag van God" ('tfl<; 'tou eeou llJlEpa<;) is ook uitsonderlik (in 

Op. 16:14 word die frase 'tfl<; llJlEpac; 'tfl<; JlE'fcXAT}<; 'tou eeou 'tou nav'toKpa'topa<; wei 

gebruik; vergelyk ook Jer. 46:10). Gewoonlik word in die Skrif na die "dag van die Here" 

5 Vergelyk Louw en Nida (1988i:510) vir die betekenis waarvoor die woord J:LE'tavota.v in 3:9 gebruik word. 
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verwys (vergelyk byvoorbeeld Joel 2:11 en Mt. 4:5). Petrus het reeds, soos elders in die 

Skrif, na "die dag van die Here" verwys (3:10) en dit val daarom dadelik op ashy in 3:12 na 

"die dag van God" verwys. Die vraag is of Petrus met 'tou Ocou in 3:13 na God die Vader of 

na Christus verwys. Die feit dat hy reeds in 1:1 Christus uitdruklik God genoem het 

(vergelyk hoofstuk 4 punt 3.2.2.3 van hierdie studie), gee 'n aanduiding dat hy met 'tou Ocou 

na Jesus Christus verwys en nie noodwendig na God die Vader nie. Dit blyk dat Petrus 

inderdaad Christus se goddelike mag wat hy reeds in 1:1 en 1:3 (vergelyk hoofstuk 4 punt 

3.2.2.3 en hoofstuk 5 punt 1.2.2.1.1 van hierdie studie) ter sprake gebring het, weer in 3:12 

aan die orde stel. Hiebert (1989:164) se opmerking in hierdie verband is ter sake: "Peter 

apparently felt free to modify the expression to emphasize the divine nature of the One who 

would return to deal with this world in cataclysmic judgement. " 

Dit blyk dus dat Petrus, wanneer hy 'tflv napoucriav as die objek van npocr<>oKrov'ta<; stel, en 

dit nader beskryf met 'tflS 'tou Ocou ilJlepas, verskeie sake wat in die brief reeds vermeld is in 

die uitdrukking saamtrek. Die koms van Christus wat deur die apostels aan die lesers bekend 

gemaak is (1:16) en deur die spotters bevraagteken is (3:4) en die goddelike mag van Christus 

(1:1, 3) word alles in hierdie uitdrukking op die voorgrond gestel. 

Petrus vermeld nie net die koms van hierdie dag nie, maar beskryf ook in die laaste helfte van 

3:12 die gevolge van die koms van hierdie dag. Deur die gebruik van 8t' ilv .in 3:12 maak 

Petrus duidelik dat die gebeure wat hy in die laaste helfte van 3: 12 beskryf, nie as gevolg van 

een of ander natuurlike proses sal plaasvind nie, maar as gevolg van die koms van die dag van 

God (Groenewald, 1977:145; Kelly, 1969:367-368). 

W anneer Petrus in 3: 12 die gevolge van die koms van die dag van God beskryf, is dit duidelik 

dat hy dieselfde gedagtes herhaal wat hy in 3:10 oor die hemele en die aarde gestel het. Die 

verwoestende uitwerking wat die koms van die dag van God op die skepping sal he, word 

beklemtoon deurdat die skrywer se die hemele sal in vlamme vergaan (nupouJlcVot 

A-uOflcrov'tat) en.die hemelliggame 6 sal verbrand (KaucrouJlcva). Die skrywer voeg naas die 

gegewens wat hy reeds in 3: 10 gestel het, ook nog nuut by dat die hemelliggame sal versmelt 

('tllK£'tat). Hy verwys met hierdie woorde na alle waarskynlikheid na Jesaja 34:4 (Bauckham, 

1983:325; Watson, 1988:135). Deur hierdie verwysing na die Ou Testament, maak Petrus 

duidelik dat die vernietiging van die skepping, soos hy dit aan die lesers voorhou, nie 'n nuwe 

6.Bauckham (1983:315-316) toon aandat cr'totXcta nieverwys na die e1emente waaruit, vo1gens die denkevan 

destyds, alle fisiese dinge bestaan het nie, en ook nie na enge1emagte nie, maar, soos in Jesaja 34:4, na die 

hemelliggame (vergelyk Thiede, 1986:82-83). 
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gedagte is wat sy oorsprong by hom vind nie, maar dat dit reeds deur die Ou Testament gestel 

is. Hy herinner bulle aan die woorde wat voorheen deur die profete gespreek is (3:2)7 • 

Dit wat Petrus aangaande die koms van die dag van God vermeld, staan in duidelike kontras 

met die bewering van die spotters dat daar geen oordeel sal wees nie (vergelyk punt 1.2.2.3). 

Dit blyk dat Petrus dit die lesers op die hart druk dat daar by bulle 'n heel ander verwagting is 

as die verwagting by die spotters. Terwyl die spotters verwag dat alles dieselfde gaan bly, 

verwag die lesers dat daar 'n drastiese verandering sal kom - 'n verandering wat, soos die 

profete geprofeteer het, die ganse skepping sal verwoes. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat Petrus dit die lesers op die hart druk dat bulle die dag van 

God moet verwag. Petrus maak di~ duidelik dat die koms van die dag wat die lesers verwag, 

die koms van Jesus Christus is wat aan bulle deur die apostels bekend gemaak is, asook die 

koms waarmee die spotters sal spot. Hy beklemtoon ook dat die dag wat die lesers verwag, 

die dag is waarop Jesus Christus in sy goddelike mag gaan kom om sy oordeel oor die 

skepping uit te voer. Die koms van die dag van Jesus Christus in sy goddelike mag - die 

koms wat die lesers verwag, hou die vernietiging van die skepping in, in ooreenstemming wat 

deur die profete geprofeteer is. Hierdie verwagting van die lesers staan in skrille kontras met 

die stelling van die spotters dat alles dieselfde sal bly. 
,. 

3.2.4.5 IIpocrC>otcrov'ta.<; en die lewenswandel van die lesers 

~ In 3: 11 beklemtoon Petrus dat die lesers, terwyl bulle die verwoesting verwag, bulle hul 

lewenswandel ooreenkomstig met dit wat bulle verwag, ·moet inrig (Overstreet, 1980:365-

366). 

Hierdie le'Yenswandel word deur Petrus met die woorde imapxet v £v &'Yia.t<; ava.cr'tpoq>a.l<; 

K<X.t EUcrEBEta.t<; tot uitdrukking gebring. Lombard (1991 :506) se dat dit belangrik is om 

daarop te let .. dat die skrywer die meervoude &'Yiat<; avacr'tpocpa'is Kat eucreBda.t<; gebruik. 

Volgens Hiebert (1989:162) gebruik die skrywer hierdie meervoude om na die verskillende 

vorme van heilige en godvrugtige lewenswandel te verwys. Knoch (1990:284) se die 

meervoude dui aan dat die skrywer aan "konkrete Taten und Vollziige" dink. Daar kan met 

sowel Knoch as Hiebert saamgestem word, maar dit is belangrik om hierdie woorde in 

samehang met hoofstuk 1 van die brief te verstaan. Dit is duidelik dat Petrus die 

lewenswandel, soos hy dit in 1:5-7 met die deugdelys uitgespel bet, in die oog bet. Wanneer 

7 Hierteenoor bemerk Barnard ( 1856-1857:302-303) in Petrus se woorde 11 a stream of Iranian influence [which] 

entered Judaism in the last centuries before the Christian era ... 11
• 
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iemand die koms van die dag van God verwag, sal so 'n persoon nie met geloof volstaan nie, 

maar by sy geloof die deugde voeg. 

Dit is opmerklik dat Petrus, wanneer hy oor die mense handel wat die valse leraars navolg, 

ook meervoude gebruik. In 2:2 se hy dat baie mense hulle "verderflikhede" (acrel.:ydcnc;) sal 

navolg. In 2:18 se hy dat mense deur "verderflikhede" verlok word. Iemand wat die koms 

van die dag van God verwag, se lewe staan dus in kontras met mense wat hulle deur die 

leraars laat verlei. Terwyl sommige mense hulle deur verderflikhede laat verlok en dit 

navolg, sal iemand wat die koms van die dag van God verwag, se lewe heilige en godvrugtige 

dade vertoon. 

Petrus se daar behoort (Del) by die lesers 'n heilige lewenswandel en godsvrug te wees. Saam 

met unapxet v gebruik Petrus egter die deelwoord npocrDoK&V'tac;. Dit is waarskynlik dat 

Petrus met die deelwoord npocrDoK&vtac; voorwaarde uitdruk. Hierdie interpretasie pas goed 

in by die redevoering in die gedeelte waarin die deelwoord npocrDoK&v'tac; gebruik word. Die 

lewenswandel moet volgens 3: 11 in ooreenstemming wees met wat gaan gebeur. Die 

voorwaarde is egter dat die lesers die koms van die dag van God moet verwag. 

Petrus wil dit dus duidelik maak dat die toekomstige vernietiging van die skepping, nie per se 
daartoe sal lei dat die lesers se leefwyse in ooreenstemming kom met dit wat in 3: 11 gestel 

word nie. Eers wanneer hulle die koms van die dag van God verwag, sal hulle leefwyse 

verander. 

Dit word duidelik dat Petrus in 3: 12 enersyds die lesers waarsku teen die invloed van die 

spotters wat beweer dat daar geen oordeel sal wees nie (vergelyk punt 1.2.2.3 van hierdie 

studie). Indien die lesers hulle sou begin glo, sal hulle verwagting van die dag van God, met 

die gepaardga~de vernietiging van die skepping, taan en sal dit veroorsaak dat hulle nie die 

leefwyse voer soos in 3:11 uitgespel word nie. Dit is egter ook duidelik dat Petrus andersyds 

die lesers oproep om die verwagting van die koms van die dag van God lewendig te hou, sodat 

hulle leefwyse in ooreenstemming sal wees met dit wat noodsaaklik is (let op Del in 3: 11) in 

die lig van toekomstige gebeure. 

Uit bostaande is dit dus duidelik dat Petrus die verwagting van die lesers aangaande die koms 

van die dag van God aan hulle lewenswandel koppel. Nadat hy beklemtoon het dat hulle 

lewe, in die lig van die toekomende gebeure met die koms van die dag van God, heilige en 

godvrugtige dade m~et vertoon, maak hy dit duidelik dat dit aileen sal gebeur indien hulle wei 

die dag van die Here verwag. Hy waarsku enersyds die lesers dat, indien hulle toelaat dat die 

spotters hulle verwagting laat afneem, hulle lewe nie meer heilige en godvrugtige dade sal 

vertoon nie. Andersyds moedig hy die lesers aan om die verwagting van die koms van die 
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dag van God lewendig te hou sodat hulle lewenswyse in ooreenstemming sal wees met dit wat 

in die lig van die toekomstige gebeure noodsaaklik is. 

3.2.4.6 llpoO"OOlCOOV'tCX<; en 0"1tEUOOV'tCX<; in 3: 12 

Volgens Reicke (1982:182-183) ontvang die lesers deur die woord oncuoov'tcxc; in 3:12 die 

advies om hulle te beywer vir die koms van die dag van G9d. Die feit dat Petrus reeds in 3:9 

die gedagte van die vertraging van die belofte ter sprake gebring het, laat egter blyk dat hy in 

teenstelling daarmee in 3: 12 oncf>oov'tcxc; gebruik in die semantiese veld Aspek vir die 

betekenis o,m te veroorsaak dat iets gou gebeur (vergelyk Louw & Nida ,1988i:644). Die 

lesers moet dus, volgens 3:12, die koms van die dag van die Here verhaas. Greijdanus 

(1929:345) wys daarop dat dit nie v~ die mens moontlik is om die dag van God eerder te laat 

aanbreek as wat die bedoeling is nie. Terwyl erken moet word dat God nie van die mens 

afhanklik is in die bepaling van die tyd van die koms van die dag nie, is dit uit die Skrif 

duidelik dat God wei in sy genade sy kinders se gelowige verlangens in berekening bring by 

die bepaling van die tyd van die da~ van die koms (vergelyk Mk.13:10; Op. 8:4; 1 Pt. 2:12 

en Hand. 3:19-21). Daar kan daa~om met Green (1977:140) saamgestem word wanneer hy 

oor 3: 12 se: " ... the timing of the advent is to some extent dependent upon the state of the 

Church and of society". 

Die vraag ontstaan of die deelwoord anEuoov'tcxc; in 3: 12 ook, soos npoaomcrov'tac;, verstaan 

moet word as 'n deehvoord wat voorwaarde uitdruk. Uit die konteks is dit egter duidelik dat 

' oncuoov'tcxc; eerder geinterpreteer moet word as 'n deelwoord wat gevolg uitdruk. Wanneer 

die lesers, omdat hulle die koms van die dag van God verwag (vergelyk punt 3.2.4.5), heilig 

en godvrugtig lewe, is die gevolg d~arvan dat hulle die koms van die dag verhaas. 

Dit blyk dat Petrus teenoor die standpunt van sommige van die lesers, wat onder invloed van 

die spotters God van traagheid begin· beskuldig het (vergelyk punt 3.2.4.2), die moontlikheid 

stel dat die le~ers eerder medewerkers van God moet wees in die koms van die dag van God. 

Hulle moet eerder, in die lig van dit wat gaan gebeur en omdat hulle verwag dat dit gaan 

gebeur, 'n lewe van heilige en godvrugtige dade lei en so die dag van die koms van God 
verhaas. 

3.2.4.7 llpoo-SOlcroJ.LEV en 'n: nuwe hemet en aarde 

Die lesers se toe~omsverwagting sluit nie slegs 'n verwoesting van die skepping in nie, maar, 

volgens 3:13, ook die koms van nuwe hemele en 'n nuwe (,larde. 



320 

Dit val op dat Petrus nie, soos in 3:12 se "julle" verwag nie, maar "ons" verwag. Die apostel 

vereenselwig homself met die lesers in die belydenis van die verwagting van nuwe hemele en 

'n nuwe aarde (Hiebert, 1989: 165). 

Die skrywer meld uitdruklik dat hierdie verwagting in ooreenstemming is met die belofte 

(Ka'ta 'to i:nayyeA.J.w). Verskeie skrywers (Greijdanus, 1929:346; Michl, 1968: 182; 

Schlatter, 1964:127) vestig die aandag op die ooreenkomste tussen 3:13 en Jesaja 65:17 en 

66:22. Dit blyk dat die belofte waarna Petrus verwys, die belofte is soos dit deur die profeet 

Jesaja verwoord is. Dit is duidelik dat die skrywer die lesers onder die indruk bring dat die 

dinge wat hy, in dit wat hy as verwagtinge vir die toekoms stel, besig is om hulle aan die 

woorde van die profete te herinner. 

Die een uitstaande eienskap van hierdie nuwe hemele en nuwe aarde is dat geregtigheid daar 

woon (i:v ois BtKatocruv'll Ka'totKEt}. Daar kan aanvaar word dat Petrus BtKatocruv11 in 3:13 

ook, soos in 1:1 (vergelyk hoofstuk 4 punt 3.2.2.2), 2:5 (vergelyk hoofstuk 8 punt 1.2.2.5.1) 

en 2:21 (vergelyk hoofstuk 8 punt 3.2.5.4) gebruik in die semantiese veld Morele en etiese 

kwaliteiie en verbandhoudende gedrag vir die betekenis om te doen wat God verlang (vergelyk 

Louw & Nida, 1988i:744). Op die nuwe hemel en aarde sal die bewoners daarvan dus doen 

wat God verlang. In 3:13 word beklemtoon dat hierdie gedrag van die bewoners nie maar van 

korte duur sal wees nie. Wanneer Petrus se geregtigheid sal op die nuwe hemel en aarde 

"woon" (Ka'totKci), dui die woord Ka'totKf:ro immers daarop dat die geregtigheid daar sal 

vestig- sal woning maak (vergelyk Louw & Nida, 1988i:731). 

Dit is duidelik dat Petrus die leefwyse van die nuwe hemel en aarde kontrasteer met die 

leefwyse van die spotters. Die spotters wandel naamlik volgens hulle eie begeerlikhede (3:2) 

terwyl die bewoners van die nuwe hemele en aarde volgens God se wil sal wandel. Petrus 

bring dit dus ~nder die lesers se aandag dat iemand wat die leefwyse van die spotters navolg, 

nie op die nuwe hemele en aarde sal kan woon nie. Mense wat die spotters navolg, sal 

vergaan saam met die ou hemel en aarde wat deur vuur verteer word. 

Dit blyk uit die voorafgaande dat die skrywer vir die lesers beklemtoon dat hy en die lesers, 

. naas die verwagting van die koms van die dag van God, verwag dat iets anders ook gaan 

gebeur (vergelyk punt 4.1.1 vir die betekenis waarvoor npocr8oK&v'tES gebruik word). Saam 

verwag hulle, in ooreenstemming met die woorde van die profete (3:2), nuwe hemele en 'n 

nuwe aarde waarop die bewoners altyd volgens God se wil sallewe - 'n plek waar iemand met 

die lewenswandel v~ die spotters nie sal tuishoort nie. 

4. Die kenmotief in gedagte-eenheid 4 
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Soos by die vorige gedagte-eenhede, word die kenmotief in gedagte-eenheid 4 bestudeer deur 

te bepaal watter woord/ e die kenmotief dra en dan vas te stel tot watter mate en op welke 

wyse die kenmotief in die gedagte-eenheid deur daardie woord/ e gedra word. 

Eerstens word aandag gegee aan die kenmotief in gedagte-eenheid 4 deur te bepaal watter 

woord/e die kenmotief dra. 

Nadat bepaal is watter woord/e die kenmotief dra, word in die tweede plek vasgestel hoe die 

kenmotief in die gedagte-eenheid gemanifesteer word deur die woord/e wat die kenmotief dra. 

4.1 Woorde waarin die kenmotief in gedagte-eenheid 4 na vore tree 

Dit blyk uit hoofstuk 3 punt 7.6.4 dat die volgende ses woorde in gedagte-eenheid 4 moontlik 

die kenmotief dra: 

* 
* 
* 
* 
* 

/ * 

llpocrOOl(OOV't£<; (3: 14). 

CHy£tcr9£ (3: 15). 

:Eocpiav (3: 15). 

Aucrv6rrca (3:16). 

'AJ.ta9£t<; (3 : 16). 

'Acr't1}ptK'tOt (3: 16). 

Daar word nou vasgestel of die woorde werklik: die kenmotief dra. 

4.1.1 llpocrooK&V't£<; 

Petrus het ~n 3:12 die lesers se verwagting (npocrooK&vta<;) dat die dag van God sal kom, ter 

sprake gebring. In 3:13 het hy vermeld dat hy en die lesers die nuwe hemele en aarde verwag 

(npocrom(&Jl~.V). Dit is duidelik dat, wanneer hy in 3:14 se dat die lesers iets verwag, hy die 

woord vir dieselfde betekenis aanwend as waarvoor hy npocrooK&v'ta<; in 3: 12 en 

npocrooK&JlEV in 3: 13 gebruik het. Daar kan dus aanvaar word dat npocrooK&Vt£<; in 3: 14, 

soos npocrooK&v'ta<; (3: 12) en npocrooK&JlEV (3: 13) in semantiese veld Dink (30) aangewend 

word en daarom die kenmotief dra (vergelyk hoofstuk 1 punt 5). 

4.1.2 

Petrus het in 3:9 daarvan gewag gemaak dat sommige van die lesers 'n verkeerde standpunt 

huldig (ftyouv'tat) oor die tyd wat verloop voor die belofte van die koms van die' Here vervul 

word. Hy maak in 3:14 en verder 'n gevolgtrekking oor die dinge wat hy vroeer vermeld het 

(vergelyk hoofstuk 3 punt 6.2). Daaruit kan afgelei word dat hy ftydcr9£ in 3:14 vir dieselfde 
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betekenis gebruik as 1)youvtm in 3:9. Dit blyk dus dat 1)y£'i'cr8£ in 3: 14, soos ilrouv'tm in 

3:9, die kenmotief dra. 

4. 1.3 :tocpl.av 

Dit blyk uit Louw en Nida (1988ii:225) dat die woord crocpl.a in die twee velde Ken (28) en 

Verstaan (32) aangewend kan word. Die feit dat crocpl.av in 3: 15 met die skryf van die briewe 

verband hou, en dat hy duidelik maak dat die dinge wat in hierdie briewe geskryf is, moeilik 

verstaanbaar is, toon dat Petrus die woord nie in semantiese veld 27 aanwend waar die klem 

op die besit van inligting val nie. Dit blyk dat hy die woord in semantiese veld 32 aanwend -

in hierdie semantiese veld word verwys na die proses waardeur inligting gebruik word om tot 

die regte begrip en evaluering te kom. 

4.1.4 A ucrv6T}'ta 

Die woord oucrv6T}'to<;, so blyk dit uit Louw en Nida (1988ii:68), word net in die semantiese 

veld Verstaan (32) aangewend. Semantiese veld 32 is aan die kenmotief gekoppel (vergelyk 

hoofstuk 1 punt 5) en daar kan daarom aanvaar word dat die woord oucrv6T}'ta die kenmotief 

dra. 

/ 

4.1.5 'AJ!a9£tS 

Louw en Nida (1988ii:ll) toon aan dat aJ.La8£tS in net een semantiese veld aangewend word, 

te wete die semantiese veld Leer (27) en wei vir betekenis 27 .24. Dit blyk uit hoofstuk 1 punt 

5 dat semantiese veld 27 aan die kenmotief gekoppel is en daar kan dus afgelei word dat 

&.J!a9£tS die kenmotief dra. 

4.1.6 

Dit blyk uit Louw en Nida (1988ii:37) dat acr'titptK'tot slegs in semantiese veld 'n Perspektief 

he, Glo, Venrou (31) aangewend word. Semantiese veld 31 is aan die kenmotief gekoppel 

(vergelyk hoofstuk 1 punt 5) en die woord acr'titptK'tot in 3:16 dra dus die kenmotief. 

4.1. 7 Slotsom 

Uit voorafgaande blyk dit dus dat die volgende woorde die kenmotief dra: 

* 
* 
* 

TipocrOOKIDV't£S (3:14). 

·Ey£tcr9£ (3:15). 

:tocpl.av (3:15). 



* 
* 
* 
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~'Ocrv6rrca (3:16). 

'Aj.ta9ct<; (3: 16). 

'Acr't'llptK'tOt (3: 16). 

4.2 Die kenmotief in gedagte-eenheid 1 soos dit deur die woorde 

npocrooKroV'tE<;, Tt'YEtcr9E, crocpiav, O'Ocrv6rt'ta, &Jla9Et<; en acr't'llptK'tOt na 

vore gebring word 

Om vas te stel hoe die kenmotief in gedagte-eenheid 4 figureer, woord eerstens aandag gegee 

aan die definiering van die betekenisse waarvoor die word gebruik word. Hierdie definiering 

word volgens die metode wat in hoofstuk 1 punt 4.3 uiteengesit is, gedoen. In die tweede 

plek word die verhouding tussen die woorde wat die kenmotief dra en die res van die gedagte

eenheid bestudeer. 

4.2.1 Definiering van die betekenis waarvoor die woord npocrool\:roV'tE<; in 3:14 

gebruik word 

In punt 4 .1.1 is aangetoon dat npocrool\:roV'tE<; in 3: 14 vir dieselfde betekenis as 

npocrooKroV'ta<; in 3: 12 en npocrOoK&JlEV in 3: 13 gebruik word. Volgens die beredenering in 

punt 3.3.3.5 is dit daarom duidelik dat npocrooK&V'tE<; in 3:14 met die beheer en verwerking 

van inligting verband hou en die verwagting van toekomstige gebeure beklemtoon. Die 

gebeure wat verwag word, kan goed of sleg wees en die verwagting dat iets gaan gebeur, 

~ impliseer nie noodwendig afwagting van iets wat gaan gebeur nie. 

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

word. 

4.2.2 Definiering van die betekenis waarvoor die woord ftyEtcr9E in 3: 15 

, gebruik word 

Op grond van punt 4.1.2 is dit duidelik dat Petrus die woord Tt'YEtcr9E in 3:15 vir dieselfde 

betekenis aanwend as waarvoor itrouv'tat in 3:9 gebruik het. In punt 3.2.2.2 is hierdie 

betekenis gedefinieer. Dit blyk uit punt 3.2.2.2 dat Tt'YEtcr9E in 3:15 te doen het met inligting 

wat reeds verwerk is en waaroor tot 'n besluit gekom is. Die woord dui in die algemeen die 

feit aan dat 'n perspektief gehandhaaf word, of 'n opinie gehuldig word. 

Die betekenis waarvoor die woord gebruik word, kan in Afrikaans weergegee word met 
standpunt huldig. 



4.2.3 

4.2.3.1 
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Definiering van die betekenis waarvoor die woord croc:piav in 3:14 

gebroik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voodopige) betekenis waarvoor 

croc:pl.av in 3: 15 gebruik word 

Uit punt 4.1.3 blyk dit dat croc:pl.av in 3:15 in semantiese veld Verstaan (32) gebruik word. In 

hierdie semantiese veld word die woord in subdomein Vermoe om te verstaan (D) gebruik. In 

subdomein D word die woord vir twee betekenisse gebruik, te wete betekenis 32.32 en 

betekenis 32.37 (vergelyk Louw & Nida, 1988i:383-385). Betekenis 32.32 le klem op die 

vermoe om te verstaan en, as gevolg daarvan, om wys op te tree. Betekenis 32.37 verwys na 

die inhoud van wat bekend is by hulle wat as wys gereken word. Dit blyk dat Petrus met 

croc:piav na eersgenoemde betekenis verwys, aangesien hy in 3: 15 die wyse waarop Petrus 

geskryf het, te wete met wysheid, ter sprake bring. 

4.2.3.2 Die semantiese veld waarbinne croc:pl.av in 3:15 gebruik word m die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

In hoofstuk 5 is semantiese veld Verstaan (32), waarbinne Petrus croc:piav aanwend, in die 

geheelkonktes van omliggende semantiese velde geplaas. Op grond van hierdie plasing is dit 

duidelik dat croc:pl.av dui op die proses waardeur inligting gebruik word om tot die regte begrip 

en evaluering te kom. 

4.2.3.3 Die subdomein waarbinne croc:piav in 3: 15 gebroik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

In hoofstuk 8punt 2.2.5.3 is die subdomein Vermoe om te verstaan (D) in die geheelkonteks 

van omliggende subdomeine geplaas. Die plasing van subdomein D in die geheelkonteks van 

omliggende subdomeine toon dat croc:piav in 3: 15 verwys na die vermoe om inligting te kan 

begryp en evalueer. 

4.2.3.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne croc:piav in 3: 15 gebroik word 

Dit is uit Louw en Nida (1988i:383-385) duidelik dat daar binne subdomein Vermoe om te 
verstaan (D) agtien ~etekenisse (32;24-32.41) voorkom. ! 

Betekenis 32.32, waarvoor Petrus croc:piav in 3:15 gebruik, beklemtoon, soos bykans al die 

betekenisse in die subdomein, die betekeniskomponent om te verstaan. Betekenis 32.32 (saam 

met betekenis 32.28, 32.32 en 32.34 le egter klem op die gevolge van die vermoe om te 
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verstaan. Betekenis 32.2 verskil egter van 32.28, 32.30 en 32.34 daarin dat dit aandui dat die 

gevolge van die vermoe om te verstaan, die van wyse optrede is. 

4.2.3.5 Die betekenis wa~oor die woord crocpl.av in 3: 15 gebruik: word 

Uit die voorafgaande blyk dit dat crocpl.av in 3: 15 met die proses te doen het waardeur 

inligting gebruik word om tot die regte begrip en evaluering te kom en in besonder na die 

vermoe om inligting te kan saamstel en evalueer. LO<ptav in 3:15 verwys na die vermoe om 

te kan verstaan en gevolglik wys te ~an optree. 

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

word. 

4.2.4 

4.2.4.1 

Die de:fmiering van die betekenis waarvoor die woord oucrv611'ta in 3:16 

gebruik: word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

oucrv611-ta in 3: 16 gt{bruik: word 

Op grond van die beredenering in punt 4.1.4 is dit duidelik dat Petrus oucrv611'ta in 3:16 

aanwend in semantiese veld Versiaan (32). Louw en Nida (1988i:383) toon aan dat 

oucrv611'toc; in semantiese veld 32 in die subdomein Vlug of swaar van begrip (C) gebruik 

. .._.word. In hierdie subdomein verwys dit na die betekenis om verstaanbaar te wees, maar slegs 
met groot moeite (32.22). 

4.2.4.2 Die semantiese veld waarbinne oucrv611'ta in 3:16 gebruik word in die 

geheelkonteks van Qmliggende semantiese velde 

In hoofstuk 5, punt 2.2.3.2 is semantiese veld Verstaan (32) in die geheelkonteks van ander 

semantiese velde geplaas. Dit is daaruit duidelik dat oucrv611'ta in 3:16 na 'n proses verwys 

waardeur inligting gebruik word om tot die korrekte begrip en evaluering te kom. 

4.2.4.3 Die subdomein waarbinne oucrv611'ta in 3:16 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

Uit Louw en Nida (1988i:381-388) blyk dit dat semantiese veld Verstaan (32) in die volgende 
vyf subdomeine verdeel word: 

* Verstaan (A). 

* Tot begrip kom (B). 

* Gemaklikheid of moeisaamheid om te verstaan (C). 
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* Vermoe om te verstaan (D). 

* Gebrek aan vermoe om te verstaan (E). 

Wanneer die subdomein Vlug of swaar van begrip (C), waarbinne 8ucrv6rrca in 3:16 

aangewend word, met omliggende subdomeine gekontrasteer word, blyk dit dat die besondere 

veld wat deur bierdie subdomein gedek word, verband bou met die maklikheids- of 

moeilikheidsgraad waarmee inligting gebruik word om tot 'n korrekte begrip of evaluering te 

kom. 

Dit blyk dus dat 8ucrv6Tj'ta in 3:16 te doen bet met die feit dat inligting maklik of moeilik 

korrek begryp of geevalueer word. 

4.2.4.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne ouuv6Tj'ta in 3:16 gebruik word 

Dit blyk uit Louw en Nida (1988i:382-383) dat daar vier betekenisse (32.19-32.23) figureer 

binne subdomein Maklik of swaar van be grip (C), waarbinne oucrvoTj'ta gebruik word. 

Betekenis 32.22, waarvoor 8ucrv6Tj'ta in 3:16 aangewend word, verwys - soos betekenis 

32.21 - na iets wat moeilik is om te verstaan. In betekenis 32.22 word egter, ander as 

betekenis 32.21, gefokus op die aspek van verstaanbaar wees met groot inspanning. 

4.2.4.5 Die betekenis waarvoor die woord oucrv611'ta in 3: 16 gebruik word 

Dit blyk uit punte 4.2.4.1-4.2.4.4 dat 8ucrv6Tj'ta in 3:16 met die proses te doen bet waardeur 

inligting gebruik word om tot die korrekte begrip of evaluering te kom. ilucrv6Tj'ta fokus op 

die maklikheidsgraad of moeilikheidsgraad waarmee die inligting verwerk word. Die 

betekenis waarvoor die woord gebruik word, sluit in dat inligting wei verwerk word, en dat 

tot die korrekte begrip of evaluering gekom kan word, maar alleen met groot inspanning. 

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

moeilik verstaanbaar. 

4.2.5 

4.2.5.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord &J.La9dc; m 3: 16 

gebruik word . ! 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

&J.La9e:1c; in 3:16 gebruik word 
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Volgens punt 4.2.5 is dit duidelik. dat <lj.H:X.9Et<; in 3:16 in die semantiese veld Leer (27) 

aangewend word. Dit blyk uit Louw en Nida (1988i:329) dat die woord Ujlaeftc; in die . . 

subdomein Leer (A) gebruik word en dat die woord verwys na iemand wat nie formele 
opleiding ontvang het nie en daarom eenvoudig en onkundig is (27:24). 

4.2.5.2 Die semantiese veld waarbinne lxjla9Et<; in 3:16 gebruik word in die 

geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

Wanneer die semantiese veld Leer (27) in die geheelkonteks van die omliggende velde geplaas 

word, blyk dit dat semantiese veld 27 soos semantiese velde 28-32 met inligting verband hou. 

Semantiese veld 27 behels egter, anders as die ander veld, die verkryging van kennis. 

Daaruit kan afgelei word dat <lj.La9Et<;, wat in veld 27 deur Petrus gebruik word, met die 

verkryging van kennis te doen het. 

4.2.5.3 Die subdomein waarbinne Ujla9Et<; in 3:16 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

Louw en Nida (1988i:325-43) toon aan dat die semantiese veld Leer (27) in die volgende 

subdomeine verdeel kan word: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

·' 

Leer (A). 

· Die bepaling van iets se ligging (B). 

Leer iets negatief oor iemand (C). 

Poog om te leer (D). 

Gewillig om te leer (E). 

Erken (G). 

Dit blyk dat subdomein A, waarbinne Petrus ajla9EU; in 3:16 aanwend, die subdomein is wat 

in semantiese, veld die mees algemene betekenisse omvat. Terwyl subdomein B verband hou 

met die Jigging van iets; subdomein C met die verkryging van kennis aangaande iemand; 

subdomein D met 'n poging om te leer en subdomein E met die gewilligheid om te leer, word 

in subdomein A oor die verkryging van kennis in die algemeen gehandel. 

4.2.5.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne aJ.ta9Et<; in 3: 16 gebruik word 

'! 

In subdomein Leer (A), waarin <lj.La9Et<; in 3:16 aangewend word, kom daar, soos blyk uit 

Louw en Nida (1988i:325-329), ses-en-twintig betekenisse (27 .1-27 .26) voor. Soos in punt 

4.1.5 aangetoon, word UJ.ta9Et<; vir betekenis 27.24 aangewend. Dit blyk dat betekenis 27.24 

(saam met 27.20, 27.22-27.23, 27.25-27.26) van die ander betekenisse verskil daarin dat dit 
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na 'n persoon verwys en die mate waarin die persoon kennis verkry het, ter sprake bring. In 

betekenis 27.24 het die mate waarin ·die persoon kennis verkry het nie betrekking op die 

intellektuele erfenis van 'n kultuur (v~rgelyk betekenis 27 .20), literatuur (vergelyk betekenis 

27 .22) of op sistematiese inligting in 'n sekere veld (vergelyk betekenis 27 .26) nie. Betekenis 

27.24 kom in 'n groot mate ooreen met betekenis 27.23. Albei betekenisse verwys na iemand 

wat nie formele opleiding gehad het nie. Betekenis 27.23 omvat egter die implikasie dat die 

persoon wat nie formele opleiding gehad het nie eenvoudig en onkundig is. 

4.2.5.5 Die betekenis waarvoor die woord &Jux.Oci'<; in 3:16 gebruik word 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat &J.La9Et<; in die· algemeen te doen het met die mate 

waarin 'n persoon kennis verkry het. In besonder verwys die woord na 'n persoon wat nie 

formele opleiding ontvang het nie. Die implikasie daarvan dat die persoon nie opleiding 

ontvang het nie, word in die betekenis waarvoor die woord gebruik word, op die voorgrond 

gestel, naamlik dat die persoon eenvoudig en onkundig is. 

Die betekenis waarvoor die woord gebruik word, kan met ongeleerd weergegee word. 

4.2.6 Definiering van die betekenis waarvoor die woord au'tftpuc'tot in 3:16 

4.2.6.1 

,. gebruik word. 

Die subdomeili waarbinne, en die (voo:rlopige) betekenis waarvoor 

au'tftpttc'tot in 3:16 gebruik word 

Dit blyk uit punt 4.1.6 dat acr'ti}pttc'tot in 3:16 in die semantiese veld 'n Perspektief he, Glo, 
Vertrou (31) gebruik word. Dit is uit Louw en Nida (1988i:376) duidelik dat die woord binne 

semantiese veld 31 in subdomein Verander 'n standpunt met betrekking tot die waarheid (H) 

aangewend word en na die tendens verwys om van perspektief te verander en te huiwer 

(31.79). 

Hierdie betekenis is reeds in hoofstuk 8 punt 2.2.6 gedefinieer. Die betekenis waarvoor die 

woord gebruik word, kan dus vervolgens nader omlyn word. 

4.2.6.2 Die betekenis waarvoor die woord au'tftpttc'tot in 3:16 gebruik word. 

Dit blyk uit hoofstuk 8 punt 2.2.6.5 dat die betekenis waarvoor acr'tftptK'tot gebruik word, te 

make het met inligting wat verwerk is en waaroor reeds tot 'n besluit gekom is. Die woord 

verwys na die verandering van standpunt met betrekking tot die waarheid. Hierdie 

verandering behels 'n onsekerheid en huiwering in standpunte oor die waarheid waarin nie tot 

'n finale besluit gekom kan word nie. 
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Die betekenis waarvoor die woord gebruik word, kan in Afrikaans met onstabiel weergegee 

word. 

4.2.7 

4.2.7.1 

Die verband van np~cromc&v'tE<;, ftyticr9E, croc:piav, Bucrv611'ta, &J.ta9Et<; en 

&cr't'llptK'tOt met die ,res van gedagte-eenheid 4 

IlpocrOoKIDV'tE<; en 'tatha (3:14) 

In 3: 14 word 'tatha as die objek van npocrooKroV'tE<; gestel. Die vraag is egter waarna 'tUV'ta 

verwys. Bauckham (1983:326) stel dat 'tav'ta verwys na die nuwe aarde en hemel en die 

geregtigheid wat daarop sal woon (3:13). Die gebruik van die woord npoBoKaro in die vmige 

verse (3:11-13) dui egter in 'n ander rigting. Petrus het die woord npoBoKaro gebruik toe hy 

in 3: 12 gestel het dat die lesers die koms van die dag van God verwag en die verwoesting wat 

dit vir die skepping inhou, aan die lesers uitgespel het (vergelyk punt 3.2.4.4). In 3:13, 

wanneer Petrus sy en die lesers se verwagting aangaande die nuwe hemele en aarde aan die 

orde stel, gebruik hy weer die woord npoomcaro. Wanneer hy in 3: 13 se die lesers verwag 

(npocrBoK&V'tE<;) hierdie dinge, blyk dit dat hy na alles verwys wat vooraf as objekte van die 

lesers se verwagting gestel is. Tav'ta verwys derhalwe na die dag van God en die 

verwoesting van die skepping wat daarmee gepaard gaan. Tav'ta. verwys ook na die 

verwagting dat daar nuwe hemele en 'n nuwe aarde sal kom waarin die inwoners altyd volgens 

~ Godse wil sallewe (vergelyk punt 3.2.4.7). Daar kan.dus gestel word dat 'tav'ta na die 

eskatologiese gebeure verwys, soos Petrus dit in die vorige verse uiteengesit het (vergelyk 

Greijdanus, 1929:348 en Michl, 1968:188) 

4.2.7.2 IIpocrBoK&v'tE<; en die leefwyse van die lesers 

Die deelwoo~d npocrBoKIDV'tE<; word saam met die werkwoord crnouoacra'tE gebruik. Petrus 

het reeds in 3: 12 duidelik gemaak dat die verwagting van die lesers aangaande die koms van 

die dag van God en alles wat daarmee gepaard gaan, hulle sal lei tot 'n heilige en godvrugtige 

leefwyse (vergelyk punt 3.2.4.5). Dit word duidelik dat Petrus ook in 3:14 'n verband le 

tussen die verwagting van die lesers en hulle leefwyse wat hy met crnouoacra'tE en wat daarop 

volg, aan die orde stel. Dit is waarskynlik dat hy npocrBoKIDV'tE<; as 'n deelwoord van 

bepaling ten opsigte van rede by crnouoacra'tE gebruik (vergelyk ook Hiebert, 1989:168). Die 

rede hoekom die leefwyse sal volg wat in 3: 14b aan hulle voorgehou word, is omdat hulle 

verwag dat die dag van God sal kom (met die gepaardgaande verwoesting van die skepping), 

maar ook omdat hulle 'n nuwe hemel en aarde verwag waarop die inwoners volgens God se 

wil sallewe. 
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Petrus gee die besonderhede van die leefwyse waartoe die lesers se verwagting hulle sal bring. 

Hy se dat die lesers, aangesien hulle die dinge verwag, hulle sal beywer (crnou3acra'te). Met 

hierdie woord dui Petrus aan dat die verwagting wat die lesers koester, hulle daartoe sal bring 

om met intense inspanning en motivering te doen (vergelyk Louw en Nida, 1988i:662 vir die 

betekenis waarvoor crnou3acra'te in 3:14 gebruik word) wat hy in 3:14 aan hulle voorhou. 

Volgens 3:14 is hierdie intense inspanning en motivering daarop gerig om sonder vlek en 

onberispelik (&crmA-ot Kat &p,rop,'T}'tot) bevind te word (eupe8flvat). Petrus het reeds in 2:13 

aangetoon dat iemand wat die beskouing van die valse leraars deel en dit uitleef, skandvlekke 

en smette (crniA-ot Kat p,&p,ot) is (vergelyk hoofstuk 8 punt 2.2.10.3). Petrus maak dus 

duidelik dat die intense inspanning van die lesers daartoe sal lei dat hulle heeltemal anders as 

die valse leraars sal wees. Die Ieraars se beskouing en optrede stempel hulle as skandvlekke 

en smette. Daarenteen moet die lesers se verwagting en optrede so wees dat hulle sonder vlek 

en onberispelik lewe. 

Petrus se aanmoediging van die lesers om hulle te beywer om heilig en onberispelik bevind te 

word, hou ook nog verband met iets wat hy in sy eerste brief aan die lesers duidelik gemaak 

het. In 1 Petrus 1:19 maak Petrus duidelik dat Christus sonder vlek en onberispelik was toe 

Hy bulle deur sy kosbare bloed gered het. Die verband tussen dit wat Petrus in die eerste 

brief aan. hulle geskryf het en dit waartoe hy bulle in die tweede brief oproep, is baie 

opsigtelik. Christus was sonder vlek en onberispelik toe Hy bulle met sy kosbare bloed gered 

het ( 1 Pt.1: 19). Hy is die Een wat terugkom, en daarom moet die lesers met inspanning en 

motivering hulle daarvoor beywer om ook bevind te word soos die Een wat terugkom - sonder 

vlek en onberispelik. Dit is duidelik dat aihcp verwys na Jesus Christus, die Een wat 

terugkom en in wie se oe bulle vlekkeloos en onberispelik bevind moet word. 

Vol gens 3: 15 moet die lesers ook, aangesien bulle die eskatologiese gebeure verwag, bulle 

beywer om "in vrede" vlekkeloos en onberispelik bevind te word. Petrus verwys daarmee na 

die "full sense ~f blessedness of the saved, the harmonious relations Godward and manward 

that reconciliation has established" (Hiebert, 1989:169) .. Daar moet dus met die koms van die 

Here nie bevind word dat die lesers, soos die valse leraars (vergelyk 2:1 en hoofstuk 8 punt 

1.2.2.2.1.4 van hierdie studie), beweer het dat bulle deur die Here gekoop is, maar Hom met 

bulle lewe verloen het nie. Sulke mense ontvang volgens 2:1 nie vrede nie, maar oordeel. 

Daar moet bevind word dat die lesers se lewenswandel daarvan getuig dat hulle werklik deel 

was van die mense vir wie Jesus Christus gekoop het. Sulke mense sal dee1 in die voile vrede 

wat Hy bewerk het. .! 

Uit bostaande is dit duidelik dat Petrus vir die lesers beklemtoon dat bulle verwagtinge 

aangaande die eskatologiese gebeure verband hou met bulle leefwyse. Hulle verwag die koms 

van die dag van God met die gepaardgaande verwoesting van die skepping. Hulle verwag ook 
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'n nuwe hemel en aarde waarop die inwoners volgens Godse wil salleef. Juis daarom sal die 

lesers met intense inspanning 'n bepaalde leefwyse najaag. Hierdie verwagting moet ook die 

rede wees waarom hulle nie soos die leraars sal optree nie. Die leraars se beskouing lei 

daartoe dat hulle in die uitlewing van hulle beskouing, skandvlekke en smette is (2: 13) en die 

feit dat hulle voorgee dat hulle deur· Christus gekoop is (2:1), lei daartoe dat hulle verderf oor 

hulle bring (2: 1). Die verwagting van die lesers moet egter daartoe lei dat hulle onberispelik 

en vlekkeloos is en dat hulle sal deel in die vrede wat Jesus Christus bewerk het. 

4.2.7.3 ·Hyei'uee en die lankmoedigheid van die Here 

Nadat Petrus in 3:14 gehandel het oor die verwagting van die lesers en die leefwyse wat 

daaruit voortspruit, stel hy weer die saak wat hy in 3:9 ter sprake gebring het, aan die orde. 

Hy het in 3:9 duidelik gemaak dat daar lesers is wat die feit dat daar 'n tyd sal verloop 

voordat die Here volgens belofte kom, as traagheid by die Here beskou (vergelyk punt 

3.2.4.2). Petrus het die lesers in 3:9 gelei om te besef dat die Here nie traag is nie, maar 

geduld beoefen en sodoende geleentheid gee vir bekering (vergelyk punt 3.2.4.3). Dit is 

duidelik dat Petrus hierdie saak weer aanvoer, wanneer hy tot 'n gevolgtrekking kom oor wat 

hy voorafgaande gese hets. Hy se die lesers moet 'n spesifieke perspektief he (vergelyk punt 

4.2.2 vir die betekenis waarvoor 1)ymcr9E in 3:15 gebruik word) op hierdie lankmoedigheid 

van die Here wat in 3:9 genoem is. Die lesers moet h,ierdie lankmoedigheid as saligheid 

beskou. Hierdie stelling van Petrus bou duidelik voort op dit wat hy in 3:9 gestel het. In 3:9 

het Petrus verduidelik dat die lesers die j3pa8u'tll't<X as ~aKpo9u~Et moet beskou. In 3:15 stel 

' hy dat die lesers ~aKpoeu~l.av as crro'tllptav moet beskou. Petrus veronderstel dus dat die 

lesers die verduideliking aanvaar dat die veru·aging (j3pa8u't'Tl'ta) as geduld (p,aKpoeu~Ei') van 

die Here beskou moet word. As voortbouing op dit wat aanvaar is, roep hy hulle op om die 

geduld van die Here as crro't'Tlptav te beskou. 

Hierdie beskouing waartoe die leseJ;'s aangemoedig word, staan in kontras met die beskouing 

van die spott~rs. Hulle het gespot met die belofte van die koms en het dus die geduld van die 

Here nie as uro'tllptav beskou nie. Vir hulle was dit 'n tyd om volgens hulle eie begeertes te 

lewe (vergelyk 3:3). 

Petrus lei die lesers dus in 3:15 tot 'n spesifieke perspektief op die geduld van die Here. 

Hulle moet hierdie geduld as 'n geleentheid beskou om die saligheid te verkry. Dit is nie 'n 

tyd om volgens eie begeertes te leef nie, soos die spotters .gedink het nie, maar 'n tyd waarin 
God wil dat almal tot bekering kom. .! 

8 Vergelyk die gedagtestruktuur waarin aangetoon is dat 3: 14-16 dien as gevolgtrekking. 
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4.2.7.4 ·HyEt0"9E, uocpl.av en die briewe van Paulus 

Petrus wys in 3: 15 deur die gebruik van Ka8ro<; Kat aan die .lesers uit dat die aanmoediging 

wat hy tot hulle rig, ooreenkom met dit wat Paulus in sy briewe skryf. Hy se dus dat ook 

Paulus in sy briewe vermeld dat die lankmoedigheid van die Here as saligheid beskou moet 

word. 

Petrus bevestig daarmee vir die lesers dat hierdie aanmoediging van hom nie vir die lesers 

nuut behoort te wees nie. Paulus het immers reeds daaroor aan hulle geskryf. 

Die dinge wat Petrus in 3: 15 van Paulus en sy briewe vermeld, toon egter dat Petrus nie bloot 

wil duidelik maak dat die lesers hierdie perspektief op God se geduld ook in Paulus se briewe 

sal vind nie. 

Petrus noem Paulus in 3:15 "ons geliefde broer" (6 &ymt'll'to<; flJl&v a<>EA-cp6<;). ·HJl&v 

a<>EA-cpo<; beteken in 3: 15 meer as net dat Paulus 'n medegelowige is. Petrus wys Paulus 

daarmee aan as "ampsbroeder" en mede-apostel (Groenewald, 1977:146; Grundmann, 

1974: 120). Hierdie standpunt word bevestig deur die feit dat Petrus in die eerste brief wat hy 

aan die lesers rig, a<>EA-cp6<; gebruik om Silvanus as 'n medewerker te tipeer (vergelyk ook 2 

Kor. 2:13; Fil. 2:25 en 1 Ts. 3:2 waar dit duidelik is dat a<>EA-cp6<; ook elders in die Skrif 

gebruik word om "medewerkers" aan te dui). Petrus wys met &yan11't6<; op die innige band 

wat daar tussen die apostels bestaan het (vergelyk Hand. 15:7, 25; 1 Kor.4:17; Ef.6:21 en 

Kol.4:7 ; vergelyk ook Hiebert, 1989:171)9 • Dit blyk dat die skrywer die lesers onder die 

besef bring dat hy in hierdie aanmoediging wat hy tot hulle rig, dit as medearbeider van 

Paulus doen en dat daar 'n innige band van liefde tussen hom en die apostel is. Die lesers 

word daardeur onder die besef gebring wat die implikasie sal wees indien hulle nie die regte 

perspektief op die lankmoedigheid van die Here het nie - die perspektief waartoe Petrus hulle 

aanmoedig. Hulle verwerp dan ook vir Paulus, Petrus se mede-arbeider. 

Die skrywer vermeld ook nog dat Paulus met wysheid geskryf het. Paulus het met die skrywe 

van sy briewe inligting sodanig gebruik dat hy tot die korrekte begrip en evaluering gekom het 

(vergelyk die definiering van die betekenis waarvoor crocpiav in 3: 15 gebruik word in punt 

4.2.3.5). Hierdie wysheid, se Petrus, het Paulus "ontvang" (vergelyk Do8Etuav). Dit blyk 

dat Petrus hier die goddelike passief gebruik. Sy bedoeling daarmee is duidelik: hy wil 

benadruk dat Paulus met wysheid geskryf het wat hy van God af ontvang het (Hiebert, 

1984iv:333). Paulus se briewe het dus met goddelike wysheid tot stand gekom. Petrus se 

gedagtegang is soos volg: sy eie aanmoediging tot die lesers om die lankmoedigheid van die 

9 Sien hoofstuk 2 punt 2.5.1 aangaande die stryd tussen Paulus en Petrus soos uit Gal. 2:11-16 blyk. 
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Here as saligheid te beskou, kom met Paulus se briewe ooreen. Paulus se briewe het met 

goddelike wysheid tot stand geko~. Daarom is ook Petrus se aanmoediging tot hulle in 

ooreenstemming met die eis van God. 

Dit moet in ag geneem word dat Petrus beklemtoon dat sy .aanmoediging tot die lesers om die 

lankmoedigheid van die Here as saFgheid te beskou, met Paulus se briewe ooreenkom. Hy 

maak dit dus duidelik dat ook sy aanmoediging tot hulle, in ooreenstemming is met dit wat 

God vereis. 

Petrus maak dit in 3:16 verder duidelik hoe gesaghebbend ~lie briewe van Paulus is. Deur die 

frase roc; Kat 'tUS A.otnac; ypa<pac; ,te gebruik, maak hy duidelik dat die briewe van Paulus 

dieselfde gesag as die Ou Testamentto het. Petrus erken deur hierdie frase die gesag wat 

Paulus self in sy briewe vir sy geskrifte opgeeis het (vergelyk byvoorbeeld 1 Ts. 2:13; 2 Ts. 

2:15; Ef. 3:3-5). Deur te beklemtoon dat Paulus se briewe dieselfde gesag dra as die Ou 

Testament, maak Petrus ook meer bekend aangaande die gesag van sy eie aanmoediging tot 

die lesers. Sy aanmoediging kom immers ooreen met dit wat Paulus in sy briewe geskryf het 

en Paulus se briewe dra dieselfde gesag as die Ou Testament. Petrus het reeds in 1:19-21 

duidelik gemaak dat dit wat die apostels aan die lesers aangaande die koms van Jesus Christus 

bekend gemaak het, in die Ou Testament gegrond is (vergelyk hoofstuk 7 punt 3). Dit is 

opmerklik dat hy ook ten opsigte van Paulus se briewe die Ou Testament vermeld. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat Petrus die lesers onder die indruk bring dat hulle met 

' gesag aangemoedig word om die regte perspektief op die lankmoedigheid van die Here te he. 

Die aanmoediging wat hulle ontvang, kom ooreen met dit wat Paulus in sy briewe aan hulle 

geskryf het. As hulle die aanmoediging sou verwerp, verwerp hulle ook die skrywer se mede

arbeider Paulus. Paulus het sy briewe geskryf met wysheid wat van God af kom. Om aan dit 

wat hy ges~f het gehoorsaam te wees, kom neer op gehoorsaamheid aan God Self. Paulus 

se briewe dra dieselfde gesag as die Ou Testament. Dit is duidelik dat Petrus, soos in 1:16-

21, die gesag yan sy leer in die Goddelike oorsprong daarvan fundeer. 

4.2.7.5 

Volgens 3:16 kan sommige dinge in Paulus se briewe aileen met groot inspanning verstaan 

word (vergelyk punt 4.2.4.5 vir die betekenis waarvoor Petrus die woord oucrv6rrca gebruik). 

Hierdie stelling van Petrus sou maklik as kritiek op Paulus se briewe verstaan kon word. 

Volgens hierdie interpretasie sou gese kon word dat Paulus nie in staat was om duidelik 

10 Schelkle (1988:236) en Van Houweling (1988:274-6) toon aan dat ypa<pac; in 3:16 na die boeke van die Ou 

Testament verwys. 
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genoeg te skryf nie. Die konteks toon egter dat hierdie interpretasie baie onwaarskynlik is. 

Petrus se immers uitdruklik in die vorige vers dat Paulus geskryf het met wysheid wat hy van 

God ontvang het (vergelyk punt 4.2.7.4). Dit sou baie eienaardig wees indien hy dan .direk 
daarna kritiek op Paulus se skryfwyse uitspreek. Daar kan eerder aanvaar word dat Petrus na 

die moeilik verstaanbare gedeeltes in Paulus se briewe verwys omdat dit die gedeeltes was wat 

die valse leraars11 gebruik het om hulle valse leringe te staaf. 

Uit 2:19 is dit duidelik dat hierdie mense Idem gele het op die "vryheid" van die Christen en 

kan aanvaar word dat hulle beweer het dat Christus se verlossing die gelowige vrygestel het 

van enige etiese beperkinge en dat hulle "volgens hulle eie begeerlikhede" (3:3) mag lewe. 

Daar kan afgelei word dat hulle die gedeeltes in Paulus se briewe wat alleen met groot 

inspanning verstaan kon word, gebruik het ter regverdiging van hulle "vryheid". Hierdie 

interpretasie word ondersteun deur die feit dat dit uit Paulus se briewe duidelik is dat hy 

homself inderdaad soms moes verdedig teen verdraaiings van dinge wat hy geskryf het 

(vergelyk Rm. 3:8; 6:15; Gl. 5:13). 

Die oorsaak waarom hulle die gedeeltes nie verstaan nie, · kom in die gebruik van die woord 

Bucrvo'Tl'W, na vore. Die gedeeltes is wei verstaanbaar, maar dit gaan met groot inspanning 

gepaard. Daaruit kan afgelei word dat die spotters oppervlakkig omgegaan het met die 

gedeeltes wat hulle gebruik· het. Hulle het dit waarskynlik buite konteks gelees. 

vV anneer Petrus dus se dat hierdie mense die betekenis van hierdie gedeeltes verdraai 

(vergelyk Louw en Nida, 1988i:406 vir die betekenis waarvoor die woord cr'tpEI)A-oucrtv 

gebruik word), maak hy dit duidelik dat hulle geen reg het om hierdie gedeeltes ter 

oudersteuning van hulle oortuigings aan te bied nie. Hierdie gedeeltes kan slegs hulle leringe 

ondersteun wanneer die betekenis daarvan verdraai word. Die rede hoekom hulle dit verdraai, 

is omdat hull~ dit oppervlakkig gebruik en waarskynklik buite konteks verstaan het. 

· Petrus kontrast~er die aanmoediging wat hy in 3: 15 tot die lesers rig om die Here se 

lankmoedigheid as verlossing te beskou, met dit wat die valse leraars aan die lesers voorhou. 

Vir sy aanmoediging aan die lesers vind hy steun in die briewe van Paulus. Daarenteen kan 

die valse leraars slegs in Paulus se briewe steun vind indien hulle moeilik verstaanbare 

gedeeltes in Paulus se briewe verdraai. 

11 Dit is moontlik dat ot &Jla.9Et~ Kat &cr'tnptK'tOt na die slagoffers van die valse leraars vet;VJS, aangesien 

Petrus hierdie slagoffers in 2:14 &cr'tllptK'tOU~ noem en hy in 3:16 se dat dit &cr'tnptK'tOt is wat sommige 

dinge in Paulus se briewe verdraai. Die feit dat Petrus egter duidelik maak dat die onstabiele ( &cr'tnpt K'tOt) 

mense wat in 3:16 ter sprake gebring word, die Skrifte verdraai (cr'tpEj)A-oucrtv), dui aan dat Petrus nie in 3:16 

die slag offers van die leraars in die oog het nie, maar die leraars self.] 
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4.2.7.6 Die verband van ity£'i'uee met &J.uxemc; 

Petrus noem in 3:16 dat die mense wat Paulus se briewe verdraai, onkundiges (&Jla8e'i'c;) is. 

Hulle is mense wat nie die nodige opleiding het nie en is daarom eenvoudig en onkundig 

(vergelyk punt 4.2.5.5 vir die betekenis waarvoor die woord &Jl<:x.8etc; gebruik word). 

Daar kan aanvaar word dat Petrus nie met die woord &Jla8e'i'c; na akademiese opleiding 

verwys nie. Petrus was, as visserman, immers self nie akademies opgelei nie. 

Daar moet daarop gelet word dat Petrus in 3:15-16 nie oor die interpretasie van Paulus se 

briewe in die algemeen handel nie, ~mar oor die interpretasie van Paulus se briewe aangaande 

die eskatologiese gebeure en die leefwyse wat daaruit moet voortspruit. Die leraars het 

aanvaar dat God nie in die wereldgeskiedenis inmeng nie, dat daar geen oordeel sal wees nie 

en dat die mense dus volgens eie begeerlikhede kan lewe (3 :3). Op grond van hierdie 

interpretasie kan die leraars as ongeleerd beskou word. Die rede waarom hulle in hierdie 

interpretasie onopgeleid is, blyk uit 1:16-21. Daar maak Petrus duidelik dat die verkondiging 

aangaande die eskatologiese gebeure en die leefwyse wat daaruit voortspruit, gesagvol is. Die 

verkondiging is gesagvol wanneer dit ooreenkom met dit wat tydens die verheerliking deur 

God geopenbaar is (vergelyk hoofstuk 7 punt 2.3.2.4) e~ met die Ou Testament - wat ook 

deur God geopenbaar is (vergelyk hoofstuk 7 punt 3.3.4.6). Die leraars is dus onopgelei in 

hulle interpetasie van Paulus· se briewe omdat hulle dit op so wyse uitle dat dit in stryd kom 

- met dit wat God tydens die verheerliking geopenbaar het en met dit wat die Ou Testament 

openbaar. 

Petrus het reeds duidelik gemaak dat hy nie &Jla8cic; is nie. Dit wat hy verkondig, kom 

ooreen me~ sowel dit wat tydens die verheerliking waargeneem is (vergelyk hoofstuk 7 punt 

2.3.2.4) as met die Ou Testament (vergelyk hoofstuk 7 punt 3.3.4.2). 

Dit is dus duidelik dat Petrus vir die lesers beklemtoon dat hulle hulle nie in hulle beskouing 

van die lankmoedigheid van die Here moet laat lei deur mense wat bewys dat hulle onkundig 

is aangaande die eskatologiese dinge en die leefwyse wat daaruit moet voortspruit nie. Hulle 

moet besef dat sy interpretasie reg is, want dit kom ooreen met dit wat God tydens die 

verheerliking geopenbaar het en ook met dit wat in die Ou Testament geopenbaar is. 

4.2.7.7 

Petrus noem die leraars in 3:16 ook.au't1lptK'tot. Petrus gee daarmee aan die lesers 'n verdere 

rede waarom hulle hul nie deur die valse leraars moet laat lei in hulle beskouing van die 

lankmoedigheid van die Here nie. Hierdie mense is onseker in hulle standpunte met 
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betrekking tot die waarheid en kan nie tot 'n finale besluit kom nie (vergelyk die betekenis 

waarvoor die woord acr'tf)ptK'tot gebruik word in punt 4.2.6.2). Dit is uit die konteks 

duidelik watter waarheid dit is waaroor die valse leraars onseker is. Hulle is onseker met 

betrekking tot die waarheid oor die eskatologiese gebeure en die mens se leefwyse wat daaruit 

moet voortspruit. 

Petrus het reeds in die brief beklemtoon dat hyself nie 'n vreemde leer aan die lesers 

verkondig nie, maar dat wat hy aan hulle verkondig het, ooreenkom met die evangelie wat die 

apostels aan die lesers verkondig het (vergelyk hoofstuk 6 punt 1.2.3.4). Wanneer Petrus in 

3:16 die onstandvastigheid van die valse leraars aan die kaak stel, bring hy daarmee implisiet 

sy eie standvastigheid op die voorgrond. Hy is nie acr'tf)ptK'to<; nie en daarom kom sy 

prediking met Paulus se briewe ooreen, terwyl die valse leraars wat onstandvastig is, gedeeltes 

in Paulus se briewe verdraai. 

Petrus maak dus, deur die leraars acr'tf)ptK'tot te noem, duidelik dat die lesers nie die leraars 

moet volg nie. Wie hulle volg, volg mense wat onstabiel is in hulle standpunte met 

betrekking tot die eskatologiese gebeure en die leefwyse ·wat daaruit moet voortspruit. Die 

lesers kan hulle egter deur Petrus laat lei, aangesien hy verkondig wat reeds aan hulle 

verkondig is. 

4.2.7.8 • Acr'tf)ptK'tot · en die gevolge van die valse leraars se verdraaiing van 

gedeeltes van Paulus se briewe en ander geskrifte 

Die misbruik van Paulus se briewe deur die valse leraars hou ernstige gevolge vir hulleself in. 

Dit lei volgens 3: 16 tot hulle eie eskatologiese ondergang ( anroA.Etav). Petrus kontrasteer die 

toekoms van mense wat die regte perspektief op God se lankmoedigheid het met die toekoms 

van die mens~ wat gedeeltes van Paulus se briewe en die Ou Testament verdraai. Mense met 

die regte perspektief stuur op saligheid af (crro't11Ptav) en die verdraaiers stuur op ondergang af 

(anroA.ttav). 

5. Die kenmotief in gedagte-eenheid 5 

Ten einde te bepaal watter plek die kenmotief in gedagte-eenheid 5 inneem, word die woord/e 

wat die kenmotief in die gedagte-eenheid dra, eerstens bestudeer en daarna word die 

kenmotief in gedagte-eenheid 5 aan die hand van hierdie woorde vasgestel. 

5.1 Die voorkoms van woorde waarin die kenmotief na vore tree in gedagte

eenheid 5 
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Dit is uit hoofstuk 3 punt 7 .6.5 duidelik dat die volgende woorde in gedagte-eenheid 5 

moontlik die kenmotief dra: 

* 
* 
* 
* 

IIpoyt vrocrKoV'tE<; (3: 17). 

IIA.avn (3: 17). 

l:'Ovanaxaev'tE<; (3: 17. 

rvrocrEt (3: 18). 

Daar word nou ondersoek ingestel om te bepaal watter van bogenoemde woorde wel die 

kenmotief dra. 

5. 1.1 llpoyt vrocrKOV'tE<; 

Uit Louw en Nida (1988ii:206) is dit duidelik dat Petrus npoytvrocrKro in twee semantiese 

velde aanwend, te wete Ken (28) en Dink (30). Petrus het in die brief duidelik gemaak dat hy 

die lesers vooruit waarsku dat daar valse leraars/spotters sal kom (2:1-3; 3:3-4). Wanneer hy 

dus in die slot van die brief (verge~yk die uiteensetting van die gedagt~struktuur) die woord 

npoyt vrocrKOV'tE<; gebruik, is dit duidelik dat hy na die feit verwys dat die lesers die inligting 

wat hy aan hulle gegee het, nou vooruit weet. Daar kan dus aanvaar word dat hy die woord 

in semantiese veld 28 aanwend. 

Uit hoofstuk 1 punt 5 is dit duidelik dat semantiese veld 28 aan die kenmotief gekoppel is en 

daar kan dus aanvaar word dat die woord npoyt vrocrKoV'tE<; in 3: 17 aan die kenmotief 

~ gekoppel is. 

5.1.2 

Soos in ho~fstuk 8 punt 3 .1.1 aangetoon is, kan nA.avn in twee semantiese vel de aangewend 

word, naamlik die velde 'n Perspektief he, Glo, Vertrou (31) en Morele en etiese kwaliteite en 

verbandhoudende gedrag (88). 

Aangesien Petrus in 3:4 beklemtoon dat die valse leraars/spotters mense sal wees wat volgens 

hulle eie begeerlikhede wandel, is dit waarskynlik dat Petrus in 3: 17 weer die leefwyse van 

die valse leraars aan die orde stel. Met die woord word die leefwyse van die leraars aangedui 

as 'n ernstige afwyking van dit wat moreel korrek is. Daar kan daarom aanvaar word dat 

Petrus die woord nA.avn in semantiese veld 88 aanwend12 • Dit blyk uit hoofstuk 1 punt 5 dat 

12 In 2:18 het Petrus die woord 1tAUV11 gebruik in die semantiese veldMorele en etiese kwaliteite en 

verbandhoudende gedrag (88) om die sedelose leefwyse van die valse leraars aan te toon. 



338 

semantiese veld 88 nie aan die kenmotief gekoppel is nie en dat nA-avn in 3: 17 derhalwe nie 

die kenmotief dra nie. 

5.1.3 

Dit is uit Louw en Nida (1988ii:234) duidelik dat cruvanayoJlat in die volgende drie 

semantiese velde aangewend word: 

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

2) Assosiasie (34) 

3) Gedrag en verbandhoudende toestande (41) 

In hoofstuk 1 punt 5 is aangetoon dat semantiese veld 31 aan die kenmotief gekoppel is. 

Indien Petrus die woord in hierdie veld aanwend, dra die woord die kenmotief. 

Die feit dat Petrus nA.avn in 3: 17 aanwend in die semantiese veld Morele en etiese kwaliteite 
en verbandhoudende gedrag (88), gee 'n aanduiding dat hy cruvanaxeevtE~ in semantiese 

veld 41 gebruik en dus wil duidelik maak dat die lesers moet waak dat hulle nie begin 

deelneem (vergelyk Louw en Nida, 1988i:506 vir die betekenis waarvoor cruvanayoJlat in 

semantiese veld 41 gebruik word) aan die afwykende gedrag van die leraars nie. Die feit dat 

Petrus reeds in 2:2 beklemtoon het dat mense wat die valse leraars volg, immoreel begin 

optree (vergelyk hoofstuk 8 punt 1.2.2.2.1.6), gee verdere ondersteuning aan die standpunt 

dat Petrus cruvanaxeevtE~ in semantiese veld 88 aanwend. 

Dit is dus waarskynlik dat Petrus cruvamx.xetvtE~ in semantiese veld 88 aanwend en daar kan 

daarom aanvaar word dat die woord nie die kenmotief dra nie. 

5.1.4 rvrocrEt 

In hoofstuk 5 punt 2.1.2 is aangetoon dat die woord yvrocrt~ in die semantiese velde Ken (28) 

en die semantiese veld Verstaan (32) aangewend word. Die feit dat Petrus yvrocra in 3: 17 

saam met xapt'tt gebruik, dui daarop dat Petrus kennis in die oog het wat deur Jesus Christus 

geskenk word. Dit is immers onwaarskynlik dat 'I11crou Xptcr'tou die objektiewe genitief by 

yvrocrEt is en terselfdertyd as die subjektiewe genitief van xapt'tt gebruik word. Daar is in 

hoofstuk 5 punt 2.1.2 aangetoon dat Petrus met yvrocrt~ in 1:5 en 6 verwys na die evaluering 

van die valse leraars in ooreenstemming met die leer wat Petrus aan hulle voorhou. Die feit 

dat Petrus in 3: 17 die gevaar wat die valse leraars vir die lesers inhou, ter sprake bring, gee 'n 

aanduiding dat hy yvamEt in 3:17 ook in die semantiese veld Verstaan (32) gebruik. Wanneer 

aanvaar word dat Petrus yvrocrEt, soos in 1:5 en 6, gebruik om te verwys na die evaluering 

van die valse leraars, is die kontrastering met betrekking tot die lesers se verhouding met die 

leraars baie duidelik. Die lesers moet nie toelaat dat hulle deur die leraars meegesleep word 
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nie ( cruva.na.xeevtE<;), hulle moet toeneem ( a.ul;avE'tE) in hulle vermoe om die leraars te 

beoordeel. Daaruit blyk dus dat Petrus wel yvrocrEt in semantiese veld 32 gebruik en vir 

dieselfde betekenis as waarvoor hy dit in 1 :5 en 6 gebruik het. 

5.1.5 Slotsom 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die woorde npoyivrocrKoV'tE<; en yvrocrn in gedagte

eenheid 5 die kenmotief dra. 

5.2 Die kenmotief m gedagte-eenheid 5 soos dit deur die woorde 

npoyt vrocrKoV'tE<; (3: 17) en yvrocrn (3: 18) · gedra word 

Ten einde die kenmotief in gedagte-eenheid 5 te bepaal, word die betekenis waarvoor die 
woorde wat die kenmotief dra, eerstens gedefinieer. Die woorde word volgens die metode 

wat in hoofstuk 1 punt 4.3 uiteengesit is, gedoen .. Daar word tweedens aandag gegee aan die 

verhouding tussen die woorde wat die kenmotief dra, en die res van die gedagte-eenheid. 

5.2.1 

5.2.1.1 

Definiering van die betekenis waarvoor die woord npoyt vrocrKOV'tE<; in 

3: 17 gebruik word 

Die subdomein waarbinne, en die (voorlopige) betekenis waarvoor 

npoyt vrocrKov'tE<; in 3: 17 gebruik word 

Daar is in punt 5 .1.1 aangetoon dat npoyt vrocrKOV'tE<; in 3: 17 in die semantiese veld Ken (28) 

aangewend word. Dit blyk uit Louw en Nida (1988i:335) dat npoytvrocrKoV'tE<; binne die 

semantiese veld 28 in die subdomein Ken (A) gebruik word vir die betekenis om van iets 
kennis te dl,Y voor 'n bepaalde tydstip (28.6) 

5.2.1.2 , Die semantiese ·veld waarbinne npoyt vrocrKOV'tE<; in 3: 17 gebruik word in 

die geheelkonteks van omliggende semantiese velde 

In hoofstuk 4 punt 5.2.1.2 is die semantiese veld 28, waarbinne Petrus npoytvrocrKoV'tE<; in 

3:17 aanwend, reeds in die geheelkonteks van omliggende subdomeine geplaas. Dit is uit 

hierdie plasing duidelik dat npoytvrocrKov'tE<; in 3:17 veronderstel dat inligting reeds verkry is. 

5.2.1.3 Die subdomein waarbinne npoyt vrocrKOV'tE<; in 3: 17 gebruik word in die 

geheelkonteks van die omliggende subdomeine 

In hoofstuk 4 punt 5.2.1.3 is die subdomein waarbinne Petrus npoytvrocrKOV'tE<; in 3:17 

gebruik, in die geheelkonteks van omliggende subdomeine geplaas. Hierdie plasing bring 



340 

geen inligting na vore wat vir die defmiering van betekenis waarvoor die woord gebruik word, 

van belang is nie. 

5.2.1.4 Kontrastering van die verskillende betekenisse binne die subdomein 

waarbinne npoyt voooKOV'tE<; in 3: 17 gebruik word 

Saam met betekenisse 28.1-28.5, 28.7, 28.10, en anders as die ander betekenisse in 

subdomein A, verwys betekenis 28.6 na die besit van inligting. Betekenis 28.6 verskil egter 

van hierdie betekenisse deurdat dit daarop fokus dat die inligting voor 'n spesifieke tydstip 

bekom is. Die betekeniskomponent om voorafte weet, ontvang in die betekenis klem. 

5.2.1.5 Die betekenis waarvoor die woord npoyt voooK:oV'tE<; in 3: 17 gebruik word 

Dit is uit die voorafgaande duidelik dat Petrus deur die gebruik van npoyt voooKoV'tE<; in 3: 17 

aandui dat inligting reeds verkry is. Verder word beklemtoon dat inligting voor 'n spesifieke 

tydstip verkry is. Die betekeniskomponent om voorafte weet, ontvang in die betekenis klem. 

5.2.2 

/ 

Def'miering van die betekenis waarvoor die woord yvoooEt in 3:18 gebruik 

word 

Daar is in punt 5 .1.4 aangetoon dat Petrus yvoooEt in 3: 18 vir dieselfde betekenis gebruik as 

waarvoor hy yv&ot<; in 1:5, 6 gebruik bet .. 

In hoofstuk 5 punt 2.2.3 is hierdie betekenis reeds gedefinieer. Die betekenis waarvoor die 

woord gebruik word, kan dus nou gegee word. 

5.2.2.1 Die ~etekenis waarvoor yvrooEt in 3:18 gebruik word. 

Dit blyk uit hoofstuk 5 punt 2.2.3 dat yvrooEt in 3:18 verband hou met die proses van tot 

be grip kom. Om te begryp is volgens hierdie betekenis die resultaat van die vermoe om te leer 

en te ervaar. 

. 5.2.3 Die verband van npoyt vrooKoV'tE<; en yvoooEt met gedagte-eenheid 5 

5.2.3.1 Die objek van npoytvoooKOV'tE<; 

Die objek van npoyt vrooK:oV'tE<; word nie uitdruklik in 3: 17 vermeld nie. Volgens Hiebert 

(1989:176), Kahmann (1983:108) en Watson (1988:139) word die gevaar van die valse leraars 

se koms as objek veronderstel. 
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Die feit dat Petrus in 2:1-3 en 3:3-4 duidelik gemaak het dat daar in die toekoms valse 

leraars/spotters sal kom, en dat hy die lesers in 2: lOb-22 waarsku teen die leraars (vergelyk 

hoofstuk 2 punt 2.10) bevestig hierdie standpunt van Hiebert, Kahmann en Watson. Die 

lesers weet dus vooruit dat die valse·leraars/spotters sal kom en hoe hulle sal optree. 

Petrus gee egter in 3:5-8 aan die lesers antwoorde op die spot van die spotters. Hy wys hulle 

daarop dat alles nie dieselfde gaan bly soos die spotters beweer het nie en dat God volgens sy 

tydskedule die belofte oor die koms van die Here in vervulling sal laat gaan. Daaruit kan 

afgelei word dat hy, wanneer hy se die lesers sal vooruit weet, ook die antwoorde wat hy aan 

die lesers gegee het, in die oog het. Die lesers weet vooruit hoe om die spot van die spotters 

te beantwoord. 

In 3: 13 word beklemtoon dat die lesers, saam. met die apostels, 'n nuwe hemel en aarde 

verwag waarop mense sal woon wat volgens God se wil sal lewe (vergelyk punt 3.2.4.7). 

Daaruit kan afgelei word dat Petrus ook die koms van die nuwe hemel en aarde in gedagte het 

wanneer hy se die lesers weet vooruit (npoytVrocrKovtE<;). Hulle weet vooruit dat daar 'n 

nuwe hemel en aarde sal kom waarop mense wat volgens God se willewe, sal woon. 

Dit blyk dus dat die lesers vooruit weet van die koms en optrede van die valse leraars/spotters. 

Hulle weet ook vooruit wat die antwoord op die standpunte van die leraars/spotters moet wees 

en dra vooruit kennis van die nuwe hemel en aarde wat kom en waarop mense wat volgens 

God se willewe, sal woon. 

5.2.3.2 llpoyt vrocrKoV'tE<; en die waaksaamheid van die lesers 

Met die imperatief cpuA.acrcrEcr9E beklemtoon Petrus nie net vir die lesers dat hulle moet waak 

nie, maar ~at hulle noukeurig moet waak oor hulleself (vergelyk Louw & Nida, 1988i:486). 

Dit is duidel~ dat npoyt vrocrKovtE<; in 3: 17 'n redegewende funksie inneem. Die skrywer dui 

met npoyt vrocrKOV'tE<; die rede aan waarom die lesers noukeuring oor hulleself moet waak. 

Omdat die lesers vooruit weet van die gevaar van die valse leraars/spotters en vooruit weet 
wat die antwoorde is, moet hulle noukeurig oor hulleself waak. 

5.2.3.3 llpoyt vrocrKoV'tE<; en die standvastigheid van die lesers 

Die gevaar wat vir die lesers dreig, blyk uit 3:16. Hulle kan uitval (vergelyk Louw en Nida, 

1988i: 155-156 vir die betekenis waarvoor die woord EK1tEO"'J1'tE gebruik word) uit hulle eie 
standvastigheid ( 1:ou ioiou cr'tnpt Yl!ou). 
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Die feit dat Petrus, volgens sy doelstelling, met sy brief die lesers geestelik wakker wil maak 

(vergelyk 1:13 en boofstuk 6 punt 2.5.6.2 van bierdie studie), en die feit dat by ook die 

ernstige denke by die lesers wil wakker maak (3: 1), gee 'n aanduiding dat by cn:11pt YJlOU in 

3:17 gebruik in die semantiese veld Bekwaam, Geskik (75) vir die betekenis 'n staat van ferm 

innerlike krag (Louw & Nida, 1988i:678) en nie in die semantiese veld Gevaar, Risiko, Red 

en Verlos (21) vir die betekenis plek van veiligheid (vergelyk Louw & Nida, 1988i:240) nie. 

Die gevaar wat vir die lesers dreig, is dat bulle bul innerlike standvastigbeid kan verloor en 

begin twyfel. 

Uit 1: 12 is dit duidelik waarin die lesers innerlik standvastig moet staan, te wete in die 

apostoliese leer (vergelyk hoofstuk 6 punt 1.2.3.6). 

Wanneer die lesers dus, in die lig van die dinge wat bulle vooruit weet, waaksaam is, sal bulle 

nie bulle innerlike standvastigbeid in die apostoliese leer verloor nie. 

5.2.3.4 Ilpoywmcr-.cov'tE<; en die leefwyse van die lesers 

Petrus maak nie aileen duidelik dat daar 'n gevaar is dat die lesers bulle innerlike 

standvastigbeid kan verloor nie - by se ook hoe dit kan gebeur. Dit sal volgens 3: 17 gebeur 

deurdat die lesers begin deelneem ( cruvanaxef:vtE<;) aan die gedrag van die valse leraars wat 

erg afwyk van dit wat moreel korrek is (vergelyk punt 5.1.2 vir die betekenis waarvoor die 

woord nA.avn in 3: 17 gebruik word). 

Die leefwyse van die lesers word dus in 3: 17 deur Petrus op die voorgrond gestel. Die lesers 

moet besef watter gevaar in die leefwyse van die valse leraars skuil. Wie daaraan deelneem, 

verloor sy innerlike standvastigheid. 

Dit blyk dus dat die lesers wat vooruit die dinge weet wat Petrus aan bulle duidelik gemaak 

bet, ook op bulle leefwyse moet ag gee. Indien bulle soos die valse leraars begin lewe, sou 

bulle hul innerlike standvastigheid verloor. 

5.2.3.5 Ilpoywmcr-.cov'tE<; en die genade van Jesus Christus 

Die lesers wat vooruit weet, moet nie aileen waak (qmA.acrcrccr9E) nie. Petrus se bulle moet 

ook toenneem (aul;avE'tE) in genade (Xapt'tt). 

'( 

Daar kan aanvaar word dat 'to'l> -.cupiou 'llJl&v -.cat crco'tilpo<; 'Incro'l> Xptcr'to'l> as subjektiewe 

genitief saam met xapt'tt gebruik word (Green, 1977:150) Die Here Jesus Christus is die Een 

wat die genade gee. Met die woord aul;avE'tE maak Petrus duidelik dat die lesers meer en 
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meer moet belewe van die genade wat Jesus Christus gee (vergelyk Louw & Nida, 1988i:601 

vir die betekenis waarvoor aul;avE'tE in 3:18 gebruik word). 

Dit is opvallend dat Petrus reeds in die aanhef van die brief na die genade (xapt<;, 1 :2) verwys 

het (vergelyk die ringkomposisie wat in hoofstuk 3 punt 6.3 aangetoon is). Wanneer hy in 

3: 18 die woord yvrocrEt gebruik, ontstaan die vraag of hy daarmee, soos met i:m yvrocrEt in 

1:2, yvrocrEt in 3:18 stel as die bron waaruit en die instrument waarmee genade vermeerder 

word (vergelyk hoofstuk 4 punt 5.2.2.1 in verband met EmyvrocrEt in 1:2 as bron en 

instrument). In punt 5.2.3.6 word egter aangetoon dat yvrocrEt in 3:18 nie na dieselfde 

betekenis verwys as i:m yvrocrEt in 1 :2 nie13 • Dit beteken egter nie dat die diepgaande kennis 

(i:niyvrocrt<;) wat in 1:2 ter sprake gebring is, nie in 3:18 figureer nie. Daar kan aanvaar word 

dat Petrus in 3:18 i:niyvrocrt<; implisiet stel as die bron waaruit en die instrument waarmee 

genade vermeerder word. Hierdie aanname kan gemaak op grond van die feit dat Petrus 

i:niyvrocrt<; in 1:2 en in 3:18 met Jesus in verband bring. In 1:2 word gese die genade word 

vermeerder deur die kennis van Jesus en in 3: 17 word met die genitief duidelik gemaak dat 

Jesus die Gewer is van die genade. · 

Dit blyk dus dat Petrus duidelik maak dat die lesers wat vooruit weet van die koms van die 

valse leraars/spotters en wat die antwoorde op bulle spot ken, meer en meer die genade van 

die Here Jesus Christus moet belewe. Dit moet hulle doen met as instrument die kennis van 

Jesus Christus wat ook die bron is waar die genade van atkomstig is. 

~ 5.2.3.6 Ilpoyt VcOCJKOV'tE<; en 'YVcOCJEt 

Die lesers moet volgens 3:18 nie slegs toeneem in die genade nie, maar ook in die kennis 

(yvrocrEt) van Jesus Christus. In punt 5.2.2 is aangetoon dat Petrus met yvrocrEt verwys na die 

begripsven;noe wat hy in 1:5, 6 ter sprake gebring het. Die lesers moet dus toeneem in bulle 

vermoe om die leraars en bulle leer te evalueer aan die hand van dit wat die apostel aan bulle 

oordra, (vergelyk hoofstuk 5 punt 2.2.3.5 vir die betekenis waarvoor yvrocrEt in 3:17 gebruik 
word). 

Uit die konteks is dit duidelik waarom Petrus die lesers aanmoedig om toe te neem in 

begripsvermoe. Hy het reeds gestel dat die lesers vooruit weet van die koms van die valse 

leraars en die antwoorde op bulle spot ken (vergelyk punt 5.2.3.1). Indien bulle toeneem in 

begripsvermoe, sal bulle meer en meer in staat wees om met dit wat bulle vooruit weet, te 

voorkom dat bulle hul inner like standvastigheid verloor. 

1:3 'EmyvrocrEt in 1:2 en "(VcOCJEt in 3:18 vorm dus net formeel deel van die ringkomposisie wat in hoofstuk 3 

pm1t 6.3 aangetoon is nie inhoudelik deel van die ringkomposisie nie. 



344 

Die feit dat Petrus duidelik maak dat Jesus Christus die Een is wat die begripsvermoe gee, is 

belangrik. Hoewel begripsvermoe die resultaat is van leer en ervaar (vergelyk punt 5.2.2.1 

vir die betekenis waarvoor die woord yvrocret in 3: 17 gebruik word), kan hierdie 

begripsvermoe alleen verkry word as Jesus Christus dit gee. Petrus bet reeds aan die lesers 

mense voorgehou van wie verwag sou kon word dat bulle begripsvermoe sou he, maar wat dit 

nie gehad bet nie, te wete die valse leraars. Hulle wat leraars was (2:1), bet nie 

begripsvermoe gehad nie, maar was soos redelose diere (2: 12) en het minder insig gehad as 

Bileam se donkie (vergelyk hoofstuk 8 punt 2.2.10.7). Petrus maak dit dus implisiet vir die 

lesers duidelik dat bulle alleen in verhouding met Jesus Christus hierdie begripsvermoe kan 

ontvang. 

Petrus moedig die lesers dus volgens 3: 18 aan om toe te neem in die vermoe om die valse 

leraars te beoordeel aan die hand van dit wat hy aan bulle bekend gemaak bet. Hierdie 

vermoe sal bulle alleen verkry in 'n verhouding met Jesus Chr~stus. 

6. Die kenmotief in gedagte-eenheid 5 

Daar kom nie in gedagte-eenheid 5 enige woorde voor wat die kenmotief dra nie en dit blyk 

dat Petrus ook nie implisiet die kenmotief in die eenheid na vore bring nie. 

7. Gevolgtrekkings 

7.1 Die kenmotief in gedagte-eenheid 1 

7 .1.1 In gedagte-eenheid 1 dra die woord yt vrocrKovte<; die kenmotief. 

7 .1.2 rtVWO"KOV'tE<; in gedagte-eenheid 1 WOrd gebruik om in die algemeen die besit 

van inligting aan te dui. 

7 .1.3 Petrus beklemtoon vir die lesers dat dit 'n prioriteit is dat bulle kennis sal dra 

van dit wat hy aan bulle bekend maak aangaande die spotters. 

7 .1.4 Die eerste saak aangaande die spotters waarvan die lesers kennis moet dra, is 

dat die spotters sal kom (£A-eucrovtat) en dat bulle in die laaste dae sal kom. 

Wanneer die lesers daarvan kennis dra, sal bulle bevestiging kry dat dit wat die 

profete aangaande God se betrokkenheid by die skepping en aangaande God se 

oordeel gese bet, die waarheid is. Met die koms van die spotters begin dit wat 

die profete gese bet, in vervulling gaan. 

7 .1.5 Die lesers moet ook kennis dra van die leefwyse van die spotters. Hulle sal dan 

besef dat die spotters se leefwyse nie ooreenkom met die leefwyse wat die 

apostels met gesag aan die lesers voorgehou het nie. Die lesers sal besef dat 

hierdie mense die apostels en Jesus Christus verwerp. 
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7 .1.6 Die lesers moet in die derde plek ook kennis dra van die inhoud van die spotters 

se spot, aangesien die lesers dan sal besef dat hierdie mense opvolgers is van 

die Ou-Testamentiese spotters. 

7.2 Die kenmotief in gedagte-eenheid 2 (3:5-7) 

7.2 .1 Die kenmotief word : in gedagte-eenheid 2 deur die woorde A,aveavet (3: 5), 

e£A-ov'tm; (3:5) en A-aveave'tro (3:8) gedra. 

7.2.2 Aaveavn in 3:5 hou verband met die onvermoe om inligting uit die geheue op 

te roep. Met A,aveavet beklemtoon Petrus die gevolge wanneer inligting nie uit 

die geheue opgeroep word nie: die betekenis daarvan word naamlik uit die oog 

verloor. 

7.2.3 e£A-oV't<X<; in 3:5 hou verband met inligting wat reeds verwerk is en waaroor 

reeds tot 'n besluit gekom is. Petrus gebruik OeA-ov'ta<; in 3:5 om na 'n 

spesifieke opinie of standpunt wat gehuldig word, te verwys. 

7.2.4 Aaveave'tro in 3:8 word vir dieselfde betekenis gebruik as waarvoor A-aveavn 

in 3:5 gebruik is (vergelyk punt 7.2.2). 

7.2.5 Petrus bring in 3:7 weer die spesifieke standpunt wat die valse leraars gehuldig 

bet ter sprake - bulle standpunt aangaande God se betrokkenheid by die 

wereldgeskiedenis en God se oordeel. 

7.2.6 Om bulle standpunt te handhaaf, moet die spotters sekere inligting nie uit bulle 

geheue oproep nie en die betekenis daarvan oor die hoof sien. Deur aan die 

lesers uit te wys hoe die spotters daarin kan slaag om hierdie sienswyse oor God 

se betrokkenheid by die wereldgeskiedenis gestand te doen, lei hy die lesers om 

nie dieselfde fout te maak en die spotters se opinie te deel nie. 

7 .2. 7 Die inligting wat die spotters nie uit bulle geheue oproep nie en waarvan bulle 

die betekenis oor die hoof sien, is inligting aangaande die skepping. Hulle 

vergeet dat die skepping afhanklik is van God se Woord. Petrus wys daarop 

. dat die aarde kwesbaar is - die aarde wat deur die W oord uit die water gelig is 

en tussen die water in stand gehou is en weer deur die water verswelg kon 

word. Hulle vergeet ook dat die aarde vernietig is deur die Woord van God 

met dieselfde water waaruit en waarin dit tot stand gekom bet en dat selfs die 

hemele deur die verwoesting van die aarde geraak is. 

7.2.8 Petrus maak dit deur sy verwysing na die inligting wat die spotters aangaande 

die skepping voor die sondvloed vergeet, duidelik dat die standpunt wat die 

spotters huldig dat alles dieselfde bly, verkeerd is. .! 

7.2.9 Die spotters vergeet ook inligting aangaande die aarde mi die sondvloed. Hulle 

vergeet dat die aarde deur die Here veilig bewaar word om dit te oordeel. Ook 

vergeet bulle dat hierdie oordeel deur dieselfde W oord uitgevoer sal word wat 

die aarde tot stand gebring het - die W oord wat dit alreeds een maal geoordeel 
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bet. Hulle vergeet dat die middel waarmee die huidige skepping geoordeel sal 

word, verskil van die middel waarmee dit destyds met die sondvloed geoordeel 

is. Die komende oordeel sal met vuur uitgevoer word. Hulle vergeet ook dat 

die komende oordeel oor die skepping volgens die profesiee van die Ou 

Testament sal geskied en dat die goddelose mense wat hierdie aarde bewoon, 

saam met die skepping bulle oordeel sal ontvang. 

Wanneer die lesers met die vraag gekonfronteer word: 'waar bly die belofte van 

sy koms?' (3:4), moet die lesers inligting aangaande Godse tydskedule uit bulle 

geheue oproep. Hulle moet, soos dit uit Psalm 90 duidelik is, onthou dat God 

nie aan die mens se tydskedule gebind word nie. 

7.3 Die kenmotief in gedagte-eenheid 3 (3:8-10) 

7. 3 .1 In gedagte-eenheid 3 word die kenmotief gedra deur die woorde ilyouv'ta.t 

(3 :9), 1tp00"001(WV't<X.<; (3: 12) en npocrOOKWJlEV (3: 13). 

7.3.2 ·Eyouv'ta.t in 3:9 bette doen met inligting wat reeds verwerk is en waaroor tot 

'n besluit gekom is. Die woord verwys in die algemeen na die feit dat 'n 

perspektief gehandhaaf word of 'n standpunt gehuldig word. 

7.3.3 IIpocrooK&v'ta.<; in 3:12 en npocrooK&JlEV in 3:13 het te doen met die bebeer en 
' verwerking van inligting aangaande toekomstige gebeure. Dit wat verwag 

word, kan goed of sleg wees. 

7.3.4 Die opinie wat Petrus in 3:9 ter sprake bring is die opinie van sommige van die 

lesers. 

7.3.5 Hierdie groep lesers was onder die invloed van die spotters en was van mening 

dat die Here traag is om sy belofte uit te voer. Petrus bestry hierdie opinie en 

ontken dat die Here traag is. 

7.3.5 Petrus wys die lesers watter standpunt die regte standpunt is. Hy maak dit vir 

die lesers duidelik dat bulle die tyd wat verloop voor die koms van die Here 

plaasvind, met die geduld van die Here moet verbind. Hy wys bulle daarop dat 

die Here geduld het met bulle, want hy wil nie dat sommige mense verlore gaan 

nie, maar dit is sy begeerte dat almal gered word. Die lesers word gelei om te 

begryp dat bulle, anders as die mense in Noag se tyd, die geleentheid tot 

bekering moet gebruik. 

7.3.6 Die lesers word dit op die hart gedruk om die dag van God te verwag. Petrus 

maak dit duidelik dat die koms van die dag wat die lesers verwag, die koms van 

Jesus Christus is wat aan bulle deur die apostels bekend gemaak is, asook die 

koms waarmee die spotters sal spot. Petrus beklemtoon dat die dag wat die 

lesers verwag, die dag is waarop Jesus Christus in sy goddelike mag gaan kom 

om sy oordeel oor die skepping uit te voer. Die koms van die dag va": Jesus 

Christus in sy goddelike mag - die dag wat die lesers verwag, bou die 
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vernietiging van die skepping in, in ooreenstemming met dit wat deur die 

profete geprofeteer is. Hierdie verwagting van die lesers staan in skrille 

kontras met die stelling van die spotters dat alles dieselfde sal bly. 

7.3. 7 Die verwagting van die lesers aangaande die koms van die dag van God word 

deur Petrus aan hulle lewenswandel verbind. Hulle lewe sal aileen heilige en 

godvrugtige dade vertoon, indien hulle die dag van God verwag. Hy waarsku 

hulle enersyds dat, indien hulle toelaat dat die spotters hulle verwagting laat 

afneem, hulle lewe nie meer heilige en godvrugtige dade. sal vertoon nie. 

Andersyds moedig hy hulle aan om die verwagting van die koms van die dag 

van God Iewendig te hou sodat hulle lewenswyse sal ooreenkom met dit wat 

noodsaaklik is in die lig van die toekomstige gebeure. 

7.3.8 Teenoor die opinie dat God traag is in die uitvoer van die belofte, stel Petrus 'n 

ander moontlikheid. Hy wys die lesers op die moontlikheid om 'n medewerker 

van God te wees met betrekking tot die koms van die dag van God. Die lesers 

moet, in die lig van dit wat gaan gebeur en omdat hulle verwag dat dit gaan 

gebeur, 'n lewe van heilige en godvrugtige dade lei en sodoende die dag van 

die koms van God verhaas. 

7.3.9 Naas die verwagting van die koms van die dag van God, stel Petrus ook 'n 

ander verwagting. Hy en die lesers verwag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde 

waarop die bewoners altyd volgens Godse wil sallewe- 'n plek waar iemand 

met die Iewenswandel van die spotters nie sal tuishoort nie. 

' 7.4 

7.4.1 

Die kenmotief in gedagte-eenheid 4 

Petrus laat in gedagte-eenheid 4 die kenmotief figureer deur die woorde 

npocromc&v'tE<; (3:14), flyEt0"9E (3:15), crocpiav (3:15), Ot>O"VOT\'ta (3:16), 

&J.ta9d<; (3: 16) en &cr't'llpt K'tot (3: 16) te gebruik. 

7.4.2 Tipocromc&v'tE<;in 3:14 het te doen met die beheer en verwerking van inligting 

. en beklemtoon die verwagting van toekomstige gebeure. Hierdie gebeure kan 

goed of sleg wees en die feit dat dit verwag word, impliseer nie noodwendig 

dat daarvoor gewag word nie. 

7.4.3 'EyEtcr9E in 3:9 hou verband met inligting wat reeds verwerk is en waaroor tot 

'n besluit gekom is. Die woord verwys in die algemeen na die feit dat 'n 

perspektief gehandhaaf word of 'n standpunt gehuldig word. 

7.4.4 Locpiav verwys na die proses waardeur inligting gebruik word om tot die regte 

be~rip of evaluering te kom en verwys na die vermoe om te. kan verstaan en 

. 7.4.5 
gevolglik wys op te tree. 

~t>crv611'ta in 3:16 het te make met die proses waardeur inligting gebruik word 

om tot die korrekte begrip of evaluering te kom en fokus op die 

maklikheidsgraad of moeilikheidsgraad waarmee inligting verwerk word. Die 
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woord verwys na die feit dat inligting wei verwerk word, maar alleen met groot 
. . 
mspanmng. 

7.4.6 'AJlaeci:c; in 3:16 het in die algemeen te doen met die mate waarin 'n persoon 

inligting verkry het. 'AJlaecl:c; hou verband met die feit dat 'n persoon nie 

formele opleiding ontvang het nie en dat so iemand gevolglik eenvoudig en 

onkundig is. 

7.4.7 Die woord acn-flptK'tot in 3:16 impliseer inligting wat verwerk is en waaroor 

tot 'n besluit gekom is. Die woord verwys na 'n verandering van standpunt 

met betrekking tot die waarheid. Hierdie verandering hou in dat die persoon 

onseker en huiwerig is in sy standpunte oor die waarheid en nie tot 'n finale 

besluit gekom kan kom nie. 

7.4.8 Die dinge wat die lesers volgens 3:14 verwag, is die eskatologiese gebeure soos 

Petrus dit in 3: 11-13 weergee. 

7.4.9 Petrus maak dit in 3:14 duidelik dat hierdie verwagtinge aangaande die 

eskatologiese gebeure verband hou met die lesers se leefwyse. Die feit dat 

hulle die koms van die dag van God verwag (met die gepaardgaande 

verwoesting van die skepping en die feit dat hulle 'n nuwe hemele en aarde 

verwag waarop die inwoners volgens Godse wil salleef) is 'n rede waarom die 

lesers met intense inspanning 'n bepaalde leefwyse sal najaag. Hulle 

verwagting dien as rede waarom hulle met intense inspanning daarna sal jaag 

om onberispelik en sonder vlek bevind te word. Hierdie verwagting behoort 

ook die rede te wees waaiom die lesers nie soos die leraars sal optree nie. Die 

leraars se beskouing lei daartoe dat hulle in die uitlewing van hulle beskouing, 

hulleself openbaar as skandvlekke en smette (2:13). Die feit dat hulle voorgee 

dat hulle deur Christus gekoop is (2:1), lei daartoe dat hulle 'n verderf oor 

hulle bring (2: 1). Daarteenoor lei die verwagting van die lesers daartoe dat 

7.4.10 

7.4.11 

. hulle onberispelik en vlekkeloos is en dat hulle sal deel in die vrede wat Jesus 

Christus bewerk het. 

Petrus lei die lesers in 3: 15 om 'n spesifieke opinie oor die geduld van die Here 

te he. Hulle moet die geduld van die Here as 'n geleentheid beskou waarin die 

saligheid verkry kan word. Anders as die spotters, moet hulle besef dat dit nie 

'n tyd is om volgens eie begeertes te lewe nie, maar wei 'n geleentheid wat God 

gee vir bekering. 

Die lesers word in 3:15-16 onder die indruk gebring dat Petrus hulle met gesag 

aanmoedig om tot die regte perspektief op die lankmoedigheid van die Here te 

kom.. Die lesers word onder die besef gebring dat die aanmoediging wat hulle 

ontvang, met Paulus se briewe ooreenkom. Indien hulle Petrus se 

aanmoediging verwerp, verwerp hulle ook Paulus wat Petrus se mede-arbeider 

is. Petrus laat hulle ook besef dat hierdie mede-arbeider van hom sy briewe 

geskryf het met 'n vermoe om te verstaan wat van God af kom. Om aan Paulus 
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7.4.15 
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gehoor te gee, kom neer op gehoorsaamheid aan God self. Hierdie mede

arbeider se briewe dra dieselfde gesag as die Ou Testament. 

Petrus kontrasteer die aanmoediging wat hy tot die lesers rig om die Here se 

lankmoedigheid as saligheid te beskou met dit wat die valse leraars aan die 

lesers voorhou. Petrus vind steun in Paulus se briewe, terwyl die valse leraars 

hulle alleen op Paulus se briewe kan beroep as hulle die moeilik verstaanbare 

gedeeltes verdraai. 

Petrus beklemtoon dit vir die lesers dat hulle hul nie in bulle beskouing van die 

lankmoedigheid van die Here moet laat lei deur mense wat bewys dat hulle 

onkundig is aangaande die eskatologiese dinge en die leefwyse wat daaruit moet 

voortspruit nie. Hulle moet besef dat die leraars se sienswyse nie met dit wat 

God tydens die verheerliking geopenbaar het ooreenstem nie en ook nie met die 

Ou Testament nie. Petrus is egter toegerus om hulle in hulle beskouing te lei. 

Hy is getrou aan dit wat God tydens die verheerliking geopenbaar het en sy leer 

is in ooreenstemming met die Ou Testament. 

Die skrywer beklemtoon vir die lesers dat hulle hul nie deur die valse leraars 

moet laat lei in hulle beskouings met betrekking tot die eskatologiese gebeure 

en die leefwyse wat daaruit moet voorspruit nie. Die valse leraars is onstabiel 

in hulle standpunte met betrekking tot die waarheid. Die lesers moet hulle deur 

Petrus laat lei, aangesien dit wat hy verkondig dieselfde leer is as wat die 

apostels reeds aan hulle verkondig het. 

Petrus kontrasteer die gevolge van die regte perspektief op God se 

lankmoedigheid met qie gevolge van die verkeerde perspektief. Mense met die 

regte perspektief, stuur op saligheid af. Mense met die verkeerde perspektief 

stuur op ondergang af. 

7.5 Die kenmotief in gedagte-eenheid 5 

7.5 .1 , In gedagte-eenheid 5 word die kenmotief deur die woorde npoyt vrocrKovtec; en 
yvrocrm gedra. 

7.5.2 IIpoytVrocrKovtec; in 3:17 verwys na die feit dat inligting voor 'n spesifieke 

tydstip verkry is. Die woord gee uitdrukking aan die betekeniskomponent om 
vooraf te weet. 

7.5.3 

. 7.5.4 

Petrus gebruik yvrocrm in 3:18 om na 'n betekenis te verwys wat verband hou 

met die proses om tot begrip te kom. Die woord fokus op die 

betekeniskomponent om te begryp. Hierdie be grip is die resultaat van die 

vermoe om te leer en te ervaar . 

Die dinge wat die lesers volgens 3: 17 vooruit weet, is dat die valse leraars in 

die toekoms kom en ook wat die antwoorde op hulle leer moet wees. 
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7.5.5 Aangesien die lesers hierdie dinge vooruit weet, moet hulle noukeurig waak oor 

hulleself. 

7.5.6 Wanneer die lesers (in die lig van die dinge wat hulle vooruit weet) waaksaam 

is, sal hulle nie hulle innerlike standvastigheid in die apostoliese leer verloor 

nie. 

7.5. 7 Die lesers wat vooruit weet van die koms van die leraars en die antwoorde ken 

op hulle leer, moet noukeurige aandag gee aan hulle leefwyse. Indien hulle die 

valse leraars se leefwyse sou volg, sou hulle hul innerlike standvastigheid 

verloor. 

7.5.8 Die lesers wat vooruit weet dat die leraars kom en die antwoorde op hulle leer 

ken, moet sorg dra dat hulle die genade van Jesus Christus in toenemende mate 

beleef. Die kennis van Jesus Christus is die bron van waar die genade 

afkomstig is en dien ook as die instrument waarmee dit verkry kan word. 

7.5.9 Petrus roep die lesers op om toe te neem in die vermoe om die valse leraars te 

beoordeel aan die hand van dit wat hy aan hulle bekend gemaak het. Hy maak 

dit implisiet aan hulle duidelik dat hulle hierdie vermoe aileen kan verkry 

wanneer hulle in 'n lewende verhouding met Jesus Christus lewe. 




