I Petrus
I Petrus 1
1. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de
uitgekozen verstrooide vreemdelingen uit Pontus,
Galatië, Kapadocië, Asia en Bithynië,
2. volgens de voorkennis van God de Vader, in
Geestelijke heiliging, onder gehoorzaamheid en
besprenkeling met het bloed van Jezus Christus.
Moge genade en vrede u vermenigvuldigd zijn.
3. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus zij
geprezen, Die volgens Zijn grote genade ons
opnieuw geboren heeft doen worden tot een
levende hoop, via de opstanding van Jezus Christus
uit de doden,
4. tot een onverwoestbare en onbesmette en
onvergankelijke erfenis, bewaard voor u gehouden
in de hemelen,
5. in diegenen wordt, via het geloof, Gods kracht
bewaard, met de redding die klaarstaat om
geopenbaard te worden in de laatste tijden.
6. Waarin nu al een beetje vreugde gelegen is, of
noodzakelijk is, bedroefd zijnde met verschillende
testen,
7. ter beproeving van uw geloof, kostbaarder dan het
goud dat volledig verloren zal gaan, bovendien
beproefd zijnde via het vuur, totdat er lof en eer
en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus
Christus aangetroffen zou worden.
8. Liefhebbend Wie u niet gezien heeft, Die u nog
altijd niet ziet, toch gelovend, u verheugend met
een onuitsprekelijke en toenemende vreugde,
9. zorgdragend voor het volbrengen van uw geloof, als
zielsbehoud.
10. Die redding waar de profeten, die over de aan u
bewezen genade geprofeteerd hebben, naar
gezocht en gespeurd hebben.
11. Op onderzoek naar welke of wat voor tijd de Geest
van Christus in hen doelde, vooraf getuigend van
het lijden van Christus, en de heerlijkheden
daarna.
12. Aan wie het geopenbaard is dat het niet over
henzelf ging, maar dat zij ons daarmee dienden,
wat nu via hen die het goede nieuws aan u gebracht
hebben bekend gemaakt is, met de vanuit de hemel
gestuurde Heilige Geest, waarnaar de engelen al
lang hartstochtelijk hebben uitgezien.
13. En daarom, het hoofd koel houdend (en) nuchter
blijvend, hoop volledig op de genade die u gebracht
wordt door de openbaring van Jezus Christus.
14. Als gehoorzame kinderen, uzelf niet vormend naar
het vroegere voorbeeld van lichamelijke lusten uit
onwetendheid,
15. maar in overeenstemming met uw geroepen zijn,
tot heiligheid, gedraag uzelf dus ook heilig in elk
soort gedrag.
16. Omdat er geschreven staat: ‘Wees heilig, omdat ik
heilig ben.’
17. En als u: ‘Vader’ roept, Degene Die zonder aanzien
des persoons het werk van iedereen oordeelt, keer

dan met diep ontzag terug, de resterende tijd van
uw verblijf als vreemdeling.
18. Wetende dat u niet met vergankelijke zaken, zilver
en goud, gered bent uit het door de voorvaders
overhandigde nutteloze leven van u,
19. maar met kostbaar bloed, als dat van een
onbevlekt en onaangetast Lam,
20. Christus, werkelijk vooraf bekend geweest, vóór de
fundatie van deze kosmos, maar geopenbaard
zijnde in de laatste tijden omwille van u,
21. die via Hem overtuigd bent van God, Die Hem uit
de dood heeft opgewekt, en Hem heerlijkheid
gegeven heeft, zó dat uw geloof in, en hoop op God
is.
22. Door gehoorzaamheid aan de waarheid werden Uw
zielen gereinigd, door de Geest tot oprechte
broederliefde, heb elkaar dus innig lief, vanuit een
zuiver hart.
23. Opnieuw verwekt, niet uit vergankelijk zaad, maar
onvergankelijk, via het levende Woord van God, en
eeuwigdurend.
24. Want al het vlees is als gras en alle heerlijkheid van
mensen als veldbloemen. Dat gras is verdroogd, en
die bloem is eraf gevallen.
25. Maar wat de Heer zegt blijft in eeuwigheid. En dat
is dit onderwerp, het goede nieuws dat u gebracht
is.

I Petrus 2
1. Dus alle slechtheid, met alle onoprechtheid, en
huichelarijen, en kwaadwilligheid, en al het
kwaadspreken afgelegd hebbend,
2. zoals pasgeboren baby’s, de zuivere geestelijke
melk verlangend, zodat u daardoor zou groeien,
3. omdat u nu eenmaal geproefd heeft dat (Christus)
de goede Heer is.
4. Deze benaderend, de levende Steen, door mensen
wel afgekeurd, maar door God uitgekozen,
kostbaar,
5. ook zelf als levende stenen tot een geestelijk huis
gebouwd wordend, een heilig priesterschap, om via
Jezus Christus acceptabele geestelijke offers aan
God te brengen.
6. Want dat is ook de inhoud van de Schrift: ‘Kijk, ik
leg in Sion een uitgekozen fundamentele
hoeksteen, kostbaar,’ en; ‘wie in Hem gelooft zal
niet te schande gemaakt worden.’
7. Dus ú valt die eer ten deel, wie overtuigd zijn. Maar
wie niet overtuigd zijn: ‘De Steen Die de bouwers
afgekeurd hebben, dat is de Hoeksteen geworden,’
en een ‘Steen des aanstoots’ en een ‘Verraderlijke
rotsklif’,
8. voor wie zich onovertuigbaar aan het woord stoort.
Wie die positie ook ingenomen heeft.
9. Maar u bent een uitgekozen familie, een koninklijk
priesterschap, een heilige samenleving, een
verworven volk, zó, dat u manhaftig zou

© Jim Sabelis 1

verkondigen Wie u uit de duisternis naar Zijn
wonderbare licht heeft geroepen.
10. Wie eens geen volk, maar nu Gods volk zijn, wie
onbarmhartig was, is nu barmhartig geworden.
11. Ik roep u op geliefden, als vreemdelingen en
bijwoners, om u ver te houden van lichamelijke
lusten, wat ook maar strijd voert tegen de ziel.
12. Met het u houden aan goed gedrag onder de
samenlevingen, daar waar zij u als boosdoeners
belasteren, met goede daden, zichtbaar gemaakt,
zodat zij God zouden prijzen op de dag van de
inspectie.
13. Onderwerp u dus aan iedere menselijke ordening,
vanwege de Heer, of het nu de koning als
gezaghebber is,
14. of bestuurders zijn, ze zijn als door Hem
uitgezonden ter bestraffing van wie echt kwaad
doen, en prijzen bovendien wie goed doen.
15. Want zo is het de wil van God, de onwetendheid
van ongeestelijke mensen smorend.
16. Zoals vrijgeborenen, en dat niet als dekmantel om
vrijheid voor het slechte te hebben, maar zó, als
slaven van God.
17. Heb voor iedereen eerbied! Houd van uw
zielsverwanten, vrees deze God, heb eerbied voor
de koning.
18. Wie werknemer is, gehoorzamend in alles met diep
ontzag aan uw bazen, niet alleen de goede en
geduldige, maar ook de valse.
19. Want het is genade, als iemand door Gods geweten
verdriet ervaart, onrechtvaardig lijdend.
20. Want wat voor eer brengt het u, als u wegens
zondigen geduldig verdraagt dat u mishandeld
wordt? Maar als u goeddoende geduldig lijden
verdraagt, dan is dát genade van God.
21. Want ook daartoe bent u geroepen, omdat ook
Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld
nalatend, als voorbeeld om in Zijn voetsporen te
treden.
22. Die geen zonde gedaan heeft, en zonder bedrog in
Zijn mond is bevonden.
23. Die uitgescholden wordend niet terugschold, al
lijdend niet gedreigd heeft, maar het in handen gaf
van Wie rechtvaardig oordeelt.
24. Die onze zonden op zich genomen heeft, in Zijn
lichaam aan het hout, met als resultaat dat, de
zonden weggenomen zijnde, wij evenwichtig
zouden leven. Van Wie Zijn striemen genezend
zijn.
25. Want u was als dwalende schapen. Maar nu bent u
omgekeerd naar de Herder en Toezichthouder over
uw zielen.

I Petrus 3
1. Precies zo u vrouwen, u aan uw eigen man
ondergeschikt opstellend, zodat, als iemand niet
overtuigd is van dit woord, zij via het gedrag van
de vrouw zonder één woord gewonnen zouden
worden,
2. getuige zijnde van het zuivere diepe ontzag dat u
laat zien.
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3. Want het is niet het uiterlijke van gevlochten
haren, en het omdoen van goud of versiering met
prachtige bovenkleding,
4. maar wat in het hart van de mens verborgen is, in
de onvergankelijkheid van een vriendelijke en
rustige geest, dat is voor deze God van grote
waarde.
5. Want zo bekleedden de heilige vrouwen die op
deze God hoopten zichzelf vroeger ook, zich
ondergeschikt opstellend aan hun eigen mannen,
6. zoals Sarah naar Abraham luisterde, hem ‘heer’
noemend, wiens kinderen u geworden bent,
goeddoende en onbevreesd zijnde, nergens bang
voor.
7. Precies zo wie man is, met begrip samenwonend,
de vrouw waarderend, als verfijnd gereedschap,
net zoals zij mede-erfgenamen van de gave van het
leven zijn, zodat uw gebeden niet geblokkeerd
worden.
8. Bovendien tot besluit, iedereen eensgezind,
sympathiek, de familie liefhebbend, met het hart
op de goede plaats, vriendelijk.
9. Geen kwaad met kwaad vergeldend, of scheldend
en terugscheldend, maar daartegenover zegenend,
wetende dat u hiertoe geroepen bent, zodat u
goedkeuring zult ontvangen.
10. Want wie wil liefhebben, en goede dagen zien,
bewaar uw tong voor het kwaad, zodat uw lippen
geen bedrog gesproken hebben.
11. Keer af van het kwaad en doe het goede. Zoek
vrede en jaag die na.
12. Want de ogen van de Heer zijn op de
rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun
verzoeken; daarbij staat de aanblik van de Heer
wie kwaad doen tegen.
13. Maar wie zal u kwaad doen als u navolgt wat goed
is?
14. Dus als u werkelijk om rechtvaardigheid lijdt,
gelukkig! Wees niet bang voor hun bangmakerij, en
ik zou niet geïntimideerd raken.
15. Maar heilig de Heer God in uw harten. Altijd klaar
om aan iedereen die u naar de hoop die in u is
vraagt
een
antwoord
te
geven,
met
zachtmoedigheid en diep ontzag.
16. Een goed geweten hebbend, zodat, als zij van u
spreken als misdadigers, zij beschaamd zouden
worden, wie het goede gedrag van u in Christus vals
beschuldigen.
17. Want het is beter om goed te doen, als de wil van
God dat toestaat, lijden doorstaand, dan kwaad te
doen.
18. Want ook Christus heeft eens om de zonden
geleden, de onschuldige voor de schuldigen, zodat
Hij ons bij God zou brengen, werkelijk lichamelijk
ter dood gebracht, maar geestelijk levend
gemaakt.
19. Daarom is Hij als Heraut ook naar de
gevangengehouden geesten gegaan,
20. wie vroeger onovertuigbaar waren, toen eens het
geduld van deze God op hen wachtte, in de dagen
van Noach, terwijl de ark klaar wordt gemaakt,
waarin een paar, dat wil zeggen acht zielen, door
het water gered zijn.
21. Een beeld van wat ons nu ook redt, de doop, niet
om van een vuil lichaam af te komen, maar om een
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goed geweten aan God te vragen, door de
opstanding van Jezus Christus,
22. Die aan de rechterhand van God is, naar de hemel
gereisd is, engelen, machthebbers en krachten aan
zich onderworpen hebbend.

I Petrus 4
1. Dus als Christus lichamelijk voor ons geleden heeft,
wapen uzelf dan net zo, met dezelfde intentie,
want wie naar het lichaam geleden heeft, is met
zondigen gestopt.
2. Want dit is geen menselijk verlangen meer, maar
Gods wil, de resterende tijd in het lichaam.
3. Want wij hebben genoeg tijd doorgebracht met
leven volgens de wijze van doen die uit de
samenlevingen afkomstig is, mateloos wandelend,
wellustig, zuipend, feestend, zwelgend, met het
slechte voorbeeld van afgodendiensten.
4. Waarin u als vreemdeling niet (meer) meegaat, in
die overdadige uitspattingen, God lasterend.
5. Wie rekenschap moeten afleggen aan Wie
klaarstaat om levenden en doden te oordelen.
6. Want ook daarvoor is het goede nieuws aan de
doden verkondigd, zodat de mens wat het lichaam
betreft werkelijk geoordeeld zou worden, maar
wat God betreft geestelijk kan leven.
7. Bovendien was voor alles het einde nabijgekomen.
Wees dus geestelijk gezond en nuchter om te
bidden.
8. En boven alles, houd intens van elkaar, want liefde
zal een menigte aan zonden bedekt hebben.
9. Wees gastvrij naar elkaar, zonder te morren.
10. Ieder zoals hem dat is geschonken, naar elkaar
dezelfde dienst bewijzend, als goede managers van
de huishouding van Gods veelkleurige genade.
11. Als iemand spreekt, alsof God het spreekt. Als
iemand dient, als vanuit kracht die God dirigeert.
Zodat God in alles geprezen kan worden, via Jezus
Christus, aan Wie de heerlijkheid en de macht tot
in het tijdperk der tijdperken is. Amen.
12. Geliefden, laat geen vreemdeling bij u een
‘brandje stichten’ door te beginnen met het u op
de proef stellen, dat een vreemdeling zo samen
met u optrekt.
13. En als u dan toch het lijden van Christus ondergaat,
wees dan blij, zodat u zich ook bij de openbaring
van Zijn heerlijkheid zou verheugen.
14. Als u om de Naam van Christus belasterd wordt,
gelukkig! Want dan rust de heerlijkheid en de Geest
van God op u. Wat hen betreft wordt Hij belasterd,
wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.
15. Want voorkom dat iemand van u als moordenaar
lijdt, of als dief, of als misdadiger, of als een
vijandig scepticus.
16. Liever als Christen, zonder schaamte, en daarbij
deelt hij gelijk in Gods heerlijke mening.

17. Want de tijd van het oordeel over het huis van God
is begonnen, en als het bij ons begint, wat zal het
einde dan zijn van hen die niet van het goede
nieuws van God overtuigd zijn?
18. En als de rechtvaardige met moeite gered wordt,
waar zal die respectloze en zondaar dan opduiken?
19. Voor wie naar de wil van God lijden geldt, net als
voor de betrouwbare Schepper, vertrouw de zielen
van hen toe door goed te doen.

I Petrus 5
1. Ik die een collega oudste ben, spoor de oudsten
onder u aan en getuig van het lijden van Christus,
die ook een deelnemer ben aan de heerlijkheid die
op het punt staat om geopenbaard te worden.
2. Voed de kudde van God die bij u is, zonder dwang
toezichthoudend, maar uit vrije wil, zonder valse
hebzucht, maar bereidwillig.
3. Ook niet heersend over het toegewezen deel, maar
begin met een voorbeeld voor de kudde te zijn.
4. En als het Hoofd van de herders zichtbaar is
geworden, dan zult u de onverwelkelijke kroon van
heerlijkheid ontvangen.
5. Op dezelfde manier moet u die jong bent zich
ondergeschikt aan de ouderen opstellen. Daarbij is
iedereen ondergeschikt aan elkaar, trek die
nederige gezindheid aan, want deze God is tegen
de hoogmoedige ordening, maar aan nederigheid
geeft Hij genade.
6. Wees dus nederig onder de machtige Hand van God,
zodat Hij u op het juiste moment zou oprichten,
7. al uw zorgen op Hem werpend, omdat Hijzelf om u
geeft.
8. Wees nuchter, waak, want die tegenstander van u,
de duivel, loopt rond als een brullende leeuw,
zoekend wie hij zou kunnen verslinden.
9. Weersta deze, met vaste overtuiging, wetend dat
hetzelfde soort lijden in deze kosmos door uw
gemeenschap wordt ondergaan.
10. En deze God van genade, Die ons door Christus
Jezus uitgenodigd heeft voor Zijn eeuwige tijdperk
van heerlijkheid, zelf kort geleden hebbend, zou u
kunnen vervolmaken, bevestigen, sterken en vast
doen staan.
11. Hijzelf is de Majesteit en de macht tot in het
tijdperk der tijdperken. Amen.
12. Via Silvanus, een trouwe broer van u, daar ga ik
vanuit, heb ik dit kort geschreven, aansporend en
getuigend dat dit is waarin u vaststaat, de ware
genade van God.
13. De mede uitgekozenen in Babylon groeten u, ook
mijn zoon Markus.
14. Groet elkaar met een liefdekus. Vrede aan u
allemaal die in Christus Jezus bent. Amen.
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II Petrus
II Petrus 1
1. Simon Petrus, een slaaf en apostel van Jezus
Christus, aan hen die, net zo dierbaar als ons, het
overtuigd zijn van de rechtvaardigheid van onze
God, en van onze Redder Jezus Christus, ten deel
is gevallen.
2. Genade aan u, en dat vrede vermenigvuldigd mag
worden in het nauwkeurig kennen van God, en van
onze Heer Jezus.
3. Terwijl Zijn goddelijke kracht alle dingen aan ons
gaf, ten bate van leven en godsvrucht, door het
nauwkeurig kennen van Hem Die ons uitgenodigd
heeft via heerlijkheid en manhaftige kracht.
4. Door Wie de grootste en kostbaarste beloften aan
ons gegeven zijn, zodat u via dit alles deel zou
kunnen krijgen aan de goddelijke natuur, ontsnapt
aan het verval, in deze kosmos met begeerten.
5. Bovendien heeft Hij in ditzelfde ook een extra
bijdrage geleverd, met alle moeite, om
constructief bij te dragen aan uw geloof in deze
manhaftige kracht.
6. En vanuit deze manhaftige kracht, (draagt Hij bij)
aan de kennis, en met de kennis aan de
zelfbeheersing, en met de zelfbeheersing aan het
geduld, en met het geduld aan de godsvrucht,
7. en met de godsvrucht aan de onderlinge liefde
tussen broers en zussen, en met de broederliefde
aan de liefde.
8. Want deze dingen zijn in u werkzaam en nemen
toe, u niet werkeloos of onvruchtbaar latend in het
nauwkeurig kennen van onze Heer Jezus Christus.
9. Want wie niet de voorkeur geeft aan deze dingen,
is blind, kortzichtig, vergeten de reiniging van zijn
vroegere zonden aangenomen te hebben.
10. Wees daarom met des te grotere kracht,
zielsverwanten, voortvarend en standvastig om
deze uitnodiging en keuze van u te realiseren.
11. Want zo zal uw rijke constructieve bijdrage
toegevoegd worden bij de aankomst in het eeuwige
koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus.
12. En daarom zal ik het niet nalaten om u hier altijd
aan te herinneren, hoewel u het zag, en radicaal
bekeerd bent, vanwege de voor de hand liggende
waarheid.
13. Bovendien ga ik als rechtvaardige leider, zo lang als
ik in deze tent ben, door met het u wakker houden
door herinnering,
14. wetend dat het afleggen van deze tent van mij snel
zal zijn, en ook de Heer van ons, Jezus Christus,
heeft mij dat bekend gemaakt.
15. Ik zal mij ook inspannen om u daar altijd aan te
houden na mijn vertrek, het blijvend herinneren
van deze zaken.
16. Want geen al lang standhoudende slimme mythes
om nagevolgd te hebben, maar de macht en
aankomst van onze Heer Jezus Christus hebben wij
u bekend gemaakt, daarbij ooggetuige geweest
zijnde van Zijn superioriteit.
17. Want Hij heeft eer en heerlijkheid van God de
Vader ontvangen, een stem heeft Hem dat vanaf de
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Superieure Majesteit gebracht: ‘Dit is Die Zoon van
mij Die geliefd is, aan Wie ik mijn goedkeuring
verleen.’
18. En deze stem hebben wij uit de hemel horen
klinken, als we met Hem op de heilige berg zijn.
19. En wij hebben het nog stabielere profetische woord
(u doet er goed aan om daar op te letten) als een
lamp die op een smerige plaats schijnt, totdat de
dag zou gaan schemeren, en de Morgenster in uw
harten op zou komen.
20. Dit bovenal wetend, dat er voor elke profetie uit
de Schriften geen eigen uitleg bestaat.
21. Want vroeger heeft de keus van mensen deze
profetie niet aangedragen, maar Gods heilige
mensen hebben door de Heilige Geest gedreven
gesproken.

II Petrus 2
1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest,
en net zo zullen er valse leraren onder u zijn, die
allerlei verwoestende partijschappen in zullen
brengen, de Meester Die hen gekocht heeft ook
verloochenend, een spoedige vernietiging over
zichzelf afroepend.
2. En velen zullen in hun voetstappen naar de
vernietigende ondergang weggevoerd worden, om
wie de weg van de waarheid bespottelijk gemaakt
zal worden.
3. En vanuit hebzucht, met valse voorwendselen,
zullen zij u iets willen verkopen. Voor wie het
aloude oordeel niet wordt uitgesteld, en dezelfde
vernietiging niet uitblijft.
4. Want als Die God engelen die gezondigd hebben
niet gespaard heeft, maar aan duistere kettingen
in de diepste afgrond overgegeven heeft, hen tot
het oordeel bewaakt houdend;
5. en de oude wereld niet gespaard heeft, behalve
acht,
Noach,
de
boodschapper
van
rechtvaardigheid
bewaard
hebbend,
een
overstroming over de goddeloze kosmos gebracht
hebbend;
6. en de steden Sodom en Gomorra in de as gelegd
heeft, een catastrofe als vonnis geveld hebbend,
als voorbeeld voor mensen die van plan zijn om
goddeloos te leven;
7. en de rechtvaardige Lot, met moeite onder het
onverklaarbare wellustige gedrag gebukt gaand,
naar Zich toegetrokken heeft;
8. (wie rechtvaardig is ziende en horende, in hen
wonend, in de dag aan dag door wetteloze daden
gekwelde ziel).
9. De Heer wist de godvruchtigen dus uit beproeving
te redden, maar de onrechtvaardigen worden
vleugellam bewaard voor de dag van het oordeel.
10. En bovenal zij die terugkeren naar het ‘vlees’ in
vervuilende begeerten voortlevend, en gezag
verachtend. Arrogant, zelfgenoegzaam, zonder
vrees de heerlijkheden versmadend;
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11. daar waar engelen, in kracht en macht meerder
zijnde, geen smadelijke veroordeling tegen hen bij
de Heer inbrengen.
12. En zij zullen volledig ten onder gaan in die
vernietiging van hen, als de onnadenkende
instinctieve beesten die voortgebracht waren om
gevangen en gedood te worden, doordat zij zich
van geen kwaad bewust zijn.
13. De beloning voor oneerlijkheid meenemend,
genotzoekende leiders, met de dag zwakker,
schandvlekken en blamages, zwelgend in hun
listen, samen met u feestend,
14. de ogen volledig gericht op overspeelsters en
onophoudelijk zondigend, onstandvastige zielen
verlokkend, een hart getraind in hebzucht,
vervloekte kinderen.
15. De rechte weg verlaten hebbend, afgedwaald, de
weg van Bileam de zoon van Beor gevolgd hebbend,
die de beloning voor oneerlijkheid liefgehad heeft,
16. en terecht is gewezen voor zijn eigen overtreding.
Een stomme ezel die met een menselijke stem
gesproken heeft, de krankzinnigheid van de profeet
verhinderend.
17. Dit zijn bronnen zonder water, door storm
voortgedreven wolken, voor wie de donkerste
duisternis al eeuwen bewaard was gebleven.
18. Want vol hoogdravende waardeloze uitspraken,
lokken zij hen met lichamelijke behoeften in de
val, met ongebreidelde wellust, wie echt ontsnapt
geweest zijn, wie dwalend leven,
19. hen vrijheid belovend, zelf slaven van de
vergankelijkheid zijnde. Want wie door iets (of
iemand) ondergeschikt gemaakt werd, was er ook
aan verslaafd geraakt.
20. Want als zij, ontsnapt aan de vervuiling van deze
kosmos, met nauwkeurige kennis van onze Heer
Jezus Christus, maar er opnieuw verstrikt geraakt,
verslagen zijn, dan zijn de laatste dingen voor hen
nog erger dan de eerste geworden.
21. Want het is beter voor hen geweest om niet
volledig kennis genomen te hebben van de
rechtvaardige weg, beter dan zich met volle kennis
van de aan hen toevertrouwde heilige geboden af
te keren.
22. Bovendien is hen deze ware spreuk overkomen: ‘De
hond is teruggekeerd naar zijn kots,’ en ‘het
gewassen zwijn rolt weer door de modder.’

II Petrus 3
1. Dit is nu al de tweede brief die ik u schrijf,
geliefden, waarin ik u wakker houd om het
geheugen te trainen om op een zuivere manier te
denken,
2. om de vroeger gesproken woorden van de profeten
in herinnering te houden, en die van de apostelen,
volgens onze opdracht van de Redder en Heer.
3. Dit in de eerste plaats beseffend, dat in de laatste
dagen er spotters zullen komen, wandelend volgens
hun eigen begeerten,
4. en sprekend: ‘Waar vindt Zijn beloofde komst
plaats? Want de voorvaders daarvan zijn
ingeslapen, alle dingen blijven vanaf het begin van
de schepping toch hetzelfde?’
5. Want voor hen is deze opzet verborgen, omdat de
hemelen er van oudsher waren, en de aarde

vanwege het water en door het water via het
Woord van God tot stand werd gebracht,
6. door Wie de toenmalige kosmos door water
overstroomd vernietigd is.
7. Bovendien zijn de hemelen en de aarde nu door
datzelfde Woord bewaard gebleven, bewaard voor
het vuur op de oordeelsdag, en de vernietiging van
goddeloze mensen.
8. Maar laat dit ene ding niet verborgen voor u zijn,
geliefden, dat één dag bij de Heer aan duizend jaar
gelijk is, en duizend jaar aan één dag.
9. Die Heer stelt Zijn beloften niet uit, zoals sommige
leiders die uitstellen, maar is geduldig volhardend
naar ons toe, niet willend dat iemand verloren
gegaan is, maar dat iedereen tot berouw gekomen
is.
10. Bovendien zal die dag van de Heer als een dief in
de nacht komen, tijdens welke de hemelen met
gegons (of een inslag) voorbij zullen gaan, en de
elementen brandend zullen oplossen, en de aarde
en de werken erbinnen zullen verbranden.
11. Dus als deze dingen allemaal vergaan, wat voor
heilig gedrag en welke godsvrucht van u is dan
nodig om mee te beginnen?
12. Verwachtend en haastend naar die aankomst op
Gods dag? Via Wie deze hemelen door vuur
verbrand ontbonden zullen worden. En de
brandende elementen zullen smelten.
13. Maar wij zien uit naar nieuwe hemelen en nieuwe
aardes, op grond van Zijn belofte, waarin
rechtvaardigheid zich vestigt.
14. En daarom, geliefden, hiernaar uitziende, word
snel onberispelijk en onverwijtbaar, Hemzelf in
vrede ontmoet hebbend,
15. en ga voorop naar onze geduldige en reddende
Heer, zoals ook onze geliefde broer Paulus met de
aan hem gegeven wijsheid aan u geschreven heeft.
16. Net als in alle brieven, daarin hierover sprekend.
Sommige dingen erin zijn moeilijk te begrijpen, die
zaken die de ongeleerde en onstandvastige mensen
verdraaien, zoals ook de overige schriften, tot hun
eigen ondergang.
17. Dus geliefden, waak met deze voorkennis, zodat u
niet, samen meegevoerd wordt door een
onverklaarbare dwaling, afgevallen van uw eigen
standvastigheid.
18. Maar groei in genade en kennis van onze Heer en
Redder Jezus Christus. Hij Die dé Majesteit zowel
nu als op de dag van het eeuwige tijdperk zelf is.
Amen.
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