SABBATSKOOL
BYBELSTUDIEGIDS
VIR VOLWASSENES

2

“LAAT MY SKAPE WEI”
EERSTE EN TWEEDE
BRIEWE VAN PETRUS

Inhoud
1

Die persoon Petrus (25-31 Maart) 			

2

’n Onverganklike erfenis (1-7 April) 		

3

‘n Koninklike Priesterdom (8-14 April) 		

4

Sosiale verhoudinge (15-21 April) 		

5

Om volgens die wil van God te leef (22-28 April) 		

6

Om vir Christus te ly (29 April–6 Mei) 		

7

Dienswillige leierskap (6-12 Mei) 			

160

8

Jesus in Petrus se geskrifte (13-19 Mei) 			

168

9

Wees wie jy is (20-26 Mei) 		 				176

10

Profesie en die Skrif (27 Mei-2 Junie)

		

		

184

11

Valse leraars (3-9 Junie) 				

		

292

12

Die Dag van die Here (10-16 Junie) 				

200

13

Die Hooftemas van I en II Petrus (17-23 Junie)

208

Redakteurskantoor:
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904
Besoek ons by:
http://www.absg.adventist.org
Hoofbydraer:
Robert McIver
Redakteur:
Clifford R. Goldstein
Mede-Redakteur:
Soraya Homayouni
Uitgewersbestuurder:
Lea Alexander Greve
Uitgewersassistent:
Sharon Thomas-Crews
Pacific Press® Koördineerder:
Wendy Marcum
Kuns en Ontwerp:
Lars Justinen
©Alle kopieregte 2017
Wêreldkonferensie van die
Sewendedag-Adventiste Kerk® word
voorbehou. Geen gedeelte van die

Sabbatskool Bybelstudiegids vir
Volwassenes (Tweede Kwartaal),
mag geredigeer, verander, gewysig,
aangepas, vertaal, gereproduseer of
gepubliseer word deur enige persoon
of entiteit, sonder die geskrewe
magtiging van die Wêreldkonferensie
van Sewendedag-Adventiste®
nie. Die Sabbatskool Departement
van die Wêreldkonferensie van die
Sewendedag-Adventiste Kerk®
het toestemming om te reël vir
die vertaling van die SabbatskoolBybelstudiegids vir Volwassenes; dit
is onderhewig aan sekere riglyne. Die
kopiereg van sulke vertalings en die
publisering daarvan word voorbehou
deur die Wêreldkonferensie.
“Sewendedag-Adventiste”,
“Adventiste” en die vlam-logo is
geregistreerde handelsmerke van die
Wêreldkonferensie van SewendedagAdventiste®, en mag nie sonder
amptelike toestemming gebruik word
nie. Die Sabbatskool Bybelstudiegids
vir Volwassenes (standaarduitgawe)
word voorberei deur die
Sabbatskooldepartement van die
Wêreldkonferensie van SewendedagAdventiste®. Hiierdie studiegidse
staan onder die algemene
leiding van die Sabbatskool

110
			

118

		

126

			

134
142

		

		

150

Uitgewersraad, ‘n subkomitee
van die Wêreldkonferensie se
Administratiewe Komitee (ADCOM), en
die uitgewer van die bybelstudiegidse.
Die bybelstudiegids weerspieël
dus die algemene bydraes van ‘n
wêreldwye evalueringskomitee en
die goedkeuring van die Sabbatskool
Uitgewersraad; en verteenwoordig
dus nie uitsluitlik of noodwendig
die sienings en standpunte van die
hoofbydraer en/of outeur(s) nie.
Hierdie uitgawe word gedruk en
versprei in Kaapstad, Suid-Afrika.
Bybelaanhalings
Tensy anders vermeld, word alle
skriftuurlike verwysings in hierdie
studiegids vir die Tweede Kwartaal
2017 uit die volgende Bybelvertaling
aangehaal:
Die Bybel © 1933, 1953,
Bybelgenootskap van Suid-Afrika, en
word gebruik met toestemming en
voorbehoud van alle regte.

Om die skape te laat wei

I

n ons studie oor I en II Petrus hierdie kwartaal, lees ons die woorde van iemand wat
saam met Jesus gedurende die belangrikste oomblikke van Sy bediening was. Petrus
was ook iemand wat ‘n prominente leier van die vroegste Christene geword het.
Hierdie feite sal dit alreeds die moeite werd maak om sy briewe te lees, maar dit is
veral waardevol omdat dit aan kerke wat deur moeilike tye gegaan het, gerig was: kerke wat
vervolging van buite en die gevaar van valse leraars van binne ervaar het.
Petrus waarsku dat van die dinge wat hierdie valse leraars sal bevorder, sal wees om die
tweede koms van Jesus te betwyfel. “Waar is die belofte van sy wederkoms?” sal hulle sê,
“Want vandat die vaders ontslaap het, “bly alles soos dit was van die begin van die skepping
af” (II Pet. 3:4). Vandag, amper tweeduisend jare later, ondervind ons die werklikheid van
hierdie aanklaag, nie waar nie?
Behalwe Petrus se waarskuwing teen valse leraars, verwys hy dikwels na die lyding of
swaarkry wat die kerke ondervind het. Hierdie lyding, sê hy, weerspieël die lyding van Jesus
“wat self ons sondes in Sy liggaam op die kruishout gedra het”(I Pet. 2:24). Maar die goeie
nuus is dat Jesus se dood niks minder as die ewige dood wat deur die sonde ontstaan het,
oorwin het nie, en‘n lewe van geregtigheid hier en nou verseker het vir hulle wat in Hom
glo (I Pet. 2:24).
Petrus sê dat Jesus nie alleen vir ons sondes gesterf het nie, maar dat Hy na die aarde sal
terugkeer en die oordeel van God sal aankondig (II Pet. 3:10–12). Hy beklemtoon die feit
dat die vooruitsigte van die oordeel belangrike praktiese implikasies vir die gelowige inhou.
Wanneer Jesus terugkom, sal Hy alle sonde vernietig en die aarde reinig met vuur (II Pet.
106

3:7). Dan sal Christene hulle erfenis ontvang wat God vir hulle in die hemel bewaar het
(I Pet. 1:4).
Petrus gee baie praktiese raad oor hoe Christene moet lewe. Eerstens, en wat baie belangrik
is, is dat Christene mekaar moet liefhê (I Pet. 4:8). Hy som sy siening op deur te sê: “En
eindelik, moet almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik
wees” (I Pet. 3:8).
Petrus se briewe verkondig ook die evangelie vuriglik, wat die hoofboodskap van die hele
Bybel is. Per slot van rekening, as daar iemand is wat die reddende genade van die Here
behoort te ken, dan moet dit Petrus wees. Hierdie selfde Petrus wat so openlik en kras Sy
Here verraai het (selfs vloekende), “ ‘Ek ken die man nie’ ” (Matt.26:74), is dieselfde man
aan wie Jesus later gesê het “Laat My skape wei” (Joh. 21:17). Hierdie twee briewe getuig
dat Petrus juis dit gedoen het – hy het die skape van die Here laat wei.
En, natuurlik, sluit dit die groot waarheid van verlossing deur geloof in Christus in, ‘n tema
wat sy medewerker, die Apostel Paulus, so kragtiglik verkondig het. Hierdie is die waarheid
van God se genade. Petrus het dit geken, nie net teoreties nie, of net as ‘n leerstelling nie,
maar omdat hy die werklikheid en krag van daardie genade self ondervind het.
Soos Martin Luther in sy kommentaar oor Petrus geskryf het: “Desgelyks is die sendbrief
van die Apostel Petrus een van die grootste boeke van die Nuwe Testament, die ware,
suiwer Evangelie. Want Petrus doen ook dieselfde as Paulus en al die Evangeliste: die
ware leerstelling van geloof word ingeskerp, oor hoe Christus aan ons gegee was, hoe Hy
ons sondes wegneem en ons vergewe.” — Commentary on the Epistles of Peter and Jude
(Grand Rapids: Kregel Publications, 1982), bl. 2-3 (vrye vertaling).
Jesus het aan Petrus gesê dat hy Sy skape moes laat wei. Ons is deel van daardie skape.
Laat ons wei.
Robert K. McIver het in Nieu-Seeland grootgeword en gedurende sy loopbaan by Avondale
College, meestal in Bybel en Argeologie klas gegee. Hy het verskeie boeke geskryf wat The
Four Faces of Jesus en Beyond the Da Vinci Code, insluit.
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