
2 Petrus 1:16-21 

Vooraf 

Die kerkjaar het begin aan die begin van Desember met Adventstyd wat ’n hoogtepunt bereik het op 

Kers-oggend. Daarna was dit die tyd van epifanie – dit beteken verskyning fokus op Jesus se lewe op 

aarde. Woensdag begin Lydenstyd met Aswoensdag en daarna 6 Lydensondae. Vanoggend is dus die 

afsluiting van epifanie en staan bekend as Sondag van die Verheerliking. Gewoonlik kom die 

verheerliking op die berg op hierdie Sondag van Verheerliking aan die orde. Vanoggend gaan ons uit 

2 Petrus lees waar verwys word na die verheerliking op die berg. 

Agtergrond 

Die twee briewe van Petrus word natuurlik aan Petrus toegesê. Tog is die vermoede dat die tweede 

brief deur ’n sekretaris neergepen is. Vermoedelik het Petrus voorgesê wat geskryf moet word. Die 

rede vir die vermoede is die drastiese verskille in taal, styl en woordgebruik tussen die twee briewe.   

Daar bestaan meningsverskil oor die presiese aard van die boekie. Sommige meen dit is ’n brief. 

Ander wil dit eerder as ’n preek sien. Nog ander sien dit as ’n laaste testament van Petrus. 

Die brief is geskryf sowat 10-13 jaar na 1Petrus – vermoedelik in 67-69 n.C. terwyl Petrus in Rome 

was. 

In die brief skryf Petrus aan gelowiges wat swaargekry het onder allerlei dwaalleringe waarvolgens 

die gelowiges selfs aangemoedig is om onsedelik te lewe.  Petrus pleit dat hulle moet vashou aan die 

ware leer. Hy bemoedig die gelowiges wat wonder oor die vertraging van die wederkoms om te 

volhard. 

Inleiding 

Die ontwikkeling van die alfabet soos ons dit vandag ken het ’n 

lang geskiedenis. Dit het begin by die Ugaritiese skrif – twee 

millenniums v.C. Daarna het die Fenisiese, Hebreeuse, 

Arabiese, Griekse en Latynse  invloede ’n rol gespeel tot ons die 

westerse alfabet met sy ses en twintig letters het soos ons dit 

vandag ken. Natuurlik bestaan daar vandag nog allerlei ander 

skryfstyle. 

Waar by ek eintlik wil uitkom is drie letters amper aan die einde van ons alfabet. Dit is die letter V... 

W... X...  Ek wil die drie letters gebruik om  die boodskap maklik oor te dra en te maak dat ons dit 

maklik onthou. As jy die drie letter vandag onthou, dan sal jy die boodskap uit 2 Petrus 1 onthou. 

 V... staan vir verheerliking 

 W ... staan vir wederkoms 

 X... staan vir die X-faktor  

 

1. V... Verheerliking 



Petrus skryf vir mense wat blootgestel word aan allerlei dwaalleringe. Daar was klomp valse leraars 

wat met allerlei versinsels en legendes die boodskap van Jesus Christus en sy kruisdood verdraai het. 

Ons moet onthou teen daardie tyd was daar nog nie ’n Bybel as Woord van God nie. Dit was nog 

besig om te ontstaan. Verder moet ons onthou dat die apostels maar vir korter tye in die 

verskillende gemeentes gewerk het en dat die gemeentes maar self moes sien en kom klaar oor die 

boodskap van Jesus en al die implikasies daarvan vir gelowiges. Daarom was die gemeente maar 

blootgestel aan elke Jan Rap en sy maat se versinsel en legendes. Ek het net nou gesê dat hierdie 

groepie moes hoor dat ’n onsedelike lewe deel van die Christin boodskap is. 

In reaksie teen al hierdie versinsels en legendes skryf Petrus oor die ware boodskap. Hy skryf oor wat 

hy as ooggetuie beleef het. En dit beteken dat dit nie maar ’n versinsel of legende is nie.  

Hy skryf oor die gebeure van Matteus 17, Markus 9 of Lukas 9. Dit was toe Jesus vir Petrus, Jakobus 

en Johannes saamgeneem het op ’n hoë berg. Op die berg het sy voorkoms voor hulle oë verander. 

Sy gesig het gestraal soos die son en sy klere was wit soos lig. Moses en Elia het verskyn en met Jesus 

gepraat. Uit ’n helderligte wolk het ’n stem gesê: Dit is my geliefde Seun oor wie Ek my verheug. 

Luister na Hom. 

Petrus beskryf hierdie gebeure as die heerlikheid wat Jesus ontvang het van die Allerhoogste 

Majesteit. Hy en sy mede dissipels het dit beleef. Hulle was ooggetuies. Die belewenis was vir hulle 

genoeg bewys. Dit het alles wat hulle in die profetiese boeke lees – dit is die Ou Testament – vir 

hulle bevestig.  

Met hierdie verhaal wil Petrus wys op die ware en egte boodskap. Jesus Christus as verheerlikte 

Seun van God. Jesus Christus as die lankvoorspelde Messias. Dit is die egte boodskap. Dit is waaraan 

die gemeente moet vashou. Dit is wat hulle boodskap onderskei van al die ander legendes en 

versinsels. 

Hierdie getuienis van Petrus is die van ’n ooggetuie. Dit is die bewys dat dit waar is. Daarom moet dit 

geglo word en daaraan vasgehou word. Dit moet alle valse legendes en versinsels blootlê. 

’n Vers of wat later bevestig Petrus dit as hy sê dat geen profesie kan maar op grond van eie insig 

uitgelê word nie. Die oorsprong van profesie is immers God en nie maar menslike menings nie. Die 

Heilige Gees – self God – is verantwoordelik vir die opstel en verstaan van elke profesie. 

Dit gaan dus nog steeds oor die verskil tussen die ware en valse leringe. Die ware boodskap kom van 

God en word deur God verklaar. Die valse boodskap is legendes en versinsels van mense. 

Op hierdie Sondag van Verheerliking kan ons weer iets verstaan van die vaste fondament waarop 

ons geloof berus. Die fondament is niks anders as Jesus as Verheerlikte Seun van God nie. Dit is nie 

net die fondament nie maar ook die inhoud van ons geloof.  

Daarom bly dit ook die toets wat ons moet aanlê om te onderskei tussen ware boodskap en valse 

versinsels: Kom dit van God? Verklaar God dit vir ons deur sy Gees? Gaan dit oor Christus as Seun 

van God? 

2. W... Wederkoms 



Hierdie gelowiges aan wie Petrus skryf, was heel moontlik al tweede geslag gelowiges -  met ander 

woorde kinders van oorspronklike gelowiges. Mense wat later tot geloof gekom het. Nie ooggetuies 

van Jesus se lewe op aarde nie.  Hulle het dus nie self eerstehands al die dinge beleef nie. Hulle het 

gehoor... 

Een van die goed wat hulle gehoor het was dat die Jesus weer kom. Maar nou het daar al ’n lang tyd 

verloop en Jesus kom nie. Dit het bygedra tot die valse versinsels en legendes. Hulle het begin 

wonder – kan ons al die dinge glo? 

Vir hulle kom herinner Petrus aan Jesus se verheerliking. Vir hulle kom Petrus sê. Dit is waar. Dit is 

so. Dit het gebeur – Ek was daar. Ek het dit met my eie oë gesien. Vir hulle kom Petrus weer sê: hou 

aan glo. 

Die eerste verheerliking is vir hom ’n heenwysing, ’n herinnering aan die verheerliking wat sal kom 

met die wederkoms. Dan sal hulle almal saam ooggetuies wees van Jesus se verheerliking. Dan sal 

almal kan sê: Ons was daar. Ons het dit gesien – met ons eie oë.   

Die eerste verheerliking is vir hom meer as genoeg bewys om vas te hou aan die voorspelde tweede 

verheerliking. Hy twyfel nie – en daarom moet hulle ook nie twyfel aan die wederkoms nie. Al vat dit 

langer om te gebeur as wat hulle verwag het.  

Ons is die hoeveelste geslag gelowiges. Twee duisend jaar later ... en Jesus het steeds nie gekom nie. 

Beteken dit dat ons maar moet vergeet van die wederkoms? Beteken dit dat die hele boodskap van 

Jesus as Seun van God is versinsels en legendes? Moet ons dit maar vergeet? 

Nee. Petrus wil juis sê: Ek was daar! Jesus is verheerlik as die Seun van God. Jesus sal eendag weer  

verheerlik word as die Seun van God en dan vir ewig regeer aan die regterhand van God. Hou aan 

glo. Jesus kom weer. 

Ons wat leef êrens tussen Jesus se eerste en tweede verheerliking het die wete. Jesus Christus is die 

verheerlikte Seun van God. Ons moet juis in hierdie tyd van die kerkjaar weer iets ontdek van ons 

verlange na die wederkoms. Ons moet nie so besig raak met elke dag se doen en late dat ons totaal 

vergeet van ’n opgewonde uitsien na die wederkoms nie – dan gaan Jesus verheerlik word. 

3. X... X-faktor 

Petrus het juis vir mense tussen Jesus se eerste en tweede verheerliking ’n boodskap. Ek noem dit 

die X faktor. Petrus sê tussen die twee verheerlikings moet gelowiges in die lig bly.  

Hierdie lig is ’n  sinspeling op die lig wat uitgestraal het van Jesus met sy verheerliking. Hierdie lig 

verwys ook na die ware boodskap waarby gelowiges moet bly.  Hierdie lig is ware boodskap wat 

teenoor die valse versinsels en legendes gestel word – dit bring donkerte. 

 Die oproep wat Petrus dus maak is om te volhard in die ware boodskap. Die boodskap van Jesus as 

Verheerlikte Seun van God wat weer kom en dan weer verheerlik sal word, is die enigste boodskap.  

Natuurlik sou ons ook kon dink dat ons nie net in die lig moet bly nie maar self elkeen ’n weerkaatser 

van daardie lig moet wees. Ons volharding aan die ware boodskap van die Seun van God moet self in 



’n donker wêreld waar allerlei versinsels en legendes hoogty vier die lig bring en die donker verdryf. 

Dit leer Jesus tog vir ons in Matteus 5: Laat julle lig so skyn.... sodat die mense God verheerlik. 

As ons fokus op Jesus se verheerliking, dan is die boodskap dat ons self elke dag Jesus met ons 

optrede moet verheerlik. Ons moet Jesus so verheerlik dat ook ander Jesus verheerlik.  

Ons leef tussen die eerste en tweede verheerliking van Jesus as Seun van God. En dit is nie maar net 

’n toevallige of onbeduidende lewe nie. Ons elkeen is die X faktor. Ons moet leef in die lig van die 

Verheerlikte Seun deur Hom te verheerlik.  

Slot 

V.. W.. X 

Verheerlik – Jesus is verheerlik as Seun van God. Dit is die kern van die ware evangelie. 

Wederkoms – Jesus sal met die wederkoms verheerlik word as Seun van God. Ons leef met daardie 

hoop en wete en verlange. 

X-faktor – intussen volhard ons in die lig van die ware boodskap – die Seun van God – en weerkaats 

ons die lig van die verheerlikte Seun van God.  


