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• Op  je sterfbed, laatste woorden aan je kinderen en mensen van wie je houdt

• Wat zou je zeggen? Waarschijnlijk belangrijke dingen

• brief v. Petrus die weet dat hij binnenkort zal sterven: belangrijke dingen te zeggen!



"God heeft ons door zijn kracht alles gegeven wat nodig is 
om te leven zoals Hij dat wil. We kennen Hem. Hij heeft ons 
geroepen om te delen in zijn heerlijkheid en macht. God heeft 
ons grote en rijke beloftes gedaan, waardoor jullie zullen 
delen in zijn goddelijke karakter en waardoor jullie zijn 
ontkomen aan het verderf dat in deze wereld is door slechte 
begeerte…

His divine power has granted to us all things that pertain to 
life and godliness, through the knowledge of him who called 
us to his own glory and excellence, by which he has granted 
to us his precious and very great promises, so that through 
them you may become partakers of the divine nature, having 
escaped from the corruption that is in the world because of 
sinful desire…
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…Daarom moeten jullie je uiterste best doen om je geloof te 
laten groeien. Je geloof zal groeien als je volmaakt wordt 
(deugdzaamheid). Je wordt volmaakt als je meer begrijpt van 
het geloof (kennis). Je begrijpt meer van het geloof als je 
geduldig bent. Je wordt geduldig als je volhoudt in 
moeilijkheden (volharding). Je kunt volhouden in 
moeilijkheden als je God eert. Je eert God als je van elkaar 
houdt als broers en zussen. En je houdt van elkaar als je van 
alle mensen houdt. 

For this very reason, make every effort to supplement your 
faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge 
with self-control, and self-control with steadfastness, and 
steadfastness with godliness, and godliness with brotherly 
affection, and brotherly affection with love for all.
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Bijbel Gewone Taal



"Werk aan je 
KARAKTER…"

"Work on your 
CHARACTER…" 
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dit is in het kort wat Petrus zegt



7 Deugden / Virtues

Geloof, Hoop, Liefde, Wijsheid, 
Rechtvaardigheid, Zelfbeheersing, Moed

Faith, Hope, Love, Wisdom, Justice, 
Selfcontrol, Courage
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• Prekenserie komende weken, verschillende sprekers met verschillend karakter :)




"Doe je uiterste best … / Make every effort…"

"Doe daarom nog meer je best…/ "Be all the 
more diligent…"
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deel 2.



• Genade vs. Goede werken? / Grace vs. Good 
works

• "Moeten we bewijzen dat we goed genoeg zijn 
voor God? / Do we have to prove that we’re good 
enough for God?

• "God stelt geen eisen aan ons / God does not 
make any demands of us"

• "Het gaat niet om goed of fout, maar om het 
kennen van Jezus / It’s not about right or wrong, 
but about a relationship with Jesus"
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• Zowel Luther als Calvijn (niet de eerste de besten!) hadden grote moeite met deze brief! (Als je deze vragen hebt, ben je in goed gezelschap…!)

• Petrus geeft antwoord op deze vragen




Daarom…/ Therefore
• God heeft ons door zijn kracht alles geschonken wat nodig is om te 

leven zoals Hij dat wil / His divine power has granted to us all things

• We hebben Hem leren kennen / You have come to know God!

• Hij heeft ons geroepen om te delen in zijn heerlijkheid en macht / God 
called us to his own glory and excellence

• God heeft ons grote en rijke beloftes geschonken / God has granted to 
us his precious and very great promises

• Jullie zullen delen in zijn goddelijke karakter / You will share in his divine 
nature

• Jullie zijn ontkomen aan het verderf / You’ve escaped from the 
corruption
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ALLEMAAL GENADE!  

ALL GRACE

• Petrus begint niet zomaar: "christenen, doe je best, want anders….!"

• Hij begint met iets anders…



• Er is iets gebeurd! (Pasen) - ons leven is veranderd - nieuwe schepping!

• Er gaat iets gebeuren! (2e Komst, alles nieuw!) - Bruiloft!

• Begint en Eindigt met Genade - als een brug - zelf je benen strekken op de brug doet niets af aan genade, zonder genade stort de brug in!

• Petrus zegt: God heeft ons alles gegeven om over de brug te lopen



• "Moet ik nu bewijzen dat ik goed genoeg ben voor God?" Nee, kan ook nooit!

• Betere vraag: wat past bij Gods genade? Wat doet eer aan de gelegenheid?

• Bruiloft, mooie kleren: niet om te bewijzen dat je mag komen, maar omdat je het belangrijk vindt en eer wilt doen aan de gelegenheid, de hoofdpersonen

• Iemand die ontsnapt is aan de dood (bijv. Holocaust): nieuw begin, leven dat past, eer doet aan, het ongelofelijke grote wonder wat gebeurd is!

• EER, Respect, 



"De Bruiloft van het Lam (Jezus) is gekomen en 
zijn Bruid heeft zichzelf klaar gemaakt; en haar is 
gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn 
linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
rechtvaardige daden van de heiligen."

"The marriage of the Lamb (Jesus) has come, and 
his Bride has made herself ready; it was granted 
her to clothe herself with fine linen, bright and 
pure, for the fine linen is the righteous deeds of 
the saints."

• Openbaring 19

• Goede daden en bijbehorende goede karakter worden hier heel duidelijk vergeleken met Bruiloftskleding: fijne linnen…Kleding die eer doet aan..

• 1. "Ze heeft zich zelf klaar gemaakt voor de Bruiloft" - voorbereid op Grote dag!

• 2. Het is haar gegeven om zich zo te kleden -voorbereiding + kleding is ook genade van God!

• "Omdat jullie uitkijken naar Jezus’ terugkomst, wees ijverig om smetteloos door Hem gevonden te worden!" (2 Pet. 3)



• "God stelt geen eisen aan ons" - m.a.w. er is geen goed of fout 
• Of: "Het gaat niet om goed of fout, maar om het kennen van Jezus" 

• "Het gaat om genade…"

• Is dat zo…? (kinder)misbruik is zonder kerk al erg, maar is het je wel eens opgevallen dat het in/door kerk nog erger is? Ik denk dat daar een reden voor is



God’s Standaard
• "Jullie zullen volmaakt voor God staan / You will 

be blameless before God" (Deut. 18, OT)

• "God heeft ons uitgekozen om heilig, zuiver, 
volmaakt, onschuldig, smetteloos en boven elke 
aanklacht voor Hem te zijn / God has chosen us 
to be holy, pure, perfect, innocent, blameless and 
above any reproach before Him" (NT) 

• Geest & lichaam! / Spirit & Body! (1 Thess.)

M.a.w. hoe denkt God over "goed/fout", stelt God eisen?

Geest en Lichaam = hele persoon, alles wat je doet



Onmogelijk zonder Jezus 
Impossible without Jesus

• "Heilig, onschuldig, onbesmet, volmaakt, van 
zondaars afgescheiden en ver boven de hemel 
verheven / holy, innocent, unstained, separated 
from sinners, and exalted above the heavens" 

• Hij is Ons Smetteloos en Volmaakt Paaslam / He 
is Our Blameless and Perfect Passover Lamb

• (Hebreeën 7 & 1 Kor. 5)

• Als God niets geeft om goed en kwaad, dan is Jezus dood alleen maar wreed

• Als God toch niet geïnteresseerd is hoe "goed" we zijn, en toch geen eisen stelt?

• Tegendeel waar: God stelt zulke hoge eisen, dat niemand goed genoeg is en dat het nodig was dat God zijn eigen zoon stuurde om in onze plaats te leven en te 

sterven! Alleen Jezus is goed genoeg!

• Goed/fout - moralisme, alleen, uiterlijk goed gedrag is God niet in geïnteresseerd: volmaakte mensen van binnen en buiten! 
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• Volgens de Bijbel Jezus het summum van Karakter

• Zoals sommige mensen het summum zijn van bijv. voetbal, muziek, koken, zo is Jezus het summum in Karakter! 

• "Zonder zonde" ≠ "hij doet niets fout", maar: Hij blinkt uit in goede daden in uitmuntend karakter!"



• Genas zieken, dreef demonen uit, herstelde de eer 
van mensen / Healed the sick, cast out demons, 
restored people’s honor

• "Heb je vijanden lief en zegen ze / Love your 
enemies and bless them"

• "Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze 
doen / Father, forgive them, because they do not 
know what they are doing…"

• "Laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat U wilt, 
Vader / Not my will be done, Father, but yours"
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• Echt karakter…antiheld?

• Jezus was volmaakt, zonder zonde -> niet iemand die "niets fout" deed, maar iemand die uitmuntte in goed doen - karaktervirtuoos!

• In Jezus karakter stond niet Jezus centraal, maar God en zijn Koninkrijk!

• God heeft ons gered om te delen in Jezus karakter! 



Zoals ijzer ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.



• Geloof, deugdzaamheid, kennis, geduld, 
standvastigheid / faith, virtue, knowledge, 
selfcontrol, steadfastness

• "vroomheid" / godliness

• houdt van elkaar als broers en zussen / brotherly 
affection 

• liefde voor alle mensen / love for all

• Boven, binnen, buiten / UP, IN, OUT

• Petrus laat zien dat al deze karaktereigenschappen niet los van elkaar staan! Vul a aan met b, etc.

• 3 belangrijke die we nog wel eens over het hoofd zien! 

• Het begin van een volmaakt karakter is ontzag voor God…/ The beginning of a perfect character is the fear of the Lord 

• Geen karaktervorming zonder community! / No characterbuilding without community!

• Geen karaktervorming zonder liefde voor Gods missie: liefde voor alle mensen!



• Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen

• Je suis Bruxelles

• aanslagen, vluchtelingen, oorlogen, verdeeldheid…er is zoveel kwaad in de wereld

• Wat de wereld nodig heeft is niet alleen individuen met een goed karakter, maar een community met een goed karakter: de kerk!



• "Laat jullie niet overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door goed te doen / Do not be 
overcome by evil, but overcome evil with good"

• "Zegen, want dat is jullie roeping / Bless, for to 
this you were called"

• "Zoek altijd het goede voor elkaar en voor 
iedereen / Always seek to do good to one 
another and to everyone"

• (o.a. Rom. 12. 1 Petrus 3, )

• Er is een strijd!

• Kwaad overwinnen door goed te doen, zoals Jezus

• Karaktervorming is een geestelijke strijd, hard werk!

• Slechts een selectie, de hele Bijbel staat vol hiervan!



Zegen / Blessing



Maar jullie, geliefde broeders en zusters, bouw jullie leven op het 
fundament van jullie zeer heilige geloof. Laat je bij het bidden 
leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit 
naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die jullie 
het eeuwige leven zal schenken. Ontferm je over wie twijfelen en 
redt anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Jullie medelijden 
met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees; verafschuw 
zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben.

But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith 
and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, 
waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal 
life. And have mercy on those who doubt; save others by 
snatching them out of the fire; to others show mercy with fear, 
hating even the garment stained by the flesh.



De enige God, die de macht heeft jullie voor struikelen 
te behoeden en jullie onberispelijk en juichend van 
vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die 
ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort 
de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór 
alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.

Now to him who is able to keep you from stumbling 
and to present you blameless before the presence of 
his glory with great joy, to the only God, our Savior, 
through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, 
dominion, and authority, before all time and now and 
forever. Amen.


