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STELLINGEN 

1. 
2 Petrus is een authentieke brief: de apostel Petrus is de auteur. 

2. 
De eerste brief van Petrus werd verzonden vanuit Babyion in Mesopota-
mie. 

3. 
De diverse gegevens die in de kerkelijke traditie over het ontstaan van het 
evangelie naar Markus zijn bewaard gebleven sluiten elkaar niet uit; zij ma
ken het aannemelijk dat het boek Markus in verschillende fasen is ont
staan. 

4. 
Het evangelie naar Johannes heeft maar één slot (21,24-25 en niet 20,30-
31). 

5. 
De bekende tekst uit het kerstevangelie "omdat voor hen geen plaats was in 
de herberg" (Lk 2,7) heeft betrekking op drie personen en niet alleen op Jo
zef en Maria. 

6. 
De 'ijdelheid' in het boek Prediker is niet de zinloosheid, maar de vluchtig
heid van het leven in een wereld die wordt overschaduwd door de dood. 

7. 
De opvatting van H. Berkhof, dat de christelijke eschatologie ('extrapole
rend') moet uitgaan van ervaringen die wij in onze eigen wereld en in de ge
schiedenis met God opdoen, doet tekort aan de realiteit van Gods beloften, 
(kontra: H. Berkhof, Gegronde verwachting, Nijkerk 1967, 15-21; 
idem. Christelijk Geloof, Nijkerk M985, 509-512) 

8. 
Jezus is niet het verborgen zelf van Israël, maar het geopenbaarde 'zelf' van 
God. 
(kontra: F. de Graaf f, Jezt4s de Verborgene. Een voorbereiding lol inwijding in de 
mysteriën van het Evangelie, Kampen 1987) 



9. 
Omdat met de ontwikkeling van de prenatale diagnostiek ook de menselij
ke verantwoordelijkheid groeit, is het dringend gewenst dat er een gerefor
meerd studie- en adviescentrum komt voor algemene bezinning op modernfi 
genetische technieken, en tevens om op individuele vragen over erfelijkheid 
en gezinsvorming een antwoord te zoeken. 

10. 
Het verdient aanbeveling, de zondagse middagdienst, waarin gewoonlijk de 
catechismusprediking wordt gehouden, zowel in de liturgie als in de ver
kondiging duidelijk te onderscheiden van de morgendienst. De ruimte voor 
dit liturgisch onderscheid dient in de kerkorde open te blijven, 
(n.a.v. A.N. Hendriks, Om de bediening van de Geest. Bijdragen over het ambt, de 
prediking en het pastoraat, Kampen 1983, 55-75) 

11. 
Wil het katechetisch onderwijs zijn vitaliteit behouden, dan moet de kate-
cheet leren werken met een didaktisch verantwoorde methode. 

12. 
Het zogenaamde 'persverslag', dat na afloop van veel kerkelijke vergade
ringen wordt gepubliceerd, wekt vaak de indruk vóór de vergadering ge
schreven te zijn. Met enige kreativiteit opgesteld, kan het minder voorspel
baar en beter leesbaar worden. 

13. 
Wie pastor wil zijn, moet beginnen mens te zijn. 

14. 
De meest aangrijpende muziek is ontstaan wanneer depressiviteit werd om
gezet in kreativiteit. 

15. 
Zonder de ernst en de tragiek van het leven te kennen, is het onmogelijk 
geestig te zijn. 

Slcllingcn behorende bij hel proel'schrirt van P.H.R. van Houweiingen, De tweede 
trompet. De authenticiteit van de tweede brief van Petrus, Kampen 1988. 
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Inleiding 

1. De tweede trompet: een authentiek instrument? 

De titel van dit boek, 'De tweede trompet', is ontleend aan Origenes, de 
grote theoloog uit Caesarea. Hij was het namelijk, die de twee brieven van 
de apostel Petrus "twee trompetten" noemde, en wel in een preek over de 
val van Jericho. Dikke muren vielen om door het geluid dat de bazuinen 
van het volk Israel indertijd voortbrachten. De muren van Jericho zijn te 
vergelijken met geleerde redeneringen die mensen hebben opgebouwd, al
dus Origenes. Ook die muren gaan omver, bijvoorbeeld door het krachtige 
geluid dat de heilige apostelen in de vier evangeliën laten horen. Maar be
halve de vier evangeliën khnken nog andere signalen: "ook Petrus laat van 
zich horen door de twee trompetten van zijn brieven'". Het geluid van Pe
trus' trompetten is door Origenes opgevangen als een signaal, dat nog eeu
wenlang naklinkt en dat in alle generaties moet blijven doorklinken. 

Dat er inderdaad alle reden was voor een krachtig trompetsignaal, blijkt 
in Petrus' tweede brief nog duidelijker dan in de eerste. Dringend waar
schuwt de apostel tegen de dikke muren van menselijke redenering, zoals: 
het eigenmachtig uitleggen van de Schrift, het volgen van eigen begeerten, 
en het devalueren van Gods oude beloften. Tegelijk laat de brief hiermee 
ook een positief geluid horen. Het is een signaal dat de aandacht trekt, als 
het gaat om de waarde van de overlevering van de Schrift, het bewaren van 
de vrijheid in Christus, en een christelijke levensstijl die gevoed wordt van
uit de toekomstverwachting. 

Alleen, wat is de uitwerking van dit alarm geweest? Was het effekt wel zo 
verpletterend als Origenes veronderstelde? Juist de tweede trompet (2 Pe
trus) lijkt niet erg duidelijk door te komen. Gelet op de reakties, is het de 
vraag of het signaal wel zuiver klinkt. Er bestaat namelijk grote onzeker
heid over de vraag of 2 Petrus wel geschreven is door de apostel Petrus zelf. 
Hebben we hier wel een authentiek dokument uit de apostolische tijd? 
Heeft Petrus de trompet wel geblazen? Door allerlei vragen en twijfels rond 
het auteurschap van 2 Petrus wordt de kracht van het trompetsignaal ge
broken. Er vallen zeker geen muren omver, zoals eens die van Jericho. Inte
gendeel: net als Jericho lijkt ook de veronderstelling, dat 2 Petrus door een 
onbekende is geschreven onder de naam van de apostel, een onneembare 
vesting. 

' Origenes, Homilia in Librum Jesu Nave Vil, 1 (MSL 12,857); de bewuste passage wordt bre
der geciteerd en uitvoeriger besproken in Hoofdstuk 113. 
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Inleiding 

In een moderne vertaling staat bij de inleiding op 2 Petrus het volgende te 
lezen: 

"De schrijver is onbekend. Het kan Petrus niet geweest zijn, want dit geschrift is 
vrijwel zeker ontstaan in de jaren na de apostelen; het getuigenis van de apostelen 
wordt op een lijn gesteld met de woorden van de profeten. De brieven van Paulus 
lijken al te zijn gebundeld en worden in éen adem genoemd met de andere boeken 
van de Schrift. De goddelijke inspiratie van de bijbel wordt nergens anders zo 
sterk uitgesproken, de eigenmachtige uitleg ervan nergens zo fel bestreden, als in 
deze brief. Dat dit geschrift een plaats heeft gekregen na de eerste brief van Pe
trus IS niet zo verwonderlijk. Was daarin de hoop op Christus' verschijning een 
belangrijk tema, in deze brief is het de wanhoop aan zijn komst"^. 

Wie deze woorden op zich laat inwerken, ontdekt dat de tweede trompet 
geheel schuilgaat achter de eerste. Het geluid van de tweede trompet heeft, 
na de zuivere tonen van de eerste, een gebarsten klank. In deze inleiding 
wordt de suggestie gewekt, dat de tweede brief van Petrus het poststempel 
draagt van een post-apostolische tijd. Ten bewijze daarvan wordt materiaal 
aangevoerd uit 2 Petrus 1 en 3; hoofdstuk 2 blijft buiten beschouwing. 
Maar dat is nu juist het gedeelte van de brief waarin de schrijver een krach
tige trompetstoot laat horen! De betekenis van het middengedeelte van 2 
Petrus is volgens genoemde inleiding echter uiterst gering: 

"Vervolgens wordt stelling genomen tegen valse profeten en dwaalleraars die 
misbruik maken van de Schrift. Deze strafrede is een bewerking van de Brief van 
Judas (zie de inleiding op de Brief van Judas). De daar vermelde gebeurtenissen 
uit het oude testament worden hier in historische volgorde gezet en voorbeelden 
uit andere joodse geschriften worden weggelaten." 

In de wetenschappelijke wereld zijn deze inzichten gemeengoed, zoals blijkt 
uit het volgende citaat uit het Bijbels Handboek over 2 Petrus: 

"De afhankelijkheid van Judas, de betekenis toegekend aan de apostolische tra
ditie en het bestaan van een verzameling van alle brieven van Paulus maken het 
echter onmogelijk dat de brief door de apostel Petrus is geschreven. Bovendien is 
er in de brief eigenlijk mets dat op een traditie wijst die de brief met Petrus of ook 
met 1 Petrus verbindt. Taal en gedachten wijzen op een hellenistisch milieu."' 

De tweede trompet is naar algemene overtuiging geen authentiek instru
ment! Met name in het tweede hoofdstuk is 2 Petrus een bewerkte kopie 
van een ouder origineel, de brief van Judas. De hele brief draagt het karak-

2 Groot nieuws Bijbel, Boxtel/Haarlem 1983 
' J Reiling in AS v d Woude (red ), Bijbels Handboek III, Kampen 1987, 497 Volgens 
Koster is dit het duidelijkste geval van literaire afhankelijkheid binnen de NT-ische brief-lite-
ratuur (Einfuhrung, 489-490 733-735) 
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ter van een laat-kerkelijk dokument. Zo blijft er van het eigen geluid van de 
tweede trompet niet veel meer over. De herkomst van het geluid is onduide
lijk. Maar het is de toon, die de muziek maakt. Wanneer de trompet een 
onduidelijk geluid geeft, wie zal zich dan gereedmaken voor de strijd? 
(naar 1 Kor 14,8). Het gevaar dreigt, dat muren van menselijke redenering 
overeind blijven en niet omgaan voor het woord dat van Godswege gespro
ken is. Met het oordeel, dat men over 2 Petrus zelf gevormd heeft, wordt 
weer een nieuwe muur opgetrokken. Wanneer 2 Petrus uit het apostolisch 
tijdvak wordt gelicht en met wortel en al wordt overgeplant in de post-
apostolische tijd, mogelijk zelfs in de tweede eeuw, wordt aan deze tweede 
trompet in feite het zwijgen opgelegd. 

2. Muren van Jericho en andere redeneringen 

Hoe dik zijn de muren van Jericho? De redeneringen rondom 2 Petrus 
maken een massieve indruk. De problematiek rond Petrus' tweede brief 
weerspiegelt zich in de NT-ische theologieën van de twintigste eeuw en ook 
in recente studies die zich speciaal met deze brief hebben beziggehouden. 
Op zeer uiteenlopende wijze wordt de brief ingeschat. Het oordeel over het 
auteurschap staat vaak in direkte relatie met de waardering van de inhoud 
van de brief. Toch is niet elk oordeel ook per definitie een waardeoordeel 
over de kwaliteit van 2 Petrus. Niet alle muren zijn even dik. Er laten zich 
minstens vier benaderingen onderscheiden: 

a) Er is belangstelling voor de inhoud van de brief als neerslag van een 
bepaalde christelijke toekomstverwachting, die in waarderende dan wel 
in kritische zin besproken wordt. 
b) Men richt zich op de traditie die in 2 Petrus is vastgelegd en stelt de 
vraag hoe wij nog kunnen vaststellen wat teruggaat op Petrus zelf. Welke 
kriteria moet men daarvoor aanleggen? 
c) Men zet 2 Petrus geheel in het kader van de pseudepigrafie en schuift 
de brief door naar de tweede eeuw. In dat geval wordt de brief van weinig 
tot geen betekenis geacht voor de theologie van het NT. 
d) De boodschap van 2 Petrus wordt los gezien van de vraag wie de au
teur is, en uitsluitend inhoudelijk gewaardeerd. 

Van elk van deze vier modellen van benadering volgt nu een aantal voor
beelden. 

a) Waardering, vermengd met kritiek ontvangt 2 Petrus in de Theologie 
van Schlatter, waar de brief wordt behandeld onder het opschrift: "Der im 
Namen des Petrus schreibende"''. Kenmerkend voor dit geschrift is volgens 
" Schlatter, Theologie, 457-462. 
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Schlatter, dat alle nadruk komt te liggen op de autoriteit van het aposto
lisch woord. Maar vooral in het spreken over de christelijke hoop wijkt de 
brief af van wat het NT als geheel leert. Niet dat de vlam van de hoop volle
dig is uitgeblust, of dat de christelijke hoop puur theoretisch en afstande
lijk geworden is. Wel is er een duidelijke tendens in deze richting: "Aber 
der ProzeB, der sie in die Verburgung des ewigen Guts fur die einzelnen 
umwandelt und, soweit sie noch vom Ziel des Weltlaufs spricht, eine Theo
rie aus ihr macht, ist bereits im Gang'". Bovendien wordt alleen de volein
ding van de gemeente aangewezen, niet die van de gehele mensheid. "Inso-
fern gewahrt der Brief die Anfangsgestalt der Hoffnung nicht"'. 

Een ander voorbeeld van deze lijn is Conzelmann, die kritiek heeft op het 
standpunt van de schrijver van 2 Petrus, met name vanwege het derde 
hoofdstuk van de brief. Het antwoord dat de auteur aan de spotters geeft is 
een argument dat zich tegen hemzelf keert, want in werkelijkheid heeft hij 
zelf de 'Naherwartung' opgegeven. De verwachting van Christus is hier 
tijdloos geworden''. 

Dezelfde gedachtengang wordt gevolgd door de roomskatholieke auteur 
Schnackenburg, die met instemming de kommentaar van Chaine citeert, 
waarin wordt gesteld dat 2 Petrus minder diepte heeft en minder christolo
gisch is bepaald dan andere NT-ische geschriften. Toch is het wel een be
langrijke bijdrage in fundamentele vragen rond de traditie, kanoniciteit, in
spiratie en apostoliciteit^ 

b) Naarstig is gespeurd naar tradities, die mogelijk op de apostel zelf te
ruggaan en in 2 Petrus zijn verwerkt. De moeilijkheid is dan natuurlijk, hoe 
deze tradities te ontdekken zijn en welke kriteria daarvoor kunnen worden 
gebruikt. Voor Stauffer, die een aparte bespreking wijdt aan het onderwerp 
'Petrus und die Urgemeinde', is dat kriterium gegeven met de leidraad die 
door beide brieven van Petrus heen loopt: "Die Erkenntnis, daB die Ge-
schichte des Christus, dafl der Geschichtliche Weg der Vorsehung über
haupt vom Ende her verstehen werden muB'". 

Maar voor Goppelt is het nog maar een dunne draad die 2 Petrus ons in 
handen geeft en die ons nog verbindt met de apostolische tijd. Het gaat in 
de brief namelijk om een incidenteel probleem: het uitblijven van de paroe-
sie. Dat is in feite een randprobleem, want: "Eine Frage der Gemeinde 
nach der Parusie wird nur selten und durchaus am Rande ausgesprochen; 
so in Jak 5,8f; Hebr 10,36-39; 1 Clem 23; 2 Clem 11; 2 Petr 3.'"°. Hier zijn 

' Schlatter, Theologie, 462. 
' Schlatter, Theologie, 461 
' Zie 2 Petr 3,8 Conzelmann, Grundrifi der Theologie, 341-342. 
* Schnackenhmg, Neutestamenlliche Theologie, 130-131 
' Stauffer, Theologie, 14-19 Het citaat is te vinden op p. 19 
i" Goppelt, Theologie, 486. De tweede brief gaat voor hem geheel schuil achter de eerste, 
waarmee hij zich diepgaand heeft beziggehouden (Goppelt, Der erste Petrusbriej). 
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we inderdaad op het randgebied tussen het NT en latere kerkelij Ice lektuur; 
men lette op de volgorde van de aangegeven bewijsplaatsen! 

c) Men kan ook de mening zijn toegedaan dat de dunne verbindings
draad met materiaal van Petrus ons geheel uit handen is gevallen. Zo noemt 
Bultmann 2 Petrus alleen in het kader van vroeg verzet tegen dwaalleer. 
Deze dwaling is niet noodzakelijk vroeg-gnostisch van aard; het gaat meer 
om algemene twijfel en verwatering van het geloof". Vager kan het haast 
niet. 

En Kümmel, die de theologie van het NT beschrijft naar zijn 'Hauptzeu-
gen', volgt speciaal de lijn Jezus-Paulus-Johannes en laat dan op methodi
sche gronden zowel 1 als 2 Petrus buiten beschouwing. Petrus mag zelf dan 
een 'Hauptzeuge' zijn geweest, de brieven van Petrus zijn dat blijkbaar 
niet'^ Voor Schelkle zijn de beide brieven van Petrus pseudepigrafisch, wat 
volgens hem op een vroege erkenning wijst van Petrus' positie, omdat diens 
naam is gebruikt'^ 

d) Zonder dat de apostel Petrus als schrijver van de brief wordt gezien, 
kan er echter wel degelijk een bepaalde waardering zijn voor de boodschap 
van 2 Petrus. Zo heeft Knoch 2 Petrus benaderd vanuit de literatuurvorm 
van de 'afscheidsrede', zoals de rede van Mozes in Deuteronomium en de 
afscheidswoorden van Jezus zelf. De schrijver wilde in deze vorm de 
apostolische traditie doorgeven en ziet zichzelf als erfgenaam van Petrus' 
geestelijk testament. Nu wil de auteur voortgaan in dezelfde lijn en de ken
nis van het overgeleverde trachten te verdiepen. Verder wijst Knoch op het 
feit dat de brief het bewaren, doorgeven en uitleggen van de apostolische 
traditie niet uitdrukkelijk bindt aan een kerkelijk ambt. Het gaat om de in
houd van de traditie zelf, waarmee de leden van de gemeente op een stevig 
geloofsfundament worden gezet. "Glauben heiBt für ihn, mit der gesamten 
Kirche das von den Aposteln Verkündete und Gelehrte mitglauben'"''. 

Een ander voorbeeld van positieve duiding van 2 Petrus bij een datering 
in de tweede eeuw is de dissertatie van Fornberg. De gelovigen voor wie de 
brief is bestemd bevinden zich volgens hem in de uiterst moeilijke over
gangsfase tussen de bijbelse wereld en de hellenistische kuituur. Nieuwe 
antwoorden moeten worden geformuleerd op vragen, gesteld vanuit de 
gnostiek en vanuit een overwegend vijandige samenleving. 2 Petrus is een 
voorbeeld van het 'vertalen' van het evangelie in een nieuwe tijd, aldus 
Fornberg". Hij acht de brief illustratief voor de ontwikkelingen in een deel 
" Bultmann, Theologie, 168. 
12 Kummel, Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen Jesus.Paulus. Jo
hannes. 
" Schelkle, Theologie, 94. 
'̂  Knoch, Vermachtnis, 163-164; op dit punt signaleert hij een manko in de officiële opvattin
gen binnen de roomskatholieke kerk (151). 
" Fornberg, Early Church, 148: "2 Peter is one of the most important documents for our 
knowledge of a fairly early stage in this translation process". 
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van de kerk gedurende de periode 70-180, een tijd waarover verder weinig 
bekend is. Noch het begrip 'hellenisme', noch het begrip 'Frühkatholizis-
mus' is op zich voldoende om deze ontwikkeling te typeren. Beide elemen
ten moeten samengevoegd worden; de brief spreekt vanuit en richt zich tot 
"a Gentile Christian Church which existed in the Hellenistic sphere of in
fluence after the death of the apostles, and represented a universal Church 
line'"*. De schrijver maakte gebruik van vroeg-christelijke tradities (petri-
nisch materiaal; brieven van Paulus en Judas) en de eschatologische ver
wachting in de toenmalige wereld, en formuleerde op basis hiervan zijn 
ethiek. 

In de kommentaar van Bauckham wordt de vraag naar de authenticiteit 
van 2 Petrus bewust gerelativeerd. De brief heeft een testamentair karakter 
en geeft aan, wat Petrus zou hebben kunnen zeggen tegen mensen, die alge
hele vrijheid prediken en de komst van Christus betwijfelen. De brief zou 
geschreven kunnen zijn vanuit een "circle of Christian leaders in Rome", 
bijvoorbeeld door één van Petrus' opvolgers: Linus of Anencletus". 
Bauckham komt na analyse van de struktuur van de brief tot de konklusie 
dat steeds een reaktie, een antwoord wordt gegeven op tegenwerpingen die 
vanuit een eschatologisch skepticisme tegen de apostolische leer zijn inge
bracht. Daaruit konkludeert hij dat de schrijver "interprets and defends 
the apostolic message in the light of his contemporary situation and in face 
of contemporary challenges of the message"'^ 

Deze vier sporen lopen gedeeltelijk evenwijdig aan elkaar, maar vallen 
ook gedeeltelijk samen. Niet altijd gaat de ontkenning van Petrus' auteur
schap gelijk op met verminderde waardering voor de inhoud van de brief. 
Wel is een bepaalde tendens waarneembaar: wanneer Petrus' auteurschap 
is losgelaten, gaat de brief als het ware 'zweven' omdat zij maar heel weinig 
raakpunten meer heeft met de apostolische tijd. De tweede trompet krijgt 
een zwevende stemming. Het geluid botst dan tegen muren op, die onge
schokt blijven staan. Daarom laat zich de vraag stellen of een werkelijke 
herwaardering van de inhoud wel mogelijk is zonder ook het auteurschap 
van Petrus te heroverwegen. 

Met name de vergelijking tussen Fornberg en Bauckham dringt zich op. 
Beiden gaan ervan uit, dat de brief nieuwe antwoorden wil formuleren op 
de uitdaging van een nieuwe periode in de geschiedenis van de kerk. Maar 
om welke periode gaat het dan? Bevinden wij ons in de tweede eeuw, als de 
kerk op de uitdaging van het hellenisme moet ingaan (Fornberg), of zijn we 
in de eerste eeuw, wanneer een eschatologisch skepticisme opkomt (Bauck
ham)? Deze vraag is onoplosbaar, wanneer de kwestie van het auteurschap 

" Fornberg, Early Church, 6-7. 
" Bauckham, Commentary, 160-161. 
'» Bauckham, Commentary, 161. Zie over deze interpretatie Hoofdstuk II 5.4. 
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in het midden wordt gelaten. Alleen het auteurschap van de apostel Petrus 
kan ons een vast punt verschaffen waarmee de verschillende opvattingen 
over de brief te verifiëren zijn". 

Klinkt het signaal van 2 Petrus niet veel sterker door wanneer het de 
apostel zelf is, die op de trompet blaast? Inderdaad is een ander, veel duide
lijker geluid te horen wanneer men, met handhaving van de authenticiteit 
van de brief en van het apostolisch auteurschap, 2 Petrus integreert in het 
totaal van de Schrift, zoals gebeurt in de NT-ische theologieën van Guthrie 
en Ladd. 

Voor Guthrie is 2 Petrus om drie redenen belangrijk in het geheel van de Schrift. 
In de eerste plaats vanwege de ethiek: 2 Petrus (en ook Judas) "confirm the lack of 
moral standards in the world in which the Christian Church developed". Maar dit 
heeft een positieve bedoeling: "They seek to encourage good standards", zoals bij
voorbeeld blijkt in 2 Petr 1,5-8̂ ". In de tweede plaats vanwege de autoriteit van de 
Schrift: de Goddelijke herkomst (1,20-21) en de waardering en het bewaren van de 
brieven van Paulus (3,15). Tenslotte omdat 3,2 doet denken aan een bepaalde over
dracht van Jezus' onderwijs: "building up an authoritative body of Christian tea
ching to place alongside the OT had already begun"^'. 

Een samenvatting van de belangrijkste elementen uit 2 Petrus is te vinden bij 
Ladd, die betoogt dat Petrus in 1,4 niet hetzelfde bedoelt als de gnostici, namelijk 
de vergoddelijking van de mens. "In its context the thought seems to be that of ente
ring the Christian life rather than the goal of Christian life after death"^^. In de 
brief is enige spanning voelbaar tussen het 'reeds' en het 'nog niet'; reeds is de chris
ten bevrijd van het bederf in de wereld, maar hij leeft nog niet op de nieuwe aarde. 
Het profetische woord is nog maar gedeeltelijk de waarheid die God onthult. De 
volle waarheid blijkt bij het opgaan van de morgenster^'. Ladd noemt tenslotte nog 
het onderscheid dat Petrus maakt tussen het oordeel over de oude en het intreden 
van de nieuwe wereld. "Peter emphasizes the element of discontinuity to the grea
test degree, envisaging the total destruction of the old order in a judgment of fire". 
Toch is het einddoel niet de vernietiging van het geschapene: "...it is the emergence 
of new heavens and a new earth from the corruption that has plagued the old or-
der''^". 

Uit onze rondblik is duidelijk geworden dat het spoor dat men volgt in 
belangrijke mate bepaald wordt door het gekozen vertrekpunt. Is het legi
tiem om het spoor van Guthrie en Ladd te volgen? Of zijn zij slachtoffers 
van een achterhaalde Schriftbeschouwing en hebben zij daardoor de echt-
heidsvraag bij 2 Petrus verwaarloosd? Moet misschien het spoor van 

" Zie de kritische bespreking van Th.R. Wolthuis in: Calvin Theological Journal 19 (1984), 
80. 
™ Guthrie, Theology, 931. 
21 Guthrie, Theology, 978. 
22 Ladd, Theology, 604. 
25 Ladd, Theology, 605. 
» Ladd, Theology, 607. 
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Knoch, Fornberg en Bauckham de voorkeur hebben, om tot een inhoude
lijke beoordehng en herwaardering van de brief te komen, los van de au
teurskwestie? Maar ook dan is het uitgangspunt beslissend. Wanneer men 
stelt dat 2 Petrus een pseudepigraaf is uit de tweede eeuw, zal men vergelij
kingsmateriaal gaan verzamelen vanuit de hellenistische wereld van die tijd. 
Wie ervan uitgaat dat de brief van de hand is van een (gehelleniseerde) 
jood, zal zoeken naar parallellen in de joodse literatuur. Hoe zullen we het 
spoor terug vinden? 

3. Terug in de richting van het geluid 

Het vertrekpunt van deze studie is de vraag of er voldoende reden is om 
het auteurschap van Petrus te betwijfelen dan wel te ontkennen. Het au
teurschap van Hebreeën is een open kwestie, omdat deze brief anoniem is. 
Maar 2 Petrus presenteert zich nadrukkelijk als apostolisch dokument, niet 
alleen in het opschrift ("Simeon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus 
Christus") maar door heel de brief heen: ook in het ooggetuigeverslag in 
hoofdstuk 1, het profetisch waarschuwen in hoofdstuk 2, en de aansluiting 
bij Jezus' eigen woorden in hoofdstuk 3. Naar onze overtuiging mag en 
moet de vraag geformuleerd worden zoals boven is gedaan. Er zijn name
lijk wel apokriefe evangeliën geschreven onder de naam van één der aposte
len, ook wel handelingen of openbaringen die aan een apostel werden toe
geschreven. Maar er zijn weinig voorbeelden bekend van brieven die ten 
onrechte op naam van een apostel werden gezet^\ Uit externe en interne 
evidentie zal dus voldoende moeten blijken of de apostel Petrus inderdaad 
niet de auteur van deze brief kan zijn. 

De rondblik heeft intussen ook een scherper beeld opgeleverd van de sa
menhang tussen de inleidingsvragen en de exegese van de brief. Tot nu toe 
is voor deze onderlinge relatie nog weinig aandacht geweest. De stelling dat 
Petrus zelf deze brief nooit geschreven kan hebben beheerste de uitleg. Wel 
is reeds in 1923 door D.R. Snyman een studie gewijd aan de authenticiteit 
van 2 Petrus, waarin hij het auteurschap van Petrus verdedigt, maar daarin 
komt de inhoud van de brief slechts op enkele onderdelen ter sprake. Sny
man neemt de externe evidentie onder de loep, vergelijkt de brief met Ju
das, alsmede met Handelingen 1-12 (volgens Snyman gebaseerd op een ver
slag van Petrus), verder ook met materiaal over Petrus in de evangeliën en 
met Petrus' eerste brief. Van de resultaten van dit onderzoek is in dit boek 
op sommige punten dankbaar gebruik gemaakt^*. Maar door zijn defensief 

2' Klijn, De Canon van het NT, 172 (zie ook zijn bijdrage op p. 232-233 in het Bijbels Hand
boek). Algemeen: Speyer, Literarische Falschung. 
^̂  Snyman, Authenticity. Deze studie is alleen beschikbaar op een moeilijk leesbare film van 
machineschrift, waardoor het niet altijd mogelijk was een exakte vindplaats te geven van cita
ten uit het boek. Speciaal over de toespraken van Petrus in Handelingen zie men: Ridderbos, 
Die Reden des Petrus. 
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karakter is de studie van Snyman toch niet voldoende ingegaan op de vra
gen die met betrekking tot de inhoud van 2 Petrus zijn te stellen. Naar onze 
overtuiging kan een hernieuwde belangstelling voor 2 Petrus alleen vrucht
baar zijn in kombinatie met bestudering van de inhoud. Het auteurschap en 
de uitleg van 2 Petrus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Doelstelling van dit onderzoek zal dus niet alleen zijn, een zorgvuldige 
behandeling te bieden van de authenticiteit en het auteurschap van 2 Pe
trus, maar ook de inhoud van de brief nader te bestuderen vanuit de optiek 
van het auteurschap. Het antwoord op de echtheidsvraag moet op zijn 
bruikbaarheid worden getoetst in de uitleg van de brief. Daardoor is dit 
boek niet alleen te gebruiken als inleiding op moderne vraagstellingen rond
om dit bijbelboek, maar ook als doorlopend kommentaar op 2 Petrus. 
Meermalen zal de bijzondere belangstelling voor die passages, waarbij het 
auteurschap van Petrus in geding is, een nieuw en verrassend licht werpen 
op de uitleg van de brief. Nu de tweede trompet heeft geklonken en we wil
len weten, wie de trompet geblazen heeft, moeten we teruggaan in de rich
ting van het geluid. 

De verdere werkwijze van dit onderzoek is als volgt: allereerst zal worden 
geanalyseerd welke gegevens van belang zijn voor het bepalen van het au
teurschap van 2 Petrus en welke gevolgen dit heeft voor de authenticiteit 
van de brief (Hoofdstuk I). Het gevonden uitgangspunt wordt dan in het 
vervolg in de praktijk beproefd. Methodisch betekent dit voor de exegese 
dat enerzijds opnieuw de argumenten moeten worden gewogen die speciaal 
vanuit de inhoud van de brief inzake het auteurschap naar voren zijn te 
brengen; dat anderzijds bij het lezen van de tekst méér dan tot nu toe ge
beurd is rekening moet worden gehouden met de persoon van de schrijver. 
Het is de bedoeling om eerst een (beknopte) uitleg te bieden van de tekst 
van 2 Petrus, om vervolgens per tekstgedeelte na te gaan, welke elementen 
van belang zijn voor de hoofdlijn van dit onderzoek (Hoofdstuk II-IV). De 
onderdelen, die speciaal de vraagstelling van deze studie betreffen, zijn ty
pografisch herkenbaar gemaakt. In een Slotbeschouwing zal een terugblik 
worden gegeven, waarbij tegelijk enkele hoofdlijnen van 2 Petrus worden 
geschetst. 
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Hoofdstuk I 
De echtheid van de brief 

1 2 PETRUS IN DE TRADITIE 

1.1. Traditionele twijfel 

Al heel lang is het auteurschap van Petrus voor 2 Petrus betwijfeld. Eén 
van de belangrijkste redenen voor de vragen die hierover vandaag nog zijn 
is wel dat naar algemene overtuiging in de kerkelijke traditie weinig steun 
gevonden wordt voor de kanoniciteit van deze brief'. Noch bij de Apostoli
sche Vaders, noch bij de Apologeten, noch bij Irenaeus is een citaat uit 2 
Petrus te vinden. In de lijst van NT-ische boeken uit Rome {Canon Murato-
ri, ongeveer 200 na Chr.) ontbreekt elk spoor van de beide brieven van Pe
trust De eerste duidelijke getuige a décharge lijkt Origenes te zijn, maar 
deze maakt juist een kanttekening die te denken geeft. Petrus heeft één al
gemeen erkende brief geschreven, aldus Origenes; mogelijk ook een twee
de, maar die is omstreden'. Eusebius, die later met veel respekt over 2 Pe
trus spreekt, rekent de brief ook tot de kategorie geschriften, waarover 
twijfel bestaat (&vTlXe7Ó l̂Eva)''. Tegen het einde van de vierde eeuw pas 
lijkt alle twijfel overwonnen te zijn, zodat van de apostel Petrus twee brie
ven algemeen aanvaard worden. Vóór die tijd maken de schaarse beschik
bare gegevens steeds melding van twijfel en onzekerheid. 

Wat we vanuit de kerkelijke traditie rond Petrus' tweede brief aan gege
vens bezitten, is veel minder sprekend dan wat over de eerste bekend is. Ire
naeus bijvoorbeeld citeert wél uitdrukkelijk uit 1 Petrus, en Origenes en 
Eusebius plaatsen de eerste brief wél in de rij van algemeen erkende ge
schriftend Wie de gegevens uit de traditie over de eerste en over de tweede 
brief van Petrus met elkaar vergelijkt, moet wel konstateren dat het getui
genis voor de tweede brief veel zwakker is. Tegen deze achtergrond is de 
vaak snel getrokken konklusie, dat 2 Petrus niet stevig verankerd is in de 
kerkelijke traditie, wel te begrijpen. Toch lost zij de vragen niet op. Want 

' Zo luidt het oordeel van Wikenhauser/Schmid "Die Bezeugung des 2 Petr in der alten Kir-
che muB als schlecht bezeichnet werden" (Emleitung, 604) 
2 Kummel, Einleitung, 362 Zie verder over deze kwestie 1 5. 
3 Citaat bij Eusebius, H E VI, 25,8, tekst in noot 21 
'' Eusebius, HE III, 25,3 TÖV S ' avTiXeyoiiEvojv, yvwpincov S' oöv önmc; TOIQ jtoXXoïc;, 
fi XeYojiEVTi TaKQj(3ou cpépetai Km f) Tou8a, ii TE rietpou SeuTépo èmoToXri 
' Irenaeus citeert uit 1 Petrus m Adversus Haereses IV, 9,2, 16,5, V, 7,2; Eusebius, H.E III, 
25,3 (zie 1 4 ) 
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van welke aard waren dan de twijfels, waarover Origenes en Eusebius be
richten? Welke aanleiding bestond er voor de onzekerheid, juist met be
trekking tot de tweede brief? Welke faktoren hebben ertoe geleid dat de 
brief in later eeuwen wél geaccepteerd werd als brief van Petrus? 

De vraag blijft: waarom klinkt het geluid van de tweede trompet minder 
duidelijk tot ons door dan dat van de eerste? Nu de twijfel over de traditie 
zélf traditioneel is geworden, kan een antwoord op deze vraag alleen gevon
den worden door een systematische behandeling van de relevante gegevens. 
Zoals gezegd, is het materiaal vanuit de kerkelijke traditie schaars, vooral 
in de tweede eeuw. Het is gevaarlijk op grond van slechts enkele gegevens al 
te forse konklusies te trekken. Beter is het, de ontwikkelingen in de eerste 
eeuwen in grote lijnen per periode te rangschikken en zo goed mogelijk te 
beoordelen. Alleen via een systematische behandeling is een antwoord te 
geven op de vraag: hoe is in de loop van de eerste tijd de waardering van 2 
Petrus geweest?* 

1.2. De tweede eeuw 

In geschriften uit de periode direkt na het NT treffen we twee woordver
bindingen aan, die herinneren aan 2 Petrus, namelijk als gesproken wordt 
over 'de weg der waarheid' en 'een dag is bij de Here als duizend jaar' (2 
Petr 2,2; 3,8). 

Eerstgenoemde uitdrukking komt al voor in het Evangelie der Waarheid: 
"deze weg is de waarheid, welke Hij hen geleerd heeft", maar het is niet ze
ker of deze woorden rechtstreeks aan 2 Petrus ontleend zijn''. Wel is deze 

' Hier worden slechts de relevante gegevens besproken Een uitgebreide lijst van (eventuele) 
verwijzingen en zinspelingen is te vinden in de kommentaren van Bigg (199-210) en Chaine (5-
12) Maar een systematische behandeling van deze gegevens wordt ook hier gemist Snyman, 
Authenticity, heeft een geografische ordening gegeven 
' Evangetium Veritatis 18,19-21 (tekst in H W Attridge (ed ), Nag Hammadi Codex I, Lei
den 1985 (The Coptic Gnostic Library, Nag Hammadi Studies XXIl-XXIII)) De waarheid 
staat in dit geschrift tegenover de dwaling die voortkomt uit het met-kennen van de Vader 
Maar deze waarheid is geen abstraktie, het is een weg, die Jezus aangewezen heeft Later 
wordt Jezus de Gids genoemd (19,17), of blijkt zelf de aangewezen weg te zijn (31,28-29) Het 
IS de vraag of dit spraakgebruik met beïnvloed is door Ps 119,30 en/of Joh 14,6, in plaats van 
door 2 Petrus 2, zoals Van Unnik stelt (W C van Unnik, The Recently Discovered Gospel of 
Truth and the New Testament, in Sparsa Collecta The collected Essays of W C van Unnik 
III, Leiden 1983, 163 191, zie met name 179) In 2 Petrus 2 is 'de weg' geworden tot aandui
ding van het christendom Zie ook de Apokalyps en de Handelingen van Petrus, besproken in 
2 2 'Weg der waarheid' is een verbinding die ook in Hermas voorkomt, maar dan in een meer 
uitgewerkte metafoor (Visiones III, 7,1), het visioen over stenen, die van een toren af worden 
gegooid Dat zijn degenen die geloofd hebben, maar vanwege hun dubbelhartigheid de ware 
weg hebben verlaten (rtiv Ó6öv OÜTCOV TT|V dXrieivriv) Zij dachten een betere weg te vinden, 
maar raakten verdwaald (7[A.avtbvTai) Na de eerste publikatie van de uiteenzetting van Van 
Unnik (in 1954) werd een nog ontbrekend gedeelte van het Evangelie der Waarheid gevonden, 
waar in 33,15-16 gezegd wordt keer met terug naar wat je hebt uitgebraakt om het op te eten. 
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woordverbinding in Egypte een bekende uitdrukking geweest, zoals vooral 
blijkt bij Clemens Alexandrmus, die spreekt over het "in de weg staan van 
de weg der waarheid"*. Volgens Eusebius heeft Clemens behalve Judas ook 
de overige Katholieke Brieven verklaard'. Helaas is ons zijn kommentaar 
op 2 Petrus niet bewaard gebleven, maar de mededeling van Eusebius stemt 
wel overeen met wat Cassiodorus zegt, namelijk dat Clemens de Schrift van 
begm tot eind heeft uitgelegd"*. Omdat 'de weg der waarheid' voor Cle
mens méér is dan een metafoor (zoals ook in 2 Petrus het geval is (zie 
Hoofdstuk III 1.3.)), zou het goed mogelijk zijn dat Clemens deze uitdruk
king kende uit de tweede brief van Petrus en gewapend met Petrus' woor
den de strijd aanbindt met tegenstanders van 'de weg'. 

We konstateren dan het volgende: 
1. Clemens kent 2 Petrus; hij heeft de brief bestudeerd en een verklaring er
van geschreven. 
2. Clemens gebruikt de waarschuwingen uit deze brief, wanneer de 'weg der 
waarheid' door dwaalleer geblokkeerd dreigt te raken. 
3. 2 Petrus werd gezien als één van de Katholieke Brieven en als deel van de 
Schrift. 

De tweede uitdrukking uit 2 Petrus wordt door Irenaeus gebruikt in het 
kader van zijn specifiek-chiliastische opvattingen". Als de wereld in zes da
gen geschapen werd, zal deze (volgens de regel 1 dag = 1000 jaar) zesdui
zend jaar bestaan. De verwijzing van Irenaeus naar de duizend jaren gaat 
niet terug op Psalm 90, zoals wel is verondersteld'^. Het bijzondere van 2 
Petrus is juist dat daar uit het gegeven van deze Psalm, dat duizend jaar bij 
de Here is als de dag van gisteren, het omgekeerde wordt afgeleid: dan is 
ook een dag als duizend jaar. En juist deze omkering keert bij Irenaeus te
rug in verband met de toekomstverwachting, zij het in een geheel andere 

Omdat het Evangelie verder met naar het OT verwijst, bestaat de mogehjkheid dat deze woor
den teruggaan op het slot van 2 Petrus 2, zeker is dit niet, aangezien het om een gezegde gaat 
met algemene bekendheid 
* Cohortatio ad Gentes X (MSG 8,221) KUI TTIV Ó6OV xf[c, dA.r|9eia(; ènnoöi^ovxac; 
' Eusebius, HE VI, 14,1 èv 5e laxc, 'YTtOTUKCooEoi, ^uveXóvxa diteïv, TIOOTII; tfli; 
èvSiaSriKou Ypa(pfi(; èniTETurinevac; Tueitoitixai 5iriYTioei(;, (iriSè tai; bMX\ke.yo\i.iva.c, napeX-
ecöv, TTiv 'lou5a Xeyco KOI xac, Xoxnac, KOGOXIKOI; èTtvoToXdi;, TTIV TE Bapvopa KOI TT)V rie-
xpou XEYOnévTiv dnoKoXuviv 
'" De Institutione Divmae Litterarum (MSL 70,1107v). Cassiodorus zegt echter ook, dat Cle
mens van de Katholieke Brieven alleen 1 Petrus, 1 en 2 Johannes en Jakobus heeft verklaard 
(MSL 70,1120) Maar omdat ons in ieder geval óók een kommentaar op Judas bekend is, moet 
de tweede uitspraak van Cassiodorus teruggaan op onjuiste of onvolledige gegevens, mis
schien beschikte hij zelf met over een kompleet afschrift van de Hypotyposes, of slechts over 
een samenvatting 
" Adversus Haereses V, 23,2: Dies domini sicut mille anni; V, 28,3 'H yap finEpa Kupiou cbq 
a êtTi Deze opmerking is gekoppeld aan een verwijzing naar Gen 2,1-2, door Irenaeus uitge
legd als het verhaal van de TIPOYËYOVÓTCÜV en de profetie töv èoouéviuv 
'2 Bijvoorbeeld door Guthrie, Introduction, 816 
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kontekst. Evenmin is het waarsciiijnlijk te noemen, dat de bewuste uitdruk
king aan de rabbijnen is ontleend; zij sloten zich juist nauw aan bij de tekst 
van Psalm 90". Dat reeds in een vroeg stadium het woord uit 2 Petr 3,8 is 
ingepast in chiliastische spekulaties, blijkt ook bij Barnabas, Justinus Mar
tyr en Hippolytus'". 

Maar er is nog een andere aanwijzing dat Irenaeus 2 Petrus kende. Hij 
refereert namelijk aan 1,15 (met het opmerkelijke woord "uitgang" voor 
het heengaan van de apostel) wanneer hij vertelt wat Markus deed na de 
"uitgang" van Paulus en Petrus'^ Al verwijst Irenaeus dus niet expliciet 
naar 2 Petrus, er zijn toch wel sterke aanwijzingen dat hij de brief kende en 
gebruikte, zoals dat ook in breder kring gebeurde met Petrus' eigen verwer
king van Psalm 90. 

Bepaalde typeringen uit 2 Petrus keren bij Justinus Martyr terug, name
lijk 'pseudoprofeten' en 'pseudoleraars' (»|/Eu5o7tpo(pfiTai, ii/Eu8o8i5do
KaXoi) en de vergelijking die hij in deze termen maakt tussen de valse pro
feten van het OT en de pseudoleraars in de gemeente is ten tijde van Justi
nus uniek. Opmerkelijk genoeg volgt hij ook dezelfde redenering als in 2 
Petrus ('zoals er naast de heilige profeten ook pseudoprofeten waren, zo 
zijn er nu onder ons veel pseudoleraars..., die lasterlijke en onrechtvaardi
ge dingen hebben geleerd'). Justinus is op dit punt waarschijnlijk van 2 
Petr 2,1 afhankelijk". 

Het is dus niet zo, dat de vroege 'ontvangst' van Petrus' tweede brief ge
heel in de mist is gebleven. Al gaat het om een betrekkelijk klein dokument, 
dat voor een specifieke situatie geschreven is, toch heeft deze brief reeds in 
de tweede eeuw duidelijke sporen nagelaten van waardering en gebruik, 
ook buiten de kring van mensen tot wie de brief zich oorspronkelijk richtte. 

l.'i. De derde eeuw (Origenes) 

De tekst van 2 Petrus komt voor in het uit Egypte afkomstige papyrus
handschrift p^\ dat de tekst van beide brieven van Petrus en die van Judas 
bevat". Deze belangrijke tekstgetuige wordt meestal gedateerd op de grens 
van de derde en de vierde eeuw. Het handschrift lijkt echter van een oner
varen schrijver afkomstig te zijn en is dus een afschrift van een ouder origi

" Strack/Billerbeck, Kommentar III, 113774. 
'■* Barnabas 15,4; Justinus, Dialogus, 81,3; Hippolytus, In Dan. LV, 23 (Sources Chrétiennes 
14): 'HiiÉpa yctp Kupiou MI; xiXxa ÊTT). In III, 22 zinspeelt Hippolytus nog op 2 Petrus 2,19. 
Zie voorts Bigg, Commentary, 203. 
" Irenaeus, Adversus Haereses 111, 1,1 (met absoluut gebruik van het woord ê̂ o6o<;). Zie 
over dit citaat Hoofdstuk II 4.1. 
"■ Justinus, Dialogus, 82,1 (zie verder Hoofdstuk III 5.4.); Bauckham, Commentary, 231. 
Ook Justinus' 'definitie' van profeten (Dialogus, 7,1) zou aan Petrus ontleend kunnen zijn 
(zie Hoofdstuk II n. 187). 
" M. Testuz (ed.). Papyrus Bodmer, VIIIX, Bibliotheca Bodmeriana, 1939. 

24 



De echtheid van de brief 

neel'^ Bovendien moet er aan het eind van de derde, op het laatst aan het 
begin van de vierde eeuw in Egypte een tamelijk uitgebreide overlevering 
van het NT (inklusief 2 Petrus) in koptische dialekten zijn geweest". Op 
grond van dit alles is het vermoeden gewettigd, dat 2 Petrus reeds in de loop 
van de derde eeuw in Egypte algemeen werd gebruikt. 

We blijven nog even in Egypte, want veelbesproken is het getuigenis over 
2 Petrus van een leerling van de al genoemde Clemens, Origenes van Alexan-
dne. Of hij de brief citeert, is niet geheel zeker; volgens Chaine komen alleen 
in de latijnse versie (verzorgd door Rufinus) 6 citaten uit en 2 zinspelingen 
op 2 Petrus voor^". Maar Origenes heeft zich wel expliciet uitgelaten over 
Petrus en diens brieven. Hij merkt namelijk op: "Petrus, op wie de ge
meente van Christus gebouwd is (en de poorten van Hades zullen haar niet 
overweldigen) heeft één algemeen erkende brief nagelaten. Er moet ook wel 
een tweede zijn; die is namelijk omstreden"^'. In de latijnse weergave lezen 
we, dat Petrus twee brieven schreef, en dat door enkelen {nonnullis) over de 
tweede daarvan wordt getwijfeld^ .̂ Een duidelijk accentverschil, blijkbaar 
aangebracht door de vertaler/bewerker, om misverstand te voorkomen. 
Toch is de weergave in het latijn zakelijk volkomen korrekt. Origenes ont
kent niet dat er ook een tweede brief van Petrus is, maar hij telt er slechts 
één omdat de andere op een bepaald punt omstreden is. In de griekse versie 
komt deze kwestie ook al tevoorschijn, zoals blijkt uit de opvallende, uit
voerige bijzin over de positie van Petrus. 

Persoonlijk twijfelde de kerkvader niet aan het apostolisch auteurschap 
van 2 Petrus. Dat valt op te maken uit een passage die al in de Inleiding ter 
sprake kwam, in zijn prediking uit Jozua, wanneer hij de muren van Jeri
cho vergelijkt met geleerde redeneringen, door mensen opgebouwd". Deze 
muren, aldus Origenes, worden tot op het fundament neergehaald door de 

" Zie voor datering en belang van p" Aland, Text des NT, 102-103. De belangrijkste tekstva
rianten in 2 Petrus worden besproken door Crehan, New Light. 
I' Volgens Aland, Text des NT, 206-207 
™ Chaine, La Seconde Epitre de S Pierre, 6 n 5 Een bekend voorbeeld is het citaat van 1,20 
"Omnis prophetia non potest propria absolutione constare" (zie hierover Curran, Teaching, 
360) 
'' BIJ Eusebius, HE VI, 25,8 nexpoc; 5s, è(p' & oiKoSonEixav f) XpiotoO èKKXtima, f|c; 
TtuXai "AiSou oü KaTioxuoouoiv, niav èniatoXriv ónoX,OYOunevT|v KaToXéXoutEV, ÊOTCÜ 6E 
Kaï ÖËUxépav ducpiPaXXExai YOp De laatste woorden zijn elliptisch, reden waarom de sug
gestie van Snyman overweging verdient, om te lezen 'volgens mij moet er ook een tweede 
[brief] [van Petrus] zijn, hoewel deze mening niet door iedereen wordt gedeeld' Wanneer be
doeld zou zijn 'ik moet toegeven dat er ook een tweede brief bestaat' spoort dat niet met het 
redengevende vervolg 'want dat wordt betwijfeld' 
22 "Petrus vero, super quem Chnsti fundatur ecclesia, duas tantummodo epistulas scribit, e 
quibus a nonnullis et de secunda dubitatur" 
2' Origenes, Homilia in Librum Jesu Nave VII, 1 (MSC 12,857). Hoewel ons slechts de latijn
se tekst bekend is, geven de volgorde van de bijbelschrijvers (Petrus direkt nè de vier evange
liën) en de typisch allegorische uitleg voldoende mdikatie voor de echtheid van deze passage 
(zie ook Chaine, La Seconde Epitre de S Pierre, 6). 
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trompetten van de heilige apostelen; de evangeliën van Matteüs, Markus, 
Lukas en Johannes. Vervolgens komt ook Petrus met de twee trompetten 
van zijn brieven ("Petrus etiam duabus Epistolarum suarum personal tu-
bis"). Tot slot vraagt Origenes nog gehoor voor het trompetgeschal dat 
door Jakobus, Judas, Johannes (met meerdere brieven!) en door Paulus 
met zijn veertien (!) brieven wordt voortgebracht. In dit geheel blaast blaast 
Petrus met zijn twee brieven dus een behoorlijke partij mee! 

Wanneer Origenes melding maakt van bestaande twijfel over 2 Petrus 
doelt hij dus niet op persoonlijke moeite met de brief, en evenmin op een 
zodanig verbreide twijfel dat de brief in de kerk niet in gebruik of niet in tel 
zou zijn. Integendeel, de muren van menselijke redenering gaan mede om
ver door de twee trompetten van Petrus. In het orkest van de apostelen kan 
het geluid van zijn instrumenten niet gemist worden. 

Wat kan Origenes dan hebben bedoeld met zijn opmerking, dat de twee
de brief van Petrus omstreden is? Het citaat is ons doorgegeven door Euse-
bius, die in boek VI van zijn Kerkgeschiedenis uitgebreide informatie geeft 
over de persoon en het werk van Origenes, verlucht met citaten over bijbel
boeken en over wat we vandaag 'inleidingskwesties' zouden noemen^''. Zo 
heeft Origenes onder andere opgemerkt, dat Paulus, Petrus en Johannes ei
genlijk maar heel weinig geschreven hebben. Paulus heeft lang niet alle ker
ken aangeschreven die hij bezocht had, en de kerken aan wie hij wél 
schrijft, moeten het soms met heel weinig regels doen. Petrus heeft slechts 
één brief nagelaten, en misschien ook een tweede. Van Johannes kennen we 
een evangelie, de Openbaring en nog één korte brief; ook in dit geval ver
volgt Origenes: "er moet echter ook een tweede en een derde [brief] zijn, 
want niet allen achten die authentiek (yvrioiouq)"^'. 

Uit de parallel van Origenes' uitspraken over 2 Petrus en die over 2 en 3 
Johannes kunnen we aflezen wat het punt in geding was, namelijk het 
apostolisch auteurschap. Men was het er niet over eens of 2 en 3 Johannes 
van de hand van de apostel dan wel van de presbyter Johannes afkomstig 
waren^'. Zo was er ook verschil van opvatting over de vraag wie de auteur 
was van 2 Petrus. In het bewaarde citaat gaat Origenes daar niet verder op 
in, want hij schrijft niet over de omvang van de kanon, maar maakt een in
ventarisatie van het weinige dat de apostelen persoonlijk op schrift hebben 
gesteld. Bij Petrus telt hij dan alleen de brief mee, waarvan niemand be-

^^ Na een opsomming van OT-ische boeken (22 in getal, naar de hebreeuwse kanon), gaat het 
vervolgens over de vier evangeliën, de brieven van Paulus, Petrus en Johannes, en de brief aan 
de Hebreeën. Zie verder Van Bruggen, Wie maakte de bijbel?, 122-123; 136-137. 
'̂ Het Lexicon van Liddell/Scott/Jones geeft voor dit woord de betekenis: 'belonging to the 

race' en vandaar: oorspronkelijk, maar ook: betrouwbaar, echt. Hier staat het in verband met 
het auteurschap en moet dus betekenen: authentiek. 
'̂ Hiëronymus zegt dat in zijn tijd algemeen werd aangenomen dat 2 en 3 Johannes waren ge

schreven door de presbyter; slechts sommigen waren van mening dat de presbyter en de 
apostel dezelfde persoon zijn (De Viris Illuslribus, 9). 
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twijfelt of die werkelijk van de hand van de apostel zelf is. Hij is immers 
degene die tot fundament van de kerk is gemaakt^'. 

Wat Origenes betreft kunnen we dus konkluderen, dat bij hem persoon
lijk geen twijfel bestond over het feit dat Petrus op twee trompetten heeft 
geblazen. De aarzeling die er in zijn tijd over 2 Petrus was, betrof (net als 
bij 2 en 3 Johannes) niet de kanoniciteit, maar de authenticiteit van de 
brief. Er is geen diskussie over de aanvaarding van deze brieven in de kerk. 
Wel is er al een begin gekomen van diskussie over 'inleidingsvragen'; wie is 
precies de auteur van de brief? Vandaar dat Eusebius het citaat van Orige
nes heeft bewaard. Alle vragen, die er rondom 2 Petrus kunnen zijn, scha
den het gezag en het gebruik van de brief echter niet. 

Dit wordt bevestigd bij Firmillianus, een vriend en leerling van Origenes, 
afkomstig uit Caesarea in Kappadocië en dus een vertegenwoordiger van de 
kerken in Klein-Azië. Deze schrijft aan Cyprianus een waarschuwend 
woord tegen de invloed van ketters en zegt in dat verband, dat Petrus en 
Paulus in hun brieven ketters hebben vervloekt en hebben gewaarschuwd, 
dat men hen moet mijden^*. Hiermee moet hij, wat Petrus betreft, het oog 
hebben op wat de apostel in 2 Petrus 2 en 3 geschreven heeft. Zo blijkt hoe 
de echo van de waarschuwende tweede trompet vanuit Klein-Azië door
klinkt in heel de wereld. Het signaal is opgevangen. Dat Firmillianus naar 
Petrus verwijst in zijn bestrijding van dwaalleraars, toont aan dat 2 Petrus 
niet van secundaire betekenis werd geacht, maar funktioneerde als een 
waarschuwingssignaal dat ook ter harte is genomen. 

1.4. De vierde eeuw (Eusebius) 

Eusebius van Caesarea maakt in zijn Kerkgeschiedenis (III, 25) een soort 
indeling van kerkelijke geschriften naar de erkenning, die zij in heden en 
verleden gevonden hebben. Hij onderscheidt dan drie kategorieën: 

a) algemeen erkend (ó^o^oyounévoi): de vier evangeliën. Handelingen, 
de brieven van Paulus, 1 Johannes, 1 Petrus en (eventueel) Openbaring. 
b) omstreden (dvTiX,eY0néva), echter door de meesten erkend: Jakobus, 

" Van Bruggen, Wie maakte de bijbel?, 124-125. Origenes bespreekt ook de vraag of He
breeën door Paulus geschreven is (VI, 25,11-14). Dan gebruikt hij de term óiioXoYOUnévcov, 
maar niet als kategoriale uitdrukking. Het gaat erom dat de gedachten van de Hebreeënbrief 
niet inferieur zijn aan de apostolische geschriften waarvan algemeen wordt aangenomen dat 
ze geschreven zijn door Paulus. Daarom is Origenes' eigen mening in deze kwestie, dat de stijl 
en kompositie van een leerling-redakteur zijn, die de gedachten van de meester vorm geeft en 
vastlegt. 
^ Cyprianus, Epistulae LXXV, 6, over een zekere Stephanus: "infamans Petrum en Paulum 
beatos apostolos quasi hoc ipsi tradiderint, qui in epistolis suis haereticos exsecrati sunt et ut 
eos evitemus monuerunt" (tekst in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum Vol. III 
Pars 2, 813-814). 
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Judas, 2 Petrus, 2 en 3 Johannes. 
c) verdacht (vóGoi): de Handelingen van Paulus, Pastor [Hermas], de Pe
trus-Apokalyps, Barnabas, Didache en (eventueel) Openbaring. 

Volgens Eusebius is deze indeling noodzakelijk om de ware, onvervalste 
en eenstemmig erkende geschriften, samen met de boeken die omstreden 
zijn maar toch bekend bij vroegere kerkelijke schrijvers, af te grenzen van 
een andersoortige groep geschriften. Op deze manier wil hij later vervaar
digde vervalsingen als zodanig ontmaskeren: geschriften die door ketters 
zijn geproduceerd met gebruikmaking van de namen van apostelen, zoals: 
de evangeliën op naam van Petrus, Tomas en Mattias, en de handelingen 
van Andreas en Johannes. Geen enkele kerkelijke schrijver heeft, aldus Eu
sebius, ooit van één van deze geschriften melding gemaakt. Zij worden dan 
ook niet tot de kategorie 'verdacht' gerekend, want zij zijn zelfs onzinnig 
en goddeloos (III, 25,6-7)! 

Eusebius heeft dus vooral literair-historische interesse in de vraag, welk 
geschrift nu bij welke apostel behoort. Met het oog daarop verzamelt hij 
historische gegevens over het gebruik, dat vroegere schrijvers van bepaalde 
boeken maakten. Dit stelt hem tevens in de gelegenheid, het auteurschap 
van een boek te bepalen^'. In de tijd van Eusebius werd, in verband met de 
opkomst van een eigen literatuur van ketters, de noodzaak gevoeld een dui
delijke grens te trekken: alle drie genoemde kategorieen moeten onder
scheiden worden van de ketterse geschriften en pseudepigrafen. 

Het is van groot belang vast te stellen, dat Eusebius 2 Petrus niet noemt 
als een pseudo-apostolisch geschrift en ook met rekent tot de kategorie van 
verdachte geschriften (boeken die niet als Schrift aanvaard zijn, maar toch 
een behoorlijke spreiding en ouderdom hebben'"). Dat 2 Petrus door de 
meesten erkend én tegelijk omstreden is, zal (evenals bij Origenes bleek) te 
maken hebben met twijfel over de juiste identifikatie van de auteur. Voor 
deze kwestie heeft Eusebius als historikus uiteraard bijzondere belangstel-
hng. Dat is de reden, waarom het boek Openbaring volgens Eusebius' inde
ling terechtkomt in groep a) óf in groep c). Hier bestaat namelijk geen on
zekerheid over de auteur, maar er zijn wel twijfels aan de kanoniciteit, van
wege kritiek op dit boek". 
2' Van Bruggen, Wie maakte de bijbef, 131 Hier vindt men ook een bredere behandeling van 
Eusebius' indeling in verband met de kanomek van het NT (128-135) 
" Eusebius heeft deze geschriften met als 'omstreden' gerekend "om verschil te maken tussen 
de Schriften die volgens de kerkelijke traditie waar en met-verzonnen en erkend zijn, en die 
waarmee het in onderscheid van de Schriften anders is, deze zijn niet authentiek en zelfs om
streden, maar zij zijn toch aan de meeste kerkelijke schrijvers bekend" (HE III, 25,6) Hier
uit blijkt dat Eusebius in feite twee soorten omstreden geschriften telt, waarvan de ene soort 
wel kanomek is, en de andere met. Cf Van Bruggen, Wie maakte de bijbef, 133 
" Op een andere plaats maakt Eusebius melding van de aard van de twijfels inzake het boek 
Openbaring (HE. VII, 25,1-2) Extreem-chiliastische uitleg kan kritische reakties hebben op
geroepen tegen het boek als zodanig 
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De indruk die wij nu van de bedoeling van Eusebius krijgen, wordt be
vestigd door wat hij elders zegt: "De eerste brief van Petrus is algemeen er
kend en ook als onomstreden gebruikt in de geschriften van de oude pres
byters. Maar de tweede, die in omloop is, hebben we niet als authentiek 
(èvöidGriKov)" overgeleverd gekregen. Toch kwam hij aan velen nuttig 
voor en werd samen met de andere Schriften ijverig bestudeerd"". Vervol
gens noemt Eusebius dan een aantal geschriften, die niet als katholieke ge
schriften zijn overgeleverd (oö5' öXcoq èv KoGoXiKoiq). Dat geldt voor de 
Handelingen van Petrus, het naar hem genoemde Evangelie, de hem toege
schreven Verkondiging en de zogenaamde Apokalyps. Noch één van de ou
den, noch één van de kerkelijke schrijvers van onze tijd heeft getuigenissen 
daaruit gebruikt, aldus Eusebius^"*. Hij besluit met te zeggen: "dit zijn de 
naar Petrus genoemde geschriften, waarvan één authentiek is, en waarover 
de oude presbyters het allemaal eens zijn"". 

Deze passage overwegend, valt het ons op met welke zorgvuldigheid Eu
sebius als historikus te werk gaat. Aan de ene kant is 2 Petrus omstreden, 
maar toch wordt de brief wel samengenomen met de andere Schriften en in
tensief bestudeerd. Wanneer twijfels opkomen over de vraag wie eigenlijk 
de auteur is, hééft 2 Petrus reeds een plaats in het geheel van de Schrift'*. 
Men moet wel goed onderscheiden binnen de groep van geschriften die op 
Petrus' naam staan. Voor Eusebius is daarbij het beslissende kriterium: de 
bekendheid in de kerkelijke traditie. 

Voorzichtigheid is geboden, want juist onder de naam van Petrus was 

" Zie over de betekenis van dit woord Van Bruggen, Wie maakte de bijbeP, 135-138, die 
aantoont dat deze term in de betekenis 'authentiek' flexibel kan worden gebruikt Het hangt 
van de kontekst af, of gedacht moet worden aan literaire authenticiteit (de echtheid van de au
teur) dan wel aan kanomsche authenticiteit (het behoren tot de werkehjke kanon) In dit citaat 
heeft het woord de betekenis 'authentiek wat betreft de auteur' Die authenticiteit is uit de 
kerkelijke overlevering niet onomstotelijk komen vast te staan Blijkbaar heeft Eusebius het 
spoor van de traditie door gebrek aan citaten niet verder terug kunnen volgen. Maar uit het 
'bestuderen, samen met de overige Schriften' blijkt, dat 2 Petrus wel als kanoniek werd gezien 
" Eusebius, HE III, 3,1 FlEtpou nèv ouv èTticToXti ma f| XEYOHEVTI OÖTOÖ Jtpoxépa 
óvwuoXoYTiTai tauTTi 5E KOI oi naXai itpeoPuTspoi &>c, éiva|i(piXEKTü> èv xdic, ocpmv aÖTWv 
KaTOKExprivToi auYYPannaoi TTIV 5E ipEpoiiEvtiv 5EUTEpav OÜK èv5ia6riKov HEV EIVOI nap-
EiXricpanEV, önco<; 6è noXXdic, xprioino; (pavEioa, nExa TWV ÖXXCOV èa7tou5aa9Ti ypacpwv 
" Eusebius, HE 111, 3,2 ö n \n\xs. dpxaicDV UTITE nriv KaS' finai; x\c, ÈKKXrioiaoTiKOQ ouy-
YpaipËUc; Tott; ki, aÜTWv auvEXpriooTO napxupiait; 
" Eusebius, H E III, 3,4 hXXa. xa HEV óvoHai^oHEva néxpou, mv HOVTJV niav Yviiaiav 
ËYVCDv ËTtioToXriv Kat Ttapa TOÏ; TtaXai jtpEopuTépon; ÓHOXOYOUHEVTIV, xooaOxa De sug
gestie van Guthrie (Introduction, 817) dat Petrus bedoelt 'de oude presbyters noemen 2 Pe
trus met [bij name]' geeft geen bevredigende oplossing 
^̂  InH E II, 23-24 zegt Eusebius, dat ook over Jakobus wel wordt getwijfeld, omdat de brief 
door 'de ouden' weinig is vermeld Maar datzelfde geldt ook voor de brief van Judas, en toch 
weten we, aldus Eusebius, dat ook deze in de meeste kerken gelezen wordt als behorend tot de 
Katholieke Brieven Als voorbeeld van het bestuderen van 2 Petrus valt het werk van Clemens 
Alexandrinus te noemen (zie 1 2 ) 
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een hele verzameling geschriften in omloop gebracht. Eusebius is daarmee 
ook op de hoogte. Zo vermeldt hij dat Serapion (omstreeks 180 bisschop 
van Antiochie) een boek schreef "Over het zogenaamde Petrus-evangelie" 
(nepl Toö X,8Yonévou Kara OéTpov eöayYeXiou). De bisschop besloot het 
gebruik van dit 'Petrus-evangelie' in de syrische kerk te verbieden, omdat 
het een pseudepigraaf bleek te zijn. Serapion had ook andere ervaringen 
met pseudepigrafische literatuur opgedaan (ënTteipoq). Van Serapion zélf 
geeft Eusebius het volgende citaat door: "Wat ons betreft, broeders, wij 
ontvangen... zo wel Petrus als de andere apostelen net als Christus, maar de 
geschriften die ten onrechte hun namen dragen (v(/eu8e7t(Ypa(pa) verwerpen 
wij, als mensen die ermee bekend zijn (ë^iTteipoi), wetend dat zoiets niet aan 
ons werd overgeleverd..." Dit bewijst hoe in de christelijke kerk direkt al 
een gereserveerde, kritische houding is ingenomen tegen het verschijnsel 
pseudepigrafie, en hoe de argumentatie alleen kan en wil overtuigen door 
de authenticiteit en apostoliciteit van een boek uit de kerkelijke traditie af 
te leiden. 

De voorzichtigheid van Eusebius is te begrijpen, gezien de verwarrende 
situatie: allerlei geschriften droegen immers Petrus' naam. Papias kon in 
zijn tijd nog leerlingen van de apostelen ondervragen en hun informaties 
verzamelen voor zijn evangelien-kommentaar. Maar in de loop van de tijd 
werden de mondelinge gegevens steeds schaarser, en daardoor werd men 
steeds kritischer tegenover alles wat niet tot het eerste begin kon worden 
herleid'^ Eerst moest zorgvuldig worden nagegaan hoe elk boek in heden 
en verleden funktioneerde. Van de geschriften die hij kent, noemt Eusebius 
bij gebrek aan voldoende 'harde' gegevens alleen 1 Petrus authentiek. In 
het geval van 2 Petrus beschikt hij niet over duidelijke citaten, maar kon-
stateert hij wel algemene waardering en bestudering; daarom rekent hij de 
brief tot de Goddelijke geschriften^'. De overige geschriften die aan Petrus 
worden toegeschreven hebben geen steun in de traditie en worden ook niet 
gebruikt door kerkelijke auteurs in Eusebius' tijd. 

" Eusebius, H E VI, 12,3 Er is ook wel een andere interpretatie van het besluit van Serapion 
gegeven, namelijk dat niet zozeer de pseudepigrafie, maar vooral de docetische inhoud van dit 
evangelie tot het bisschoppelijke verbod heeft geleid (Meade, Pseudonimity, 205, cf A F J. 
Klijn, Het Nieuwe Testament als literatuur, in A S v d Wo\iés(re&), Bijbels HandboekWl, 
228) Zo worden echter de aanleiding en de reden voor het besluit met elkaar verward De in
houd van dit evangelie maakte Serapion argwanend Vervolgens ging hij de antecedenten van 
het Petrus-evangelie na, om tot de konklusie te komen, dat het niet voldoende via de kerkelij
ke traditie op de apostel Petrus terug te voeren is Dat laatste is dan zijn argument om het 
evangelie te verwerpen Vandaar dat hij zijn boek ook de titel meegaf- 'Over het zogenaamde 
Petrus-evangelie' Op een dergelijke manier is door Tertullianus een ouderling afgezet omdat 
deze 'Handelingen van Paulus' had geschreven onder Paulus' naam (hoewel met goede bedoe
lingen, zonder ketterse motieven); De Baptismo, 17 Zie ook Green, Der 2 Petrusbrief, 38-39 
'" Eusebius, H E III, 39,3-4, Van Bruggen, Christus op aarde, 38, Klijn, De Canon van het 
Nieuwe Testament, 167 
" HE. III, 3,7; cf Van Bruggen, Wie maakte de bijbeP, 134 
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Samenvattend kan uit de gegevens bij Eusebius het volgende worden af
geleid: 

1. Petrus' tweede brief is wel omstreden, maar beslist niet van verdachte 
herkomst of onzinnige inhoud. 
2. Er is voor 2 Petrus veel waardering, gezien de bestudering van de brief 
"samen met de overige Schriften" (cf 2 Petr 3,16); de briefis dus 'Schrift'. 
3. Uit de kerkelijke traditie zijn Eusebius niet voldoende gegevens bekend 
om uitsluitsel te geven over het omstreden punt: het apostolisch auteur
schap van 2 Petrus. 
4. Het gebrek aan eenstemmigheid is te verklaren uit de literatuur van ver
dachte oorsprong en ketterse mhoud, die onder de naam van Petrus al van
af de tweede eeuw is uitgegeven. 
5. De christelijke kerk is vanaf het begin uiterst behoedzaam en kritisch ge
weest inzake het auteurschap van de evangeliën en de brieven. Via de kerke
lijke traditie moest kunnen worden aangetoond, dat deze boeken hetzij di
rekt, hetzij indirekt, teruggaan op een apostel. 

Voor de onzekerheid, zoals die in de vierde eeuw bestond, wordt door 
Hieronymus nog een andere reden opgegeven: het verschil in stijl tussen 1 
en 2 Petrus. Deze moeilijkheid is van een andere kategorie dan de bezwaren 
die Eusebius noemde tegen bijvoorbeeld het Petrusevangelie. Bij Hierony
mus gaat het niet om een tegenwerping op historische gronden, maar om de 
vergelijking van twee brieven, die volgens Hieronymus zelf beide door de 
apostel geschreven zijn'*". Om het stijlverschil te verklaren, doet hij elders 
de bekende suggestie dat de apostel hulp kan hebben gehad van twee ver
schillende schrijvers"'. 

Een andere reden tot onzekerheid blijkt bij Amfilochius: opnieuw het 
probleem van de pseudonimiteit. Bij vier van de zeven Katholieke Brieven 
bestaat onduidelijkheid over het auteurschap''^ Toch rekent Amfilochius 
alle zeven tot de geïnspireerde Schriften, en onderscheidt ze van ketterse li
teratuur. 

* Hieronymus, De Viris Illustrious, 1' scnpsit duas epistolas, quae Catholicae nominantur, 
quarum secunda a plensque ejus esse negatur, propter styli cum priore dissonantiam (MSL 
23,607609) 
■" Overigens met Silvanus, maar Markus. Hieronymus, Epistola ad Hedybiam de Quaestiom

bus duodecim (= Epistola CXX), Quaestio XI "Hababat ergo Titum interpretem sicut et 
beatus Petrus Marcum" (MSL 22,1002) 
« Amfilochius, PoematoflrfSe/eMCMOT, 310315 (A/SG 37,1597) 
Etev, Tl Xomóv, KaÖoXiKöv 'EmoToXcov / Tivèt; (ièv èTtta cpaoiv, oi 6è xpeti; nova<; 
Xpfjvai SsxeoOai, TTIV 'laKCüpou )iiav, / Miav 66 OExpou, TTIV T' 'IWOVVOU niav 
TivE(; 8E TUI; Tpeïi;, KQV Ttpöi; aÜTOï(; xat; 5uo / DeTpou öéxovim, TTIV 'Iou8a 5' ép5onTiv 
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Soms wordt uit het gedicht van Amfilochius de konklusie getrokken, dat 2 Pe

trus niet tot de algemeen erkende Katholieke Brieven zou worden gerekend*'. Het 
loont de moeite om het geheel van het vers beter te bekijken. In poëtische vorm is 
Amfilochius bezig, Seleukus te instrueren inzake zijn studie en zijn geloofsleven. 
Hij doet de aanbeveling dat Seleukus zichzelf aan de Schriften zal wijden, méér 
dan aan enig ander geschrift. In de Schrift namelijk zal hij de wijsheid van boven 
vinden. In dat verband zeggen de regels 251263: Niet ieder boek is betrouwbaar, 
dat de naam van 'Schrift' bezit. Er zijn ook pseudonieme boeken (\)/eu5cóvunoi 
BipXoi), sommige verwant aan de woorden der waarheid, maar andere verdacht 
(vóGoi) en zeer gevaarlijk. Als een betrouwbare gids geeft Amfilochius dan een 
opsomming van geïnspireerde boeken (261262): Toóxcov xapiv ooi xöv Beo

TTveüoTcov èpco / BipXcov éKdoxTiv'. Afsluitend merkt hij op: laat dit onomstote

lijk de kanon zijn van de geïnspireerde Schriften (318319, cf 263.289): Ouxoc; 
d\)»eu6éoTaTO(; / Kavcbv av SÏT) TÖV GeoTtveuoxcov rpacpcov. 

Hieruit blijkt dat het Amfilochius er niet om te doen is, bestaande twijfel te re

gistreren, maar om de geïnspireerde boeken van de Schrift af te grenzen tegen

over gevaarlijke literatuur van ketters. De boeken die hij dan noemt zijn de GEO

jiveüoxoi, en dat geldt ook van alle Katholieke Brieven. Alleen, daar rijst het pro

bleem dat al was aangeduid in de regels 251263, namelijk van de pseudonimiteit. 
Er is verschil van mening over het 'ontvangen' van 2 Petrus, Judas en twee brie

ven van Johannes. Blijkbaar ontbreken gegevens over de 'ontvangst', de overle

vering van deze dokumenten; en dat werkt door in de waardering voor de Katho

lieke Brieven. Zijn het brieven van de apostelen uit de eerste tijd? Over die vraag 
is men het niet eens, met als gevolg dat sommigen er zeven tellen en anderen drie. 
Maar voor alle Katholieke Brieven staan kanoniciteit en inspiratie vast"*. 

De konklusie moet zijn, dat de regels van Amfilochius niet afwijken van het 
beeld zoals we dat bij Eusebius kregen. In de vierde eeuw behoort 2 Petrus tot de 
geïnspireerde boeken van het NT en verdient goede bestudering. Er bestaat onze

kerheid over het auteurschap van de apostel Petrus; volgens sommigen is de brief 
pseudoniem. In dat geval wordt 2 Petrus niet geteld als Katholieke Brief. Toch 
behoort ook deze brief tot de geïnspireerde Schriften en is opgenomen in het ge

heel van de Schrift. 

Zo worden in deze tijd zeven Katholieke Brieven geteld, die onder deze 
benaming in de meeste kerken verbreid zijn en daar worden gelezen''^ In de 
Paasbrief van Athanasius (367) komt naar voren, dat de twee brieven van 
Petrus in het totaal van de zeven Katholieke Brieven algemeen aanvaard 
zijn""". Bij Athanasius herkennen we het motief van Eusebius, om de bijbel

■" Wikenhauser/Schmid, Einleitung, 604. 
*• Vergelijk hierbij wat regel 308309 over de brief aan de Hebreeën opmerkt: sommigen zeg
gen dat deze brief verdacht is, maar zij hebben het mis, want de genade is echt (OÜK eij Xéyov
TE<;' yvnoia yap f| XÓpii;) dwz.: inhoudelijk bewijst de Hebreeënbrief zich als een geïnspi
reerd, authentiek geschrift. 
« Eusebius, H.E. II, 2325. 
^ Athanasius, Epistolae Heortasticae, 39. Zelf geeft Athanasius citaten uit 2 Petrus in Oratio 
contra Arianos 1,16 en De Trinitate 1,7 (MSG 26,1438; 26,45; 28,1125). 
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boeken mét de oud-kerkelijke lektuur af te grenzen van de (latere) geschrif
ten van vervalsers en ketters. 

In het midden van de vierde eeuw is de twijfel over 2 Petrus algemeen 
weggenomen. Dat blijkt niet alleen in Alexandrië (Athanasius), maar ook 
in Palestina (Cyrillus), in Klein-Azië (Gregorius van Nazianze) en in Afrika 
(Augustinus). Wanneer op het concilie van Carthago (397) het gebruik van 
de kanon in de eredienst wordt geregeld, vallen de twee brieven van Petrus 
wél, maar de overige literatuur op diens naam niet binnen de grens, precies 
zoals dat onderscheid al eeuwenlang gevoeld werd''\ Daarmee hebben 1 en 
2 Petrus in de kerkelij k-liturgische lezing van de Schrift een blijvende plaats 
ontvangen. 

1.5. Vier eeuwen in vogelvlucht 

Wanneer we de periode van de tweede tot de vierde eeuw overzien, waar 
het gaat om de ontvangst en waardering van 2 Petrus, dan zijn in feite twee 
aan elkaar tegengestelde bewegingen waarneembaar. Enerzijds is er twijfel 
over het auteurschap en de authenticiteit van de brief, naar aanleiding van 
de overvloedige apokriefe Petrus-literatuur. Duidelijk bewijs vanuit oud-
kerkelijke schrijvers over het auteurschap van Petrus ontbreekt; stijlver
schil met 1 Petrus en verdenking van pseudonimiteit geven reden tot onze
kerheid. Een begin daarvan is bespeurbaar in de tijd van Origenes (die per
soonlijk echter niet twijfelt aan het auteurschap van Petrus). Onder invloed 
van pseudepigrafen, voorzien van de naam Petrus, neemt de onzekerheid in 
de vierde eeuw toe. De aanvaardbaarheid kan niet zonder meer vaststaan, 
omdat alleen Petrus' naam niet voldoende garantie biedt dat de apostel zelf 
de schrijver is van 2 Petrus. 

Anderzijds konstateren we al heel vroeg bekendheid met 2 Petrus in 
Egypte en in Asia Minor. Clemens van Alexandrië, Irenaeus en Justinus 
Martyr geven blijk van hun bekendheid met de brief door de inhoud zelf
standig te verwerken. In alle eeuwen blijkt brede erkenning en waardering 
voor 2 Petrus te bestaan. Opvallend is dat vooral in de vierde eeuw; temid
den van alle onzekerheid over het auteurschap wordt de brief intensief be
studeerd, onderscheiden van verdachte boeken en gezien als deel van 'de 
Schriften'. Deze lijn van erkenning, die door de eeuwen heen loopt, is juist 
vanwege de tegengestelde beweging des te meer bewijs voor het feit, dat 2 
Petrus steeds als buitengewoon waardevol is beschouwd en door de mees
ten voor authentiek werd gehouden. De onzekerheid over het auteurschap 
heeft nooit de aanvaarding en kanoniciteit van 2 Petrus in de weg gestaan. 
Vandaar dat de erkenning van 2 Petrus als apostolische brief zich ook heeft 

" Van Bruggen, Wie maakte de bijbel?, 56-57 wijst erop, dat de uitspraak van Carthago voor
al liturgisch van aard is. 
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doorgezet en niet tot blijvende twijfel heeft geleid zoals in het geval van de 
Petrus-Apokalyps. 

Opvallend genoeg heeft de christelijke kerk zich in de eerste eeuwen di-
rekt sterk verzet tegen het verschijnsel van de pseudepigrafie (Serapion, Eu-
sebius, Amfilochius). Uit het bronnenonderzoek is gebleken hoeveel waar
de men hechtte aan de oorspronkelijkheid van apostolische geschriften, en 
hoe het auteurschap van bepaalde brieven met uiterste behoedzaamheid 
werd benaderd. Omgekeerd veronderstelt de uitgave van geschriften onder 
de naam van apostelen juist een brede populariteit van het unieke gezag van 
de apostelen en hun schriftelijke nalatenschap. Om deze reden is aan het 
funktioneren van de pseudepigrafie in de oudheid in deze studie verder niet 
uitgebreid aandacht besteed. De sterke anti-pseudepigrafische stroming 
van de eerste eeuwen doet vermoeden, dat de pseudepigrafie binnen de 
christelijke kerk geen algemeen geaccepteerde literatuurvorm was. 

Raadselachtig blijft het, dat 2 Petrus in de Canon Muratori niet wordt 
vermeld. Maar dat geldt ook voor 1 Petrus, waarover in de eerste eeuwen 
geen enkele twijfel bestond. De Petrus-Apokalyps wordt echter in de Ca
non juist wél genoemd, maar dan als een geschrift dat sommigen in de kerk 
niet laten lezen. Juist in Rome zou men meer informatie over Petrus' brie
ven verwachten. Maar aangezien de tekst van de Canon helaas inkompleet 
is (een belangrijk deel van het begin moet ontbreken), is de afwezigheid van 
1 en 2 Petrus alleen hypothetisch te verkla^en''̂  

Het hier besproken materiaal uit de eerste eeuwen zou nog kunnen wor
den aangevuld met de brief van Judas en de vroege Petrus-literatuur, wan
neer zou blijken dat deze geschriften gedateerd moeten worden na 2 Petrus. 
In het geval van Judas is dat echter zeer omstreden en daarom kan dit gege
ven pas achteraf in rekening worden gebracht. In het vervolg van Hoofd
stuk I zal echter worden aangetoond dat zowel in de brief van Judas als in 
de vroege Petrus-literatuur de tweede brief van Petrus op een bepaalde ma
nier als bron is gebruikt. Het effekt, dat dit met terugwerkende kracht heeft 
op het totaalbeeld van het kerkelijk getuigenis uit de eerste eeuwen, kan 
moeilijk worden overschat. 

** Zie over de Canon Muratorr Hennecke/Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen I, 
19 20, Klijn, De canon van het Nieuwe Testament, 174-177 (met vertaling) Zahn heeft in de 
tekst van de Canon een emendatie voorgesteld om aan de gesignaleerde moeilijkheid te ontko
men (Geschichte des Neutestamentlichen Kanons II, 315vv). In plaats van de Petrus-Apoka
lyps wil hij namelijk lezen 'de twee brieven van Petrus' Deze emendatie brengt echter weer 
een andere moeilijkheid met zich mee, want de Canon vervolgt met de opmerking, dat sommi
gen in de kerk deze geschriften niet willen laten lezen Dat zou dan ook voor de eerste brief 
van Petrus moeten gelden, wat weer in strijd zou zijn met het getuigenis van Irenaeus en Euse-
bius Het fragment begint met een regel die waarschijnlijk op het Markus-evangelie betrek
king heeft "quibus tamen interfuit et ita posuit" Gaat het hier over Markus zelf, of over Pe
trus? Het is mogelijk dat in dit verband de brieven van Petrus al gememoreerd waren, zoals 
ook de brieven van Johannes worden genoemd in aansluiting op zijn evangelie-beschrijving. 
De Canon vindt het belangrijk, dat Johannes een ooggetuige was (regel 26-34). 
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De konklusie die uit dit alles getrokken kan worden is vooral negatief; 
voor de stelling, dat in de kerkelijke traditie van de eerste eeuwen voor het 
apostolisch auteurschap van 2 Petrus weinig tot geen steun zou zijn, is on

voldoende grond. Er was wel enige onzekerheid over de juiste identifikatie 
van de auteur, maar deze onzekerheid was zeker niet algemeen. 

2. 2 PETRUS EN DE APOSTOLISCHE ERFENIS 

Het beeld dat we ons tot nu toe hebben kunnen vormen van de 'ont

vangst' van Petrus' tweede brief in de vroege kerk is nog niet kompleet. Als 
de brief inderdaad een deel is geweest van de apostolische erfenis, hoe heeft 
2 Petrus dan bij de eerste erfgenamen gefunktioneerd? Twee verschillende 
manieren zijn te onderscheiden, waarop een dergelijke brief door de erfge

namen kan worden gebruikt. In de eerste plaats kan men de inhoud ter har

te nemen en wanneer dwaling dreigt, teruggrijpen op de waarschuwingen 
die in de brief waren opgenomen. In dit verband komt de vraag aan de orde 
naar de relatie tussen 2 Petrus en Judas (2.1.). In de tweede plaats kan de 
naam en de autoriteit van Petrus ook gebruikt worden om latere woorden 
te dekken met zijn apostolisch gezag. In dit kader is onze belangstelling 
vooral gericht op de vroege Petrusliteratuur, waar nog een vrij direkte ver

binding wordt gelegd met het testament van de apostel (2.2.)"'. 

lA.De brief van Judas 

Er is grote overeenkomst tussen 2 Petrus en Judas, vooral wat betreft het 
middendeel (2 Petr 2,13,3)'". Beide brieven geven eerst een algemene karak

teristiek van de dwaling, die zij bestrijden, en vervolgens een aantal toelich

tende voorbeelden uit de geschiedenis van zonde en straf. Vergeleken met Ju

das heeft 2 Petrus méér stof: een 'inleidend' hoofdstuk over het christelijk le

ven en het belang van de profetie, en een slothoofdstuk waarin het oordeel 
over de wereld en over alle goddeloosheid van mensen getekend wordt. 

Hoewel er inhoudelijk veel overeenkomst is tussen beide brieven, laat het 
taalgebruik aanzienlijke verschillen zien. Van de 38 woorden in 2 Petrus die 
in het NT slechts één of twee maal voorkomen heeft Judas er niet meer dan 
vier: doePelv, è^TiaiKTtiq, ouveuroxeïoeai, ÓTtépoyKot;". Dat wijst er al 

■" De latere literatuur, waaraan Petrus' naam verbonden is, kan hier buiten beschouwing blij

ven. Er IS dan duidelijk literaire afhankelijkheid van de eerdere geschriften, terwijl ook Pe

trus' autoriteit wordt geclaimd voor allerlei soort ideeën Zie hierover Smith, Petrine Con

troversies, passim 
'" Zo konkludeert de kommentaar van Fuchs/Reymond op grond van een gedetailleerde ver

gelijking (2022); zie ook Fornberg, Early Church, hoofdstuk 3 
" Over het taalgebruik in 2 Petrus is veel informatie te vinden in de kommentaren van Bigg 
(224232) en Bauckham (135138) 
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op dat de schrijver van 2 Petrus ten opzichte van Judas zelfstandig is en een 
eigen vokabulair heeft. Er is ook opgemerkt dat 2 Petrus vele hebraïsmen 
telt, dat de brief misschien beïnvloed is door de taal van de Septuagint, en 
dat het woordgebruik haast abundant is door de vele komposita en herha
lingen en diverse gevallen van hendiadys. Anderzijds zou de woordvolgor
de klassiek zijn; de auteur is behoorlijk ontwikkeld, aldus Turner, en zijn 
brief is literair gezien van hoge kwaliteit". 

Argumenten van stilistische aard kunnen echter onmogelijk de vraag 
naar de relatie tussen 2 Petrus en Judas beslissend beantwoorden. Er zijn 
namelijk heel verschillende, zelfs tegenstrijdige, interpretaties van het ma
teriaal gegeven. Ook redaktionele kritiek helpt hier niet veel verder, omdat 
men vanuit een bepaalde prioriteits-hypothese werkt en zo wil aantonen, 
dat de ene schrijver de brief van de andere heeft bewerkt en aangepast. Te
recht merkt Bauckham op: "Redaction criticism could demonstrate the 
priority of Jude only by considering at each point the relative plausibility of 
a redaction of Jude by 2 Peter and of a redaction of 2 Peter by Jude, and 
then calculating the overall relative plausibility of the two possibilities."". 
Het moet onwaarschijnlijk worden geacht, dat via redaktionele kritiek op 
deze wijze ooit uitsluitsel kan worden gegeven over de prioriteit van 2 Pe
trus of Judas. 

Argumenten van stilistische of redaktionele aard komen in het vervolg 
slechts ter sprake in relatie tot de inhoudelijke argumenten die over de ver
houding 2 Petrus-Judas naar voren zijn gebracht. We tasten drie theoreti
sche mogelijkheden af: 

2.1.1. Was Judas de bron voor 2 Petrus? 
2.1.2. Was 2 Petrus de bron voor Judas? 
2.1.3. Was er een gemeenschappelijke bron? 

2.1.1. Judas als bron voor 2 Petrus 

In de moderne kommentaren is een zekere konsensus aangaande de prio
riteit van Judas. Welke argumenten spelen daarbij de belangrijkste rol? 
Het gaat vooral om het volgende: 

1. Judas is een Hteraire eenheid en vormt een homogeen geheel, terwijl 
bij 2 Petrus de gedachtengang door hoofdstuk 2 lijkt te worden onderbro-

'̂  Turner, Style, 142-144; Reicke noemt in zijn kommentaar de mogelijkheid, dat de schrijver 
het latijn als moedertaal had (147). Een tabel met verschillen is te vinden in de kommentaar 
van Wohlenberg (XLIU-XLIV). Zie voorts Bauckham, Commentary, 137. 
" Bauckham, Commentary, 143. Zelf kiest hij voor de prioriteit van Judas, maar niet aller
eerst op literaire gronden. Hij wijst er terecht op dat uit de inhoudelijke verwantschap tussen 
beide brieven nog niet onmiddellijk volgt, dat ze vanuit dezelfde achtergrond zijn ontstaan. 
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ken. Zo oordeelt bijvoorbeeld Wikenhauser/Schmid: "Wenn man Kap.2 
ubergeht und Kap.3 unmittelbar an Kap. 1 anschlie/Jt, gewinnt der Brief sei
ne thematische Einheit.'"''. Die 'thematische eenheid' is dan het bestrijden 
van de loochening van de wederkomst; 2 Petrus 2 zou vervaardigd zijn aan 
de hand van Judas, en later zijn ingeschoven in het bestaande dokument 
over de wederkomst. Deze redaktionele bewerking wijst op een later ont
staan dan Judas. 

2. In Judas is nog geen sprake van twijfel aan de wederkomst. Men wan
delt naar zijn eigen begeerten, zonder de spot over het uitblijven van de be
lofte, waarvan in 2 Petrus sprake is. Waar Judas de Hbertinisten 'spotters' 
noemt, past de schrijver van 2 Petrus deze benaming toe op mensen, die de 
komst van Christus in twijfel trekken. Dit weerspiegelt een latere ontwikke
ling in de kerk, toen nè het wegvallen van de eerste generatie de toekomst
verwachting verflauwde. 

3. De dwaalleraars zijn bij Judas al binnengeslopen in de gemeente, maar 
in 2 Petrus ligt hun verschijning nog in het verschiet. Toch is hun komst 
niet konsekwent als een toekomstig verschijnsel beschreven, want 2 Petr 2 
gebruikt ook de tegenwoordige tijd. Daaruit is af te leiden, dat de schrijver 
ontwikkelingen uit zijn eigen tijd terugprojekteerde in de apostoHsche tijd, 
om van daar uit 'toekomstvoorspellingen' te doen. 2 Petrus is dan sekun-
dair. 

4. In het gebruik van voorbeelden is 2 Petrus meer terughoudend als het 
gaat om voorbeelden uit de apokriefe literatuur. Daarmee vertegenwoor
digt de brief "een verder stadium van reflectie"^^ Dit blijkt vooral uit de 
'rekonstruktie' van het voorbeeld van Michael (Jud 9) tot het algemene 
"engelen" (2 Petr 2,11)'*. Verder zijn de voorbeelden bij 2 Petrus in chro
nologische volgorde gezet - dit m tegenstelling tot de volgorde die Judas 
geeft -, wat zou wijzen op een bewerking van het 'ongesorteerde' materiaal 
bij Judas. 

Bij nadere beschouwing van de argumentatie voor de prioriteit van Judas 
valt het op, dat op de achtergrond vaak literair-kritische vooronderstellin
gen meespelen. Argument 1 veronderstelt eerst een bepaalde thematische 
eenheid tussen 2 Petrus 1 en 3, waar vervolgens hoofdstuk 2 niet goed meer 
in past. Maar met evenveel recht kan men stellen, dat 2 Petrus 2 de noodza
kelijke antipool is van 2 Petrus 1, zodat 'profetie' tegenover 'valse profetie' 
komt te staan. Verder gaat dit argument ervan uit dat de dwaalleraars niet 
dezelfde groep mensen vormen als de spotters, terwijl naar algemene over-

" Wikenhauser/Schmid, Einleitung, 605; zo ook Schelkle, Petrusbnefe, 139 
" Kahmann, De tweede brief van Petrus, 15 
" Fornberg, Earty Church, 54. 
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tuiging wél voldoende reden bestaat om beide groepen met elkaar te identi
ficeren". 

Dat laatste moet ook worden opgemerkt ten aanzien van argument 2; 
wanneer de dwaalleraars dezelfde mentaliteit vertegenwoordigen als de 
spotters, en in Judas 17 de spotters niet in verband worden gebracht met 
twijfels aan de wederkomst, kan dit ook worden uitgelegd als een aanwij
zing dat Judas juist later is geschreven dan 2 Petrus. Het probleem van de 
eerste generatie speelt dan niet meer. De spotters tonen nu hun ware ge
zicht: zij willen naar hun eigen begeerten wandelen. Onder de dekmantel 
van sarkasme en twijfel aan de wederkomst komt hun eigenlijke motief te
voorschijn. 

De literair-kritische vooronderstelling bij argument 3 is die van de pseu-
depigrafie bij 2 Petrus. Volgens Kahmann hebben we in 2 Petr 2,1-3 te ma
ken met een bepaald literair patroon. Binnen het kader van de 'afscheidsre
de' worden Petrus voorspellingen in de mond gelegd, die in werkelijkheid 
vanuit de tijd van de pseudepigraaf op de apostel zijn teruggeprojekteerd'*. 
Maar dit is een verklarende hypothese. Er zijn ook andere mogelijkheden 
van verklaring, zoals in de uitleg van 2 Petrus 2 zal blijken. Af gedacht van 
de pseudepigrafische hypothese zou het ook kunnen zijn, dat de voorspel
ling van Petrus door Judas is herkend en toegepast in de aktuele situatie 
van zijn tijd. 

Wat de voorbeelden betreft, genoemd in argument 4: het is duidelijk dat 
Judas, méér dan Petrus, voorbeelden ontleent aan de joodse traditie. Maar 
wat is de reden daarvan geweest? Ook door latere kerkelijke schrijvers 
wordt uit de bron van joods materiaal geput. Het is een onbewijsbare stel
ling, dat Petrus bepaalde voorbeelden heeft weggelaten omdat hij ze be
schouwde als deel van 'apokriefe' literatuur''. Evident is dat de voorbeel
den bij Judas niet, en bij 2 Petrus wél chronologisch geordend zijn. Maar 
de konklusie, dat 2 Petrus het materiaal bij Judas bewerkt heeft, is alleen 
gerechtvaardigd als zou blijken dat vrijwel alle voorbeelden uit Judas een 
redaktionele bewerking hebben ondergaan. In werkelijkheid gaat het echter 
om een gevarieerd aantal van deels dezelfde, deels andere voorbeelden, die 
bovendien nog op verschillende wijze zijn uitgewerkt*: 

2 Petrus - engelen Noach Sodom/Gomorra (Lot) Bileam 

Judas woestijn engelen - Sodom/Gomorra + Kain/Bileam/ 
steden eromheen Korach 

" Kritiek ook bij De Zwaan, Inleiding III, 42 We komen op deze kwestie nog terug bij de be
spreking van de 'spotters' in Hoofdstuk IV 1 2. 
" Kahmann, De tweede brief van Petrus, 15 
" Ook Fornberg, die de prioriteit van Judas verdedigt, oefent kritiek op deze hypothese (Ear
ly Church, 57-58). 
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Samenvattend: de keus voor de prioriteit van Judas hangt vaak samen 
met de totaal-opvatting over 2 Petrus. Is deze brief een pseudepigraaf en 
Judas niet, dan kan men veronderstellen dat 2 Petrus de brief van Judas 
verwerkte en aanpaste. Maar het gevaar van petitio principii is dan niet 
denkbeeldig, zoals vooral is gebleken bij de overweging van de argumenten 
3 en 4. Om de hypothese van de prioriteit van Judas te handhaven, moet 
men al uitgaan van het pseudepigrafisch karakter van 2 Petrus. 

2.1.2. 2 Petrus als bron voor Judas 

Een klein aantal kommentaren, zoals die van Bigg en Greijdanus, verde
digt de prioriteit van 2 Petrus, waarbij het volgende naar voren wordt ge
bracht: 

1. Judas 17 verwijst expliciet naar "woorden, die eerder door de aposte
len van Jezus Christus gesproken zijn"; de inhoud van deze woorden is 
vrijwel letterlijk gelijk aan 2 Petr 3,3. Judas groepeert hier de apostelen tot 
één kollege, bundelt hun waarschuwende woorden en citeert één van hen, 
in kontrast met het hoogdravende spreken van de goddelozen (Jud 16)*'. 

2. Het wisselend tempus in 2 Petrus 2 wijst erop, dat een ontwikkeling 
aan de gang is. De apostel belicht deze ontwikkeling vanuit de profetie en 
voorziet dat de tendens zich zal doorzetten. Wanneer Petrus de invloed van 
de pseudo-leraars als toekomstig beschrijft en Judas als hedendaags, is dat 
te verklaren als een her-formulermg door de laatste. Judas zag hoe de ont-
wikkehng inderdaad verder ging, en zag daarin reden om de inhoud van 2 
Petrus 2 nogmaals onder de aandacht te brengen". 

3. Als geheel is de brief van Petrus meer positief-onderwijzend dan de 
brief van Judas, zoals met name uit 2 Petrus 1 blijkt. Judas lijkt geschreven 
vanuit een situatie die meer is uitgekristalliseerd, en kan daarom scherper 

"' Het argument inzake de voorbeelden speelt in de diskussie vaak een voorname rol Het 
voorbeeld van Michael zou bijvoorbeeld veralgemeend zijn tot 'engelen' Maar is het omge
keerde met minstens even plausibel, Judas leest het algemene 'engelen' en vult dat konkreet in 
met een naam die zijn lezers kenden'' Hetzelfde gebeurt, wanneer 2 Petr 2,6 Sodom en Go-
morra noemt. Judas spreekt dan over Sodom en Gomorra en de steden eromheen - een preci
sering vanuit Gen 19 Als beide brieven het voorbeeld noemen van Bileam, geeft Judas slechts 
een korte typering en noemt de naam van Bileam in de kluster Kaïn/Bileam/Korach Waar
om zou 2 Petrus uit deze kluster twee bijbelse (geen apokriefe!) namen weglaten en alleen het 
voorbeeld van Bileam overnemen'' 
" Guthrie, Introduction, 922-923 Sellin vermoedt dat TOÖTO refereert aan een 'veroordeling' 
die bekend was, namelijk uit Rom 3,8 (Haretiker, 310 cf n 11 en 13) Hij betoogt dat het met 
katafonsch kan worden gelezen binnen de brief van Judas zelf, want daarin wordt het woord 
Kpioii; gebruikt (vs 6 15) en met Kpina Opmerkelijk genoeg heeft 2 Petr 3,3 ook het woord 
Kpino Een verwijzing naar deze brief ligt meer voor de hand dan naar Romeinen Maar het is 
ook mogelijk dat het 'opschrijven tot het oordeel' teruggaat op de profetie van het OT 
" De Ru, Authenticiteit, 8, Snyman, Authenticity, 59-113. Hij merkt op "Practice is subse
quent to teaching In Jude we see the logical outcome, in practice, of the teaching in 2 Peter". 
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zijn van toon en direkt met de deur in huis vallen. Dit is een aanwijzing, dat 
Judas voortbouwt op de basis die Petrus heeft gelegd. 

De mogelijkheid van 2 Petrus als bron voor Judas wordt vaak verdedigd 
in kombinatie met het apostolisch auteurschap van 2 Petrus. Wanneer de 
vooronderstellingen van 2.1.1. worden afgewezen, leidt dat vaak tot een 
impliciete keus voor het omgekeerde: 2 Petrus is de bron van Judas. Toch is 
het de vraag of dit op basis van de geboden argumentatie gerechtvaardigd 
is. 

Zo biedt argument 1 geen afdoende verklaring voor het feit, dat Judas 
verwijst naar een geheel van apostolische overlevering zonder speciaal de 
apostel Petrus te noemen. Het is nog maar de vraag of Judas 17 kan wor
den opgevat als een exklusieve verwijzing, alleen naar 2 Petrus 3. 

In reaktie op argument 2 moet gewezen worden op de inkonsistentie bij 2 
Petrus in het gebruik van het futurum (zie bijvoorbeeld 2,10.17-18; 3,5). 
Ook hier is sprake van een impliciete vooronderstelling, namelijk dat 2 Pe
trus en Judas zich richten tot dezelfde groep lezers. Maar dat staat niet 
vast, aangezien Judas geen konkreet adres heeft. Omdat Judas in de voor
beelden meer uit de joodse traditie put, is een andere groep van lezers niet 
uit te sluiten. 

Ook argument 3 roept vragen op. Waarom heeft Judas hoofdzakelijk 2 
Petrus 2 overgenomen, maar niet de vraag van de spotters over de belofte 
van Christus' komst? In het algemeen valt te zeggen, dat bij de prioriteit 
van 2 Petrus een verklaring moet worden gegeven voor de kwantitatieve re-
duktie door Judas van het materiaal dat hem ter beschikking stond, maar 
ook voor verschillen in woordkeus en gebruik van voorbeelden. 

De vragen die door de verdedigers van de prioriteit van Judas zijn opge
worpen zijn in principe niet onoplosbaar binnen de gedachtengang van de 
prioriteit van 2 Petrus. Maar de argumentatie lijkt onvoldoende om zonder 
meer te besluiten tot her-schrijving van 2 Petrus door Judas. De mogelijk
heden 2.1.1. en 2.1.2. hebben beide als bezwaar, dat ze geen afdoende ver
klaring bieden voor de verschillen tussen 2 Petrus en Judas. Hoewel een ze
kere verbinding herkenbaar is tussen 2 Petr 3,2-3 en Jud 17-18, is literaire 
afhankelijkheid niet aangetoond. 

2.1.3. Een gemeenschappelijke bron voor 2 Petrus en Judas 

2.1.3.1. Schriftelijk of mondeling? 
De overeenkomsten én de verschillen tussen beide brieven kunnen wél 

worden verklaard met behulp van de hypothese van een gemeenschappelij
ke bron. Alleen, hoe kan zo'n bron ooit worden gerekonstrueerd? Bij een 
schriftelijke bron is wel gedacht aan diverse onafhankelijke traktaten 
(waaronder een fragmentarische bron van de hand van Petrus, gekombi-
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neerd met profetisch materiaal) die in een nieuw geheel zouden zijn geïnte
greerd (zó E.I. Robson). Ook is overwogen, dat er een schriftelijke bron 
zou kunnen zijn in de sfeer van een soort 'anti-ketter polemiek' (zó C. 
Spicq). 

Waarom was zo'n veel gebruikt schriftelijk stuk dan geen zelfstandig 
voortbestaan gegund? En waarom zou een traktaat van deze inhoud alleen 
verwerkt zijn in twee latere geschriften?'̂  Bovendien moet een te rekon-
strueren schriftelijke bron minstens van dezelfde inhoud zijn als de brief 
van Judas. Zou deze zijn bron her-uitgegeven hebben, na slechts een op
wekking (nl Jud 20-23) daaraan te hebben toegevoegd? Deze bezwaren ma
ken de veronderstelling van een schriftelijke bron weinig aannemelijk. Bo
vendien is dan nóg geen verklaring geboden voor de verschillen in woord
keus tussen 2 Petrus en Judas. 

Overwogen is daarom ook de mogelijkheid van een mondelinge bron, 
bijvoorbeeld van een preek-traditie waarin dwaling bestreden werd met 
voorbeelden uit het OT, mogelijk teruggaande op de prediking van de 
apostelen. Deze hypothese, die van Reicke afkomstig is, werd helaas door 
hem niet verder onderbouwd* .̂ Dat is waarschijnlijk de reden, waarom zijn 
suggestie tot nu toe nog weinig ingang heeft gevonden". Toch is zij serieus 
te overwegen, gezien het feit dat in beide brieven indikaties aanwezig zijn 
van een apostoHsche traditie (2 Petr 2,21; 3,2 (cf 1,16); Jud 17). Er is echter 
méér overeenkomst dan alleen in de voorbeelden. Zo worden de dwaalle
raars in 2 Petr 2,1-3 en in Jud 4 op een vrijwel gelijke wijze gekarakteri
seerd. Wil men spreken van een traditie, dan heeft deze al vroeg een bepaal
de struktuur gekend. Van groot belang is dan de vraag in hoeverre die 
struktuur van apostolische prediking (waarschuwend en illustrerend) nog 
aan te wijzen is. Heeft men zich ook in latere tijd nog op zo'n traditie be-

" Guthrie, Introduction, 925. 
" In zijn koramentaar spreekt Reicke over een "sermonic pattern then current and which had 
been formulated to resist the dangerous teachers of heresy..."(148). Later merkt hij over de 
verhouding Judas 2/Petrus op: "The best assumption is that both epistles derive from a com
mon tradition which may well have been oral rather than written. Very possibly there was a 
sermon pattern formulated to resist the seducers of the church; this would explain both the si
milarities and the differences in a satisfactory fashion."(190). 
" Robinson, Redating, 192-195 neemt aan dat Judas de schrijver is geweest van zowel de brief 
van Judas als 2 Petrus. In 2 Petr 3,1 zou dan naar de brief van Judas verwezen worden - een 
voorlopig, kort briefje om de akute dreiging van dwaalleer te bezweren, later ingevoegd in een 
meer afgewogen schrijven. Deze interpretatie kan ingenieus worden genoemd, maar heeft 
toch niet veel instemming gevonden. Waarom zou een schrijver zijn eigen werk zo radikaal 
omwerken, ook in vokabulair? Waarom schrijft hij onder een andere naam dingen van dezelf
de strekking? De mening van Robinson is echter vooral hierom interessant, omdat hij in feite 
uitkomt bij een gemeenschappelijke, niet gefixeerde bron voor 2 Petrus en Judas, namelijk in 
de persoon van Judas. Ontdaan van deze personifikatie, komt deze hypothetische bron dicht 
in de buurt van de bron, waaraan Reicke denkt. 
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roepen? Een positief antwoord hierop zou de hypothese van Reicke aanne
melijker maken. 

2.1.3.2. Apostolische traditie 
De brief van Judas verwijst naar wat de apostelen hebben gezegd in vrij

wel gelijke bewoordingen als 2 Petrus: 

Judas 18 
ÖTi èv èoxÓTCp xpóviü éoovxai ènTtaïKTai 
KOTd TCK; éauTÖv è7tl0u^liaq TtopeuónEvoi TCÖV ctoePeicöv 
2Petr3.3 
ÖTi èA,eCoovTai èn' ècxatou tcbv finepöv ènTiaiKxai 
KOTd TCK; iSiac; èniGuniaq aÖTWv Tiopeuónevoi 

Sterke gelijkenis is er tussen deze woorden in het profetisch karakter (ze 
zullen er zijn/ze zullen komen), de periodisering (de laatste dagen), en de 
karakteristieken 'spotters' (è^7laÏKTal, in het NT alleen op deze twee 
plaatsen) en 'wandelen naar hun eigen begeerten'. De laatste woorden van 
Judas (TÓÖV doePeicöv) zijn bepaald onverwacht en worden daarom wel als 
glosse opgevat**. Als echter de rest van de regel een citaat is, zijn deze woor
den goed te verklaren. Judas interpreteert dan het citaat, zoals hij wel vaker 
een toepassing geeft van door hem aangehaalde woorden (Jud 12.16.19). 

Deze woorden zijn volgens Judas door de apostelen gesproken (17). Dit 
'gesproken' behoeft geen tegenstelling te zijn met 'geschreven'. Volgens 2 
Petr 3,16 "spreekt" de apostel Paulus in zijn brieven. Aan het gesprokene 
kan een schriftelijke fixering of herinnering zijn toegevoegd*'. Zo kan Ju
das bij deze woorden ook denken aan wat Petrus geschreven heeft, één van 
de apostelen van de Heer, Jezus Christus, naar wiens woorden hij verwijst. 
In de apostolische traditie hebben 2 Petrus en Judas elk hun eigen plaats, 
en wel in de volgende geleding: 

2 Petrus Judas 
1 de profeten hebben het voorzegd 
2 uw apostelen hebben gewaarschuwd j de apostelen hebben het u voor-
3 herinnering (per brief) ) zegd (mondeling en per brief) 
4 herinnering (per brieO 

** Ook al neemt men de genitivus bij 'spotters', zoals meestal gebeurt, dan nog lijken de woor
den een toegevoegde explikatie te zijn. Zo wordt wel gedacht aan een toevoeging onder in
vloed van het voorafgaande Henochcitaat. 
' ' Ook het gebruik van het durativum is hier niet beslissend tegen de mogelijkheid van verwij
zing naar een brief; cf 2 Tess 2,5 (1 Tess 3,4; 2 Tess 3,10). 
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Binnen deze geleding is 2 Petrus eerder dan Judas. Bij de formulering 
"de apostelen hebben het u voorzegd" is de apostel Petrus méé te rekenen. 
Maar wanneer 2 Petrus aan Judas voorafgaat, leidt dat nog niet dwingend 
tot de konklusie dat Judas een rechtstreeks vervolg schrijft op 2 Petrus, of 
een bewerking geeft en dus literair van 2 Petrus afhankelijk is. Daarvoor is 
immers het verschil in opbouw, woordkeus en voorbeelden te groot*^ Wel 
is het denkbaar, dat eerst Petrus uit het geheel van de apostolische traditie 
heeft geput, en later ook Judas, die dan óók de woorden van Petrus mede 
tot de apostolische erfenis rekent en als bekend veronderstelt. Beide brieven 
zijn geschreven om te 'herinneren' aan wat inmiddels in de gemeente be
kend is. 

Het onderwijs van de apostelen was inderdaad een geheel (Hand 2,42; 1 
Kor 15,1-11; 2 Tess 2,15; 3,6). Dit onderwijs werd een vast bestand in de 
prediking en brieven van de apostelen*'. Binnen dat geheel cirkuleerden be
paalde thema's: verkondiging, waarschuwing, korrektie en illustratie. Deze 
belijnde geloofs-traditie werd via de apostelen het geestelijk bezit van de ge
meente, een stevig houvast. Petrus zelf ziet het als zijn apostolische taak, de 
gemeente hieraan te hermneren (2 Petr 1,12-15; 3,1) en haar in een dreigen
de knsis terug te wijzen naar het overgeleverde gebod (2 Petr 2,21). Aan elk 
van de genoemde thema's kan een min of meer stereotiepe reeks voorbeel
den zijn vastgehecht. Bij het onderwerp 'oordeel' geeft 2 Petrus 2 de namen 
van Noach en Lot, zoals ook Jezus had gedaan (Lk 17,26-29). Bij het thema 
'geloof' geeft Hebr 11 een uitgebreide reeks voorbeelden, terwijl 1 Kor 10 
herinnert aan de woestijntijd, zoals ook in Judas 5 gebeurt. 

Op hun beurt herinneren de Apostolische Vaders aan het onderwijs van 
Jezus Christus en de apostelen (Ignatius: Magn 13,1; Train,\; Polykarpus: 
Fil 6,3). 1 Klemens is geschreven 'ter herinnering' (npöq &vd|j,VTioiv (53,1)) 
en geeft dan reeksen voorbeelden bij thema's als: 'het gevaar van de af
gunst' (Kaïn, Jakob, Mozes, Aaron en Mirjam, David), 'bekeringspredi-
king' (Noach, Jona), 'gastvrijheid' (Abraham, Lot, Rachab), 'mensen met 
een goed getuigenis' (Elia, Elisa, Ezechiel, Job, Mozes, David) en 'geloof' 
(Abraham, Izak, Jakob). Het patroon van deze voorbeelden lijkt illustra
tief te zijn bij bepaalde onderdelen van de apostolische prediking. 

Werd binnen deze traditie nu ook vaker gewaarschuwd tegen dwaalle-
raars, en werd de eschatologische verwachting levend gehouden? Het was 

" Wohlenberg verklaart de stijlverschillen door de hypothese, dat Judas een - in het he
breeuws geschreven - origineel van 2 Petrus gebruikte (Kommentar, XLIII), maar deze ver
onderstelling mist elke grond 
" Cf wat Papias verhaalt over Petrus' prediking en onderwijs (bij Eusebius, HE III, 39,15); 
besproken in Hoofdstuk II 4 1 Niet ten onrechte noemt Bigg de waarschuwing bij Judas een 
"apostolic commonplace" (Commentary, 218) Een algemeen overzicht van de groei en vorm
geving van de overlevering in de apostolische tijd geeft Klijn, De canon van het Nieuwe Testa
ment, 158-164 Zie verder B Gerhardsson, Tradition and Transmission in Early Christianity, 
Lund 1964 
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Jezus zelf, die zijn leerlingen hierin vóórging. In de bergrede waarschuwde 
Hij voor valse profeten, en in de eschatologische rede drong Hij aan op 
waakzaamheid: "zie. Ik heb het u voorzegd" ('I8oó, npoeipriKa unïv (Mat 
24,25); eveneens in verband met valse profeten). De apostelen gaan in die
zelfde lijn verder, zoals blijkt bij Paulus (Hand 20,29-30; 1 Tim 4,1-3; 2 
Tim 3,1-9; 4,3) en Johannes (1 Joh 2,18). Ook bij de Apostolische Vaders 
loopt deze lijn door, wanneer zij dringend waarschuwen tegen mensen die 
het loon der gerechtigheid niet kennen, niet vasthouden aan het goede, en 
op loon uit zijn; als waarschuwend voorbeeld geldt het volk Israël (Barna
bas 4; 20,2). We horen over leugenprofeten die slechte dingen leren (Dida-
che 6,1; 16; 2 Klem 10,3-5). Men wordt geïnstrueerd hoe men de valse pro
feet aan zijn levenswijze kan herkennen (Hermas, Mandata XI, 7.12). Het 
zijn dezelfde geluiden als die in 2 Petrus en Judas te horen zijn. 

Speciale aandacht verdient nog, wat Polykarpus de filippenzen voor
houdt: "Laten wij Christus dienen zoals Hij zelf bevolen heeft en zoals de 
apostelen en de profeten, die de komst van onze Heer hebben aangekon
digd, ons hebben gepredikt" (6,3). Polykarpus vervolgt met een waarschu
wing tegen valse broeders, huichelarij, dwaling, mensen die de woorden 
van de Heer verdraaien en zeggen dat er geen opstanding en oordeel is, val
se lering, enzovoort. Hij roept op, vast te houden aan het woord dat "ons 
vanaf het begin is overgeleverd" (xöv è^ ópxA"; T̂ Î ÏV napa8o6évTa Xó-
yov; 7,1-2). Zowel het woordgebruik als de sfeer van deze passage laten 
zien, dat we hier in dezelfde traditie staan. We zijn alleen één stadium ver
der, want Polykarpus rekent ook zichzelf tot de ontvangers, de erfgenamen 
(twee maal "ons")™. 

Tenslotte is nog te wijzen op Irenaeus, die de straf van de goddelozen be
schouwt als een exemplum justi judicü Dei'en daarbij namen noemt die ook 
in 2 Petrus zijn gebruikt: Noach, Lot, Sodom en Gomorra". 

Al deze gegevens maken het aannemelijk dat er een traditie-patroon van 
apostolisch onderricht is geweest, waarbij reeksen voorbeelden werden 
aangehaakt aan steeds herhaalde thema's. Het begin hiervan is te zoeken in 
de profetische woorden van Jezus. De OT-ische voorbeelden, die ter illus
tratie werden gebruikt, lagen vast wat de strekking betreft; maar de hante
ring en de formulering van het voorbeeld kon flexibel zijn. Wanneer nu 2 
Petrus en Judas hetzelfde thema aan de orde stellen, maar in verschillende 
bewoordingen en met deels andere voorbeelden, hoeft dit niet veroorzaakt 
te zijn doordat de een de ander bewerkte, of doordat beiden een schriftelij
ke bron gebruikten. Het kan ook teruggaan op hun gemeenschappelijke, 
apostohsche opdracht om te verkondigen en te waarschuwen. Puttend uit 
de rijke schat aan voorbeelden, die in de prediking langzamerhand was op-

™ Zie ook Hoofdstuk IV 1.3. 
" Irenaeus, Adversus Haereses IV, 36,4. 
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gebouwd, en uit een jarenlange ervaring, ook met waarschuwende predi
king, komen zij zelfstandig zeggen wat noodzakelijk is. 

De noodzaak om het onderwijs van de apostelen vast te leggen in waar
schuwing en voorbeeld bestond in het geval van 2 Petrus in de verwachting 
van het spoedige levenseinde van de apostel. Bij Judas gaat het om een ui
terste poging, het gevaar van de kant van de dwaalleraars in te dammen. 
Men kan Judas dus geen vervolg op 2 Petrus noemen. Het is wel een brief 
waarin het onderwijs van de apostelen, zoals dat eerder onder andere zijn 
neerslag kreeg in 2 Petrus, geïntensiveerd wordt. De relatie tussen 2 Petrus 
en Judas wordt het beste verklaard door een kombinatie van de mogelijk
heden, genoemd onder 2.1.2. en 2.1.3., zoals hieronder in beeld is ge
bracht: 

' APOSTOLISCHE PREDIKING ' 
, herinnering, waarschuwing, ' (mondelinge cirkulatie) 
I voorbeelden 

2 PETRUS \ 

JUDAS 
(schriftelijke fixatie) 

Konklusie: Wanneer Judas herinnert aan de apostolische prediking, be
roept hij zich met de woorden van 2 Petrus op wat door één van de aposte
len is gezegd. Kennelijk is voor Judas de tweede brief van Petrus een schrif
telijke fixatie van het apostolische erfgoed; de brief maakt er zelf deel van 
uit. In ieder geval is 2 Petrus voor Judas een apostolisch dokument. 

2.2. De vroege Petrus-literatuur 

Van de pseudepigrafen uit de tweede eeuw, waaraan Petrus' naam ver
bonden is (de Prediking, het Evangelie, de Apokalyps, de Handelingen en 
de Verkondigingen van Petrus) zijn in verband met ons onderwerp de Apo
kalyps en de Handelingen het meest van belang. Deze twee teksten geven 
namelijk de indruk dat zij mede op basis van 2 Petrus vervaardigd zijn. Het 
is niet te verwachten, dat een dokument van verdachte herkomst door de 
auteur van een pseudepigraaf wordt gebruikt om als ondergrond te dienen 
voor een brief die hij op naam van de apostel Petrus wil zetten. Heeft men 2 
Petrus wellicht gezien als erfenis van de apostel? 
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2.2.1. De PetnisApokalyps 

In 1887 werd in Egypte een grieks fragment gevonden van de Petrus

Apokalyps, waarvan men het bestaan voordien alleen door indirekte gege

vens kende: het zgn. Akmimfragment. Later, in 1910, werd ook een ethio

pische tekst ontdekt in een kollektie van geschriften van PseudoClemens. 
Deze ethiopische versie is waarschijnlijk een vertaling van een griekse tekst 
die nog ouder is dan het Akmimfragment'^. De Apokalyps wordt gewoon

lijk gedateerd omstreeks 135140 na Christus^^ 
Bij vergelijking van het begin van het Akmimfragment met 2 Petrus 

1,162,3 valt direkt op, dat de beschrijving van de transfiguratie in beide ge

schriften vergezeld gaat van een gedeelte over echte en valse profeten. Deze 
parallel is struktureel bepaald. De schrijver van de Apokalyps geeft een 
konkrete voorstelling van de gevolgen van Gods oordeel. De beschrijving 
van Jezus' verheerlijking ontleent hij aan Matteüs'"'. Voor de verbinding 
van beide thema's diende 2 Petrus als model, omdat daar de verheerlijking 
en de tekening van ware en valse profeten (met de straf die de valse profe

ten niet zal ontgaan) nauw met elkaar in verband staan. 
Het Akmimfragment begint midden in een eschatologische toespraak 

van Jezus, waarin Hij de aktiviteit van valse profeten voorzegt. Op essen

tiële punten wijkt deze passage af van Mat 24,1113, om dan juist 2 Petr 
2,13 te volgen: 

Matteüs Apokalyps/2 Petrus 
pseudoprofeten pseudoleraars 
geen expliciete aanduiding van straf verderf; oordeel 

— de weg der gerechtigheid 
(Akm. 22.28; Eth. 7) 

In de PetrusApokalyps wordt de typering 'weg der gerechtigheid' net als 
in 2 Petrus 2 'weg der waarheid' gebruikt als omschrijving voor het chris

tendom; het motief voor de strafoefening is het 'lasteren van de weg der ge

rechtigheid'. Verder geeft de ethiopische tekst (46) net als 2 Petrus 3 een 
gedetailleerde beschrijving van de vernietiging van het universum door het 
vuur, dat alles op aarde verteert en zelfs de sterren niet onaangetast laat. In 
schrille kleuren wordt dan het oordeel over zondaren en rechtvaardigen ge

schilderd. Het was het derde hoofdstuk van 2 Petrus, dat de basis bood 
voor een dergelijke uitwerking. 

Bij de Apokalyps zijn zowel het procédé van de pseudepigrafie als de 

'2 Smith, Petrine Controversies, 44. 
" Maurer in: Hennecke/Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen II, 469. 
'■* Spitta, Die Petrusapokalypse, 240; Smith, Petrine Controversies, 46. 
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keus en de uitwerking van het materiaal door de tweede brief van Petrus 
beïnvloed. Blijkbaar werd 2 Petrus al vroeg (onder andere in Egypte) gezien 
als een twijg aan de stam van de Petrus-traditie'\ 

2.2.2. De Handelingen van Petrus 

In de Handelingen van Petrus (Actus Vercellenses, meestal gedateerd 
tussen 180 en 190) treffen we opnieuw de terminologie aan van 'de weg'; Si
mon Magus is in Rome de grote vijand van "de weg der waarheid". De 
hond, die in het verhaal Simon Magus een bestraffing toeblaft, noemt zich
zelf een 'stom' dier dat een menselijke stem aanneemt (zoals in 2 Petr 2 ge
zegd wordt van de ezel van Bileam)'*. In de konfrontatie tussen Petrus en 
Simon Magus is de laatste als tegenstander van de 'weg der waarheid' de re
presentatie van vijandschap tegen het christendom. Ook hier is 'de weg' 
aanduiding van de weg van de christelijke gemeente, zoals in 2 Petrus 2. Op 
allerlei punten blijkt de woordkeus van 2 Petrus door te werken in deze -
soms legendarische - beschrijving van zijn handelingen. 

Onderdeel van deze traditie is een episode, waarin Petrus een samen
komst van christenen in Rome bezoekt ten huize van de senator Marcellus, 
die christen geworden was. Bij die gelegenheid vertelt Petrus uit eigen her
innering over de verheerlijking op de berg, bij wijze van verklaring van wat 
uit het evangelie^^ gelezen is. Petrus zegt dan: "onze Heer wilde mij zijn 
majesteit laten zien op de heilige berg"'*. De uitdrukking 'de heilige berg' 

" Smith, Petrme Controversies, 54; Snyman, Authenticity, 22-43 Volgens de kommentaar 
van Fuchs/Reymond (81) vormen de begrippen 'valse profeet', 'lasteren' en 'de weg' samen 
een literair patroon, dat als petnnisch sjabloon werd gebruikt 
™ Actus Vercellenses 6 7 12 geven het beeld van 'de weg' ("viae veritatis Christi"), m 12 
wordt dan de hond sprekend ingevoerd, gezonden als "mutum animal et vocem humanam ac-
cipientem" 
" Deze traditie is vooral interessant, omdat eruit blijkt dat al een geschreven evangelietekst 
beschikbaar was en te Rome werd gelezen m de samenkomst, toen Petrus nog leefde Dat deze 
beschrijving geen retroprojektie is, kan uit een klein detail blijken Het evangelie werd name
lijk gelezen van een rol, want als Petrus de eetzaal binnenkomt, rolt hij het evangelie op (in-
volvens eum = evangelmm) Aan het eind van de tweede eeuw (de datum van de Handelingen) 
was echter inmiddels met meer de schriftrol, maar de kodex in gebruik Dat desondanks over 
'rol' gesproken wordt, zou kunnen wijzen op een originele traditie uit het Rome van de eerste 
eeuw Petrus zegt over dit evangelie ook het evangelie, dat wij geschreven hebben (quae gra
tia ipsius quod coepimus, scnpsimus) C P Thiede {Die ülteste Evangelien-Handschnft^, Ta-
bingen 1986, 66 n 12) interpreteert dit als een verwijzing naar twee schrijvers van twee teksten 
waarin verslag wordt gedaan van de verheerlijking, namelijk van de evangelist (Mk 9,12-13) 
en van zijn eigen hand (2 Petr 1,16-19) Het 'wij' is echter blijkens het verband bedoeld als 
apostolisch meervoud de neerslag van de evangelie-beschrijving berust op apostolische over
levering Petrus vervolgt dan in de ik-vorm met zijn eigen ooggetuige-verslag, deze afwisseling 
ik/wij treffen we ook aan in 2 Petrus 1 Zie verder ook Hoofdstuk II 4 1 
™ Actus Vercellenses 20. "dominus noster volens me maiestatem suam videre in monte sanc-
to" 
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komt niet bij de synoptici voor, maar wel in de beschrijving die 2 Petr 1,18 
van de transfiguratie geeft. Datzelfde geldt van het 'zien van Christus' ma
jesteit' (cf 2 Petr 1,16-17). De verheerlijking zelf wordt niet beschreven in 
de vorm zoals de synoptische evangeliën hebben, maar vanuit de optiek van 
Petrus zelf, die op de berg overweegt dat de Heer hem het licht van de ogen 
wil ontnemen en bereid is in zijn wil te berusten. 

Waarschijnlijk is dit een reflexie op de verheerlijking op de berg die deels 
uit latere invulling (naar aanleiding van Paulus' bekering op weg naar Da-
maskus), deels uit materiaal van 2 Petrus is samengesteld. Het feit dat juist 
de verheerlijking op de berg met de apostel Petrus, één van de ooggetuigen, 
in verband is gebracht, pleit voor een vroege bekendheid en waardering van 
2 Petrus als verslag van de apostel zelf. 

De Handelingen vertegenwoordigen in de Petrus-traditie een overgangs
stadium (evenals de Prediking, het Evangelie en de Verkondigingen), waar
bij de aandacht gaat verschuiven van de apostolische erfenis naar de per
soon en de positie van Petrus zelf. 

2.2.3. Konklusie 

Reeds vanaf de eerste helft van de tweede eeuw werd 2 Petrus beschouwd 
als deel van de erfenis van de apostel Petrus, zo blijkt in de Petrus-Apoka-
lyps. De brief werd al vroeg verbonden met de evangelie-beschrijving van 
de verheerlijking en met de eschatologische rede van Christus. Het beeld 
van 'de weg' wordt toegepast op de christelijke gemeente en weer opgeroe
pen wanneer mensen de weg kwijtraken of een verkeerde weg wijzen, zoals 
de dwaalleraars. Zo blijft het onderwijs van 2 Petrus funktioneren. Uit de 
Handelingen van Petrus kunnen we afleiden, dat er aan het eind van de 
tweede eeuw nog belangstelling is geweest voor wat de apostel geschreven 
had over de verheerlijking op de berg. Blijkbaar heeft men in 2 Petrus de 
hand van de apostel herkend. 

2.3. Samenvatting 

In dit onderdeel werd de vraag besproken hoe 2 Petrus heeft gefunktio-
neerd als deel van de apostolische erfenis. De brief van Judas geeft de eerste 
aanwijzing; deze brief biedt geen direkt vervolg op 2 Petrus, maar Judas 
grijpt in de kerkelijke situatie van zijn dagen wel terug op de prediking van 
de apostelen, onder andere op wat Petrus gezegd heeft over 'spotters'. Zo 
wordt de apostolische traditie in verschillende 'lagen' vastgelegd. Daarmee 
zou de brief van Judas de vroegste getuige zijn voor de authenticiteit en 
voor de aktualiteit van de inhoud van 2 Petrus als waarschuwing voor alle 
tijden. 

Juist de indringende waarschuwing tegen valse profeten heeft er waar-
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schijnlijk voor gezorgd, dat 2 Petrus in de oude kerk ingang vond, zoals 
met name in Egypte gedokumenteerd is. Naast het papyrus-handschrift p " 
kunnen we nu het egyptische fragment van de Petrus-Apokalyps leggen. 
Nog vóór de helft van de tweede eeuw werd materiaal uit 2 Petrus al ver
werkt en als basis gebruikt van een beeldende voorstelling van het goddelijk 
vonnis over valse leraars en goddelozen. Tegen het eind van de tweede eeuw 
geven de Handelingen van Petrus de indruk, dat de beschrijving van de ver
heerlijking uit 2 Petrus werd gezien als deel van een traditie, die op de 
apostel zelf teruggaat. 

Het gegeven, dat in later tijd sommige elementen uit 2 Petrus als traditio-
neel-petrinisch werden beschouwd, is tot nu toe niet meegewogen bij de 
beoordeling van de kerkelijke traditie rond 2 Petrus. Achteraf is het echter 
een bevestiging van de negatieve konklusie, waarmee de bespreking van de 
kerkelijke traditie werd afgerond. Er is onvoldoende grond om te zeggen 
dat Petrus niet de auteur van 2 Petrus kan zijn. In aanvulling hierop is nu 
positief te stellen: al in de eerste en de tweede eeuw maakte de brief in brede 
kring deel uit van de apostolische erfenis, en wel speciaal van wat de 
apostel Petrus had nagelaten. 

3. 2 PETRUS EN PETRUS 

Tot nu toe hebben we kunnen vaststellen, dat 2 Petrus in de oude kerk 
steeds als een apostolisch dokument is gezien. Ondanks het feit, dat ook 
twijfel bestond over de vraag of Petrus zelf de schrijver was, heeft de brief 
steeds zijn vaste plaats behouden in de stroom van tradities uit de apostoli
sche tijd, vooral rond de figuur van Petrus. Vroege aanwijzingen in deze 
richting vonden we in de brief van Judas en de eerste Petrus-literatuur. 
Kunnnen we nog een stap verder gaan en 2 Petrus direkt verbinden met de 
apostel zelf? Of is dat niet mogelijk en kan men hoogstens aannemen dat 
een kring van leerlingen voor het bewaren en vastleggen van de Petrus-tra
dities verantwoordelijk is, zoals Bauckham stelt? Kortom: welke aankno
pingspunten heeft 2 Petrus met Petrus? Om hierover meer duidelijkheid te 
krijgen, moet nu de relatie tussen 2 Petrus en 1 Petrus onderzocht worden, 
zowel inhoudelijk (3.1.) als stilistisch (3.2.). Verder moet vanuit 2 Petrus 
zelf worden bezien, wat deze brief als testament van Petrus wil zeggen 
(3.3.). 

3.1.2 Petrus als supplement 

Men kan de relatie tussen de eerste en de tweede brief van Petrus ener
zijds minimaliseren en stellen: ze kunnen niet van één hand zijn^'. De be-
" Dit werd al in de vorige eeuw betoogd door Meyerhoff (bestreden door Windischmann, 
Vindiciae Petrinae). In de meer recente literatuur is vooral het overzicht in de kommentaar 
van Fuchs/Reymond instruktief. 
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langrijkste overweging voor deze positie is het versciiil in stijl, waar in 3.2. 
nog nader op wordt ingegaan. Daarnaast wordt gewezen op belangrijke ac
centverschillen in de behandeling van theologische thema's als eschatolo
gie, christologie en in het gebruik van het OT. Karakteristieke uitdrukkin
gen uit 2 Petrus (kennis, vroomheid, stabiliteit) zijn in de eerste brief nog 
niet aanwezig. Al staan de twee brieven van Petrus direkt achter elkaar in 
de kanon, inhoudelijk staan ze ver van elkaar vandaan. 

Er is echter anderzijds juist een tendens om de relatie te maximaliseren 
doordat men de tweede brief beschouwt als een produkt dat literair afhan
kelijk is van 1 Petrus. Thematisch is er overeenkomst in de aanhef van bei
de brieven (2 Petr 1,1-11 en 1 Petr 1,3-9), en ook in de 'autoriteiten' waar 
de schrijver zich op beroept: het profetenwoord, Christus zelf, en de 
apostelen (2 Petr 3,1-2 en 1 Petr 1,10-12). Beide brieven staan in het kader 
van de toekomstverwachting en appelleren met nadruk aan de verantwoor
delijkheid van de lezers. Linguïstisch is er overeenkomst in de groetformu-
les en (volgens Smith) in de bewerking van materiaal uit 1 Petrus*". Een dui
delijk voorbeeld van deze lijn is Boobyer, die in een bekend geworden op
stel tot de konklusie komt, dat 2 Petrus geschreven moet zijn vanuit 1 Pe
trus. Omdat de eerste brief inhoudelijk en literair gebruikt en verwerkt is, 
moet 2 Petrus wel sekundair zijn*'. 

Merkwaardig is het wel, dat in het kader van de pseudepigrafie van 2 Pe
trus zulke totaal tegenstrijdige konklusies getrokken worden. Dat heeft een 
neutraliserend effekt op beide uitersten, het minimaliseren en het maxima
liseren van de relatie tussen 1 en 2 Petrus. Men zou zelfs kunnen zeggen dat 
deze beide interpretaties van 2 Petrus als pseudepigraaf zo tegengesteld zijn 
aan elkaar, dat ze elkaar uitsluiten. Wie nauwkeurig vergelijkt hoe in beide 
brieven dezelfde thema's worden behandeld, stuit op overeenkomsten en 
verschillen. Enkele voorbeelden: 

- de adresssering vertoont slechts gedeeltelijke overeenkomst; 
- het thema 'wederkomst' heet in 1 Petrus: onthulling van Jezus Christus 
(1,7.13; 4,13) en in 2 Petrus: komst van de dag van God (3,10); 
- onberispelijk en vlekkeloos is Christus zelf (1 Petr 1,19) maar volgens 2 
Petr 3,14 kan dat ook gezegd worden van de levensstijl van de gemeente; 
- over het thema 'Noach' wordt in beide brieven gezegd, dat 8 personen 
gered werden, maar in een verschillende kontekst; 
- woorden die in het NT zelden voorkomen, worden zowel in 1 als in 2 
Petrus gebruikt, maar in een zo verschillende kontekst, dat afhankelijk
heid vrijwel uitgesloten is: dat geldt voor het woord djióGeoiq (1 Petr 
3,21; 2 Petr 1,14), en ook voor tnónxT\c, (2 Petr 1,16), waarvan het ver
wante verbum gebruikt wordt in 1 Petr 2,12 en 3,2; 

"> Smith, Petrine Controversies, 12-1 A; cf Witherington, Petrine Source. 
*' Boobyer, Indebtedness, passim. 
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- bij vergelijking van de deugdenlijst in 2 Petrus met de eerste brief blijkt 
dat van de acht genoemde deugden er zes letterlijk ook in 1 Petrus voor
komen, maar de twee overige inhoudelijk*^. De deugdenlij st uit 2 Petrus 
kan niet uit de eerste brief zijn samengesteld, omdat niet alle eigenschap
pen letterlijk in 1 Petrus voorkomen. 

Hoewel er wel degelijk verbindingen zijn tussen 1 en 2 Petrus (zowel inhou
delijk als wat betreft het woordgebruik), kan de relatie tussen beide brieven 
niet eenvoudig worden bestempeld als 'literair-afhankelijk'. Er is een open 
kommunikatie tussen de eerste en de tweede brief die op Petrus' naam 
staan. 

Daarom is wel naar alternatieven gezocht voor de afhankelijkheidsge-
dachte: naar een andersoortige verbinding tussen 1 en 2 Petrus, of naar een 
andere invulling van het begrip 'pseudonimiteit'. Witherington oppert de 
mogelijkheid, dat er een bron is geweest die op Petrus zelf teruggaat; in 2 
Petr 1,12-2,3a zou een testament van Petrus zijn verwerkt". Bauckham 
denkt aan een kollega die Petrus' testament schrijft op zijn eigen manier, 
maar geheel in de geest van de apostel, getrouw aan de kern van de bood
schap die de apostel wilde uitdragen*". Het onderzoek van Meade, speciaal 
gericht op de oorzaken van pseudonimiteit, gaat eveneens in deze richting; 
zowel in de eerste als in de tweede brief van Petrus is de gezaghebbende tra
ditie van de apostel vastgelegd*'. 

Maar ligt de verbinding tussen 1 en 2 Petrus niet in de persoon van de 
apostel zelf?** Voor deze gedachte pleiten drie argumenten: 

1. Uit 2 Petr 3,1 "dit is reeds de tweede brief, die ik u schrijf; in beide 
tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden" blijkt dat de 
intentie van 1 en 2 Petrus gelijk is (wakker houden door herinnering) ter
wijl het onderwerp, waarover de brieven gaan, verschillend is. De sobere 
aanduiding van 2 Petr 3,1 laat slechts twee mogelijke gevolgtrekkingen toe: 
óf dit is een met opzet aangebrachte verbinding door een vervalser, óf de 
brief waarnaar verwezen wordt is de ons bekende. Nu gaat dit vers binnen 2 
Petrus terug op 1,13, waar het motief 'herinneren, wakker houden' is gein-

*' Snyman, Autenticity, 211-214 Zie verder de exegese van 1,5-7 
«' Withenngton, Petrine Source, 189-192 
" Bauckham, Commentary, 147 
" Volgens Meade, Pseudonymity, 183-185, is het probleem dat aan 2 Petrus ten grondslag 
ligt, dat van kerkelijke autoriteit, bijvoorbeeld in het interpreteren van de Schrift Men pro
beert de leer van Petrus als autoritatieve traditie veihg te stellen In de Slotbeschouwing ko
men we hierop terug 
*' Windischmann, Vindiciae Petrmae, heeft een uitgebreid onderzoek gewijd aan de relatie 
tussen 1 en 2 Petrus, waarin hij eveneens een verbinding zocht via de gemeenschappelijke 
schrijver Dit in reaktie op de studie van Meyerhoff Helaas is zijn werk minder bekend ge
worden dan dat van degene, tegen wie hij opponeert Zo vermeldt het boek van Smith (Petrine 
Controversies) wel de studie van Meyerhoff en met die van Windischmann. 
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troduceerd, zodat niet direkt reden bestaat om aan te nemen dat 3,1 een 
toegevoegd verbindingsvers is. Verder voldoet deze formule nauwelijks als 
verwijzing naar of omschrijving van de inhoud van 1 Petrus. Vandaar dat 
ook andere mogelijkheden van verwijzing wel zijn overwogen* .̂ Bovendien 
is het de vraag of een vervalser zou volstaan met een dergelijke formele me
dedeling zonder ook inhoudelijk (citerend) aansluiting te zoeken bij wat 
Petrus in de eerste brief schreef. Tenslotte wordt in pseudepigrafische lite
ratuur gewoonlijk een patroon geweven van typisch petrinische uitdrukkin
gen, wat hier juist niet het geval is. De verwijzing in 2 Petr 3,1 kan dus heel 
goed door de schrijver bedoeld zijn als referentie aan zijn eerdere brief. 

2. Raadselachtig is het, dat in 2 Petrus bepaalde gegevens ontbreken, die 
in een apostolische brief wel te verwachten waren: personalia, lokatie van 
schrijver en lezers, enzovoort. Toch maakt de inhoud niet de indruk van 
een in algemene bewoordingen gestelde en onpersoonlijke encykliek: het 
blijft een echte brief*. Alle gegevens van het briefhoofd moeten echter 
worden afgeleid uit de eerste brief, die dan blijkbaar als bekend wordt ver
ondersteld (2 Petr 3,1: de tweede brief, die ik u schrijf; cf vs 15: zoals Pau-
lus u geschreven heeft). De tweede brief heeft dezelfde doelgroep, is ge
schreven vanuit dezelfde intentie en beroept zich op dezelfde autoriteiten: 
profeten, apostelen en Christus zelf. Wanneer een bepaald aspekt nog eens 
extra benadrukt moet worden, wordt de eerste brief als bekend veronder
steld. 

3. In beide brieven komt het onderwerp 'wederkomst' ter sprake, maar 
vanuit een andere optiek. Het kader is gelijk: het thema is ingebed in een 
ethisch gerichte vermaning (1 Petr 4,7-11; 2 Petr 3,11-15). In geding is de 
christelijke verwachting van de paroesie. De lezers van 1 Petrus hadden met 
dit punt moeite, omdat ze door de buitenwereld onder druk werden gezet. 2 
Petrus reageert op een gevaar dat van binnenuit komt: dwaling die tevoor
schijn komt uit propaganda voor een on-christelijk levenspatroon. In de 
eerste brief betekent de terugkeer van de Heer het eind van een tijd van ver
volging en kwaad dat men als christen ondergaat; de onthulling van de 'om
gekeerde wereld'. In de tweede brief staat de komst van Christus tegenover 
de vijanden van de waarheid. Zijn machtige tussenkomst maakt een abrupt 
einde aan hun invloed. 

*' Zie verder over de kwestie van 1 en 2 Petrus vanuit dit gegeven: Hoofdstuk IV 1.1. 
** Zie voor typische vorm-kenmerken van de NT-ische brief de opsomming van K. Berger, 
Het Nieuwe Testament als literatuur, in: A.S. v.d. Woude (red.), Bijbels Handboek III, 208-
211. De tweede brief van Petrus vertoont de volgende brief-kenmerken: 1. De geadresserden 
worden in de tweede persoon aangesproken; 2. De verhouding tussen afzender en lezers wordt 
beschreven als een wij u verhouding; 3. Een inleidende heilbede; 4. Een dankzegging in de 
aanhef; 5. Een anti-heretisch briefslot; 6. Een post-konversionele vermaning, namelijk om 
zich te gedragen overeenkomstig de verandering die bij de bekering is opgetreden. Als geheel 
is 2 Petrus volgens Berger in te delen bij de anti-heretische brieven (212). 
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Zo vullen de brieven van Petrus elkaar aan, zonder elkaar te overlappen. 
2 Petrus is eerder als een supplement op 1 Petrus te beschouwen dan als een 
herinnerende herhaling van wat in 1 Petrus was gezegd. Vanwege de drei
gende dwaling was deze aanvulling noodzakelijk. 

3.2. Het stijlverschil met 1 Petrus 

Er is echter een zo groot verschil in stijl tussen 1 en 2 Petrus, dat men 
meestal maar moeilijk kan aanvaarden dat de brieven van dezelfde hand 
zouden kunnen zijn. Calvijn bijvoorbeeld had hiermee zo veel moeite, dat 
hij meent dat 2 Petrus wel tot de geestelijke nalatenschap behoort van de 
apostel Petrus, maar niet door hemzelf geschreven kan zijn*'. 2 Petrus 
heeft meer herhalingen, meer verbindingspartikels en meer parataxis; over 
het algemeen maakt 1 Petrus qua stijl een meer eenvoudige, direkte indruk, 
terwijl 2 Petrus meer literair niveau heeft'". We zagen al dat reeds Hierony-
mus een verklaring gaf voor het verschil in stijl, namelijk dat Petrus ge
bruik maakte van de hulp van een sekretaris: Markus die aan het eind van 
de brief ook genoemd wordt en blijkbaar in Petrus' onmiddellijke omge
ving zal blijven". In de kerkelijke traditie is Markus de mond van Petrus: 
hij geldt als interpres of épixriveuTfiq van de apostel'^. 

*' Calvinus, Commentani, 441-442 "Quod si pro canonica recipitur, Petrum ems autorem fa
len oportet" Naar zijn oordeel is het stijlverschil heel groot, maar vanwege het opschrift van 
2 Petrus en het getuigenis van de schrijver, dat hij samen met Christus was, moet de brief toch 
van Petrus zelf komen, dat wil zeggen, niet dat hij die persoonlijk geschreven heeft, maar dat 
een van zijn leerlingen op zijn bevel heeft opgeschreven wat de tijd noodzakelijk maakte 
"non quod eam scripserit ipse, sed quod unus aliquis ex discipuhs, ipsius mandato complexus 
fuent quae temporum necessitas exigebat" Dit kan dan gebeurd zijn voor of eventueel ook na 
het overlijden van Petrus Calvijn veronderstelt in elk geval nog wel een hechte relatie met de 
apostel Petrus Maar volgens De Zwaan (Inleiding III, 51-52) is de kwestie van direkt of indi-
rekt auteurschap m de oudheid (bv ook bij leraars als Aristoteles) wel vaker onoplosbaar 
^ Turner, Style, 140-144, die echter ook zegt (144) "2 Peter has a more vibrant, excited style 
than Jude's and he is also more pretentious and artificial than either Jude or 1 Peter" 
" Zie noot 40 en noot 41 lets dergelijks in de kommentaren van Selwyn, Bigg, Wohlenberg, 
ook bij Guthrie (Introduction, 840) en Turner (Style, 4, cf 149) 
'^ Papias citeert de presbyter Johannes, die Markus de éputiveuTtic; van Petrus noemt (bij Eu-
sebius, HE III, 39,15) Deze benaming duidt op het overbrengen van een boodschap, hetzij 
door vertaling, hetzij door bemiddeling Als in hetzelfde verband gezegd wordt, dat Markus 
"nauwkeurig opschreef" gaat het blijkbaar om het zorgvuldig vastleggen van de woorden van 
Petrus Die nauwkeurigheid is van groot belang, omdat de herinnering van wat de Heer heeft 
gezegd en gedaan erdoor moet worden gevoed Zie over dit citaat ook Van Bruggen, Christus 
op aarde, 50 Irenaeus noemt Markus de naSriTTii; KOI épHTiveuTTiQ van Petrus (Adversus Hae-
reses III, 1,2), terwijl Clemens Alexandrinus de apostel direkt in verband brengt met het Mar
kus-evangelie (Eusebius, HE II, 15,2) En wanneer Origenes de vier evangeliën beschrijft, 
zegt hij AeuTËpov 5è xö KOTO MapKov, dx; nétpoc; ócpTiyrioaTO aÜTto, TtoiiioavTO, öv KOI 
ulóv èv TTJ KttGoXiKfl ènioToXq 6ia TOUTCOV (biioXoynoEV (pacKcov (volgt citaat 1 Petrus 
5,13, Eusebius, H E VI, 25,5) Tenslotte valt nog te wijzen op de in noot 41 geciteerde uit
spraak van Hieronymus over Markus als interpres van Petrus 
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Inderdaad kan het stijlverschil met behulp van deze veronderstelling ver
klaard worden. De apostel kan gebruik hebben gemaakt van twee verschil
lende scribae, of van een sekretaris voor de ene en niet voor de andere brief. 
Maar dit impliceert wél dat de sekretaris een sterk persoonlijk stempel 
drukte op de brief, niet alleen op de stijl, maar ook op de inhoud. In hoe
verre kan men er dan nog zekerheid over verkrijgen, dat de brieven van Pe
trus zijn? Het is nog maar een kleine stap om van de sekretaris-hypothese 
op de leerling-hypothese te komen, waarbij het auteurschap van een of van 
beide brieven wordt toegeschreven aan een kring die de erfenis van Petrus 
'beheert"^ 

Hoe groot is het stijlverschil eigenlijk? Om die vraag te kunnen beant
woorden moet eerst een methodische voor-vraag gesteld worden: hoe is 
stijlverschil te meten? Vaak wordt een vergelijking tussen verschillende tek
sten gemaakt door bijvoorbeeld de hapax legomena te tellen en te analyse
ren'". Maar het nadeel hiervan is, dat men op deze manier eerder de uitzon
deringen dan de regel van de schrijfstijl meet. Wie een betrouwbare uit
spraak wil doen over stijlverschillen, moet het totaal van een tekst in zijn 
onderzoek betrekken. Kenny heeft dit onderkend en geëxperimenteerd met 
een meet-methode die van een tekst alle woorden weegt: de stylometrie, een 
wetenschap die verschillen in stijl wil analyseren door het grondpatroon 
van twee of meer teksten te vergelijken. Via een breed spektrum van stilisti
sche 'karaktertrekken' van de tekst tracht men tot een zo objektief mogelij
ke stijlvergelijking te komen. Door woorden te klassificeren en op basis 
daarvan berekeningen uit te voeren met behulp van de stilistiek is een oor
deel te geven over de vraag of de gemeten verschillen signifikant zijn. Ken
ny heeft deze principes toegepast op het NT'^ 

Volgens deze stylometrische methode kan een woord-sortering worden 
gemaakt in 6 klassen, waarbij we voor ons onderzoek 1 en 2 Petrus betrek
ken, alsmede Judas en (ter vergelijking) een brief van Paulus: Filippenzen. 

" Aldus Elliott (A Home, 270-282, Peter, Silvanus and Mark, passim) Op grond van 1 Petr 
5,12-13 denkt hij aan een groep waarvan vier personen worden vermeld een broeder (Silva
nus), een zuster, en een zoon (Markus) De apostel Petrus gaat zelf voorop als 'leider' van de 
groep (1 Petr 1,1) Volgens Bauckham (Commentary, 146) is eerder bedoeld "a circle of col
leagues who worked together in the leadership of the Roman Church Some of them, at least, 
must have been independent minds, whose religious thought owed little, if anything, to Pe
ter" Zie verder over de konsekwenties van de sekretaris-hypothese met betrekking tot de in
breng van Silvanus noot 138 
'^ Holzmeister telt 58 hapax legomena, 187 woorden die wel m 2 Petrus, maar met in 1 Petrus 
voorkomen, en 154 woorden die beide brieven gemeenschappelijk hebben Zo komt hij uit op 
38,6% gemeenschappelijke woorden, tegen 61,4% 'eigen' woorden van 2 Petrus ten opzichte 
van 1 Petrus (Vocabularium, 344-351) Dit verschil verklaart hij door middel van de sekreta
ris-hypothese. Petrus' assistent is verantwoordelijk voor het gebruik van synoniemen (353-
354) 
" Kenny, Stylometrie Study, 5-\2, 123-124 
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Het resultaat staat in tabel 1^. Via een statistische toets is vervolgens te be
palen of de verschillen tussen twee reeksen (in dit geval twee verschillende 
brieven) sigmfikant zijn. De uitslagen van deze zogenaamde x̂  toets zijn af 
te lezen uit tabel 2; met een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,1% zijn de 
verschillen statistisch niet sigmfikant, wanneer de uitslag kleiner is dan 
20,515'̂ . Er blijkt geen signifikant verschil te zijn tussen 1 en 2 Petrus, 
maar ook niet tussen 1 Petrus en Filippenzen. Alleen de vergelijking tussen 
2 Petrus en Filippenzen, Judas en 1 Petrus, en die tussen Judas en Filippen
zen, vertoont wél signifikante verschillen. 

De overeenkomst tussen twee reeksen wordt ook wel uitgedrukt in een 
korrelatie-koefficient, waarbij geldt dat 1 = volledige overeenstemming en 
O = geen overeenkomst". Voor de vier onderzochte brieven zijn de korre-
latiegetallen berekend m tabel 3. De korrelatie is het hoogst voor de ver-

" De methode van Kenny is gebaseerd op een klassifikatie- en koderingssysteem van het ame-
rikaanse echtpaar Friberg (Analytical Greek New Testament, een verantwoording van dit sys
teem vindt men in een appendix (797-839)) De tekst van de Fribergs is dezelfde als bij Aland, 
The Greek New Testament (de daarin tussen [] geplaatste woorden zijn meegeteld) Om een 
uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, is in de telling bij de klassifikatie van de Fribergs 
aangesloten Maar wanneer men konsekwent klassificeert, maakt een verschil van systeem 
voor de toetsing niet uit (cf Kenny, Stylometric Study, 12). 
N = nomina en pronomina (hierbij is ook OÖTOQ gerekend) 
V = alle verbale vormen 
A = adjektiva en adverbia (hierbij zijn ook alle gesubstantiveerde adjektiva gerekend) 
D = determinativa, namelijk lidwoorden 
P= preposities 
C= conjunkties 
Klasse Q (partikels) is bij C geteld; het gaat om 3 gevallen bij 1 Petrus, 1 bij 2 Petrus, 3 bij Ju
das, 6 bij Filippenzen 
" Deze toets werkt volgens de formule. 

e, 
Hierin staat f, voor de waargenomen frekwenties en e, voor de verwachte frekwenties. Bijvoor
beeld in de vergelijking 1 Petrus/2 Petrus is f, de frekwentie in 2 Petrus en e, de frekwentie die 
we, op grond van de frekwentie in 1 Petrus, in 2 Petrus zouden mogen verwachten De tabel 
moet horizontaal gelezen worden wanneer 1 Petrus vergeleken wordt met 2 Petrus, geeft de 
toets het getal 7,5752, wanneer 2 Petrus vergeleken wordt met 1 Petrus, is de uitslag 12,5141, 
enzovoort De kans dat de toets aangeeft dat de brieven met met elkaar in overeenstemming 
zijn, terwijl dat in werkelijkheid wel het geval is, kan beneden een van tevoren gekozen grens
waarde gehouden worden de onbetrouwbaarheidsdrempel a; hoe kleiner a, des te betrouw
baarder IS de toets Wanneer nu a = 10%, moet x' <09,236 en wanneer a = 0 ,1%, moet x^ 
<20,515 (bij een totaal aantal klassen van 6-1 = 5) In de vergelijking tussen 1 en 2 Petrus en 
Judas geeft de test als uitslag, dat de verschillen statistisch niet significant zijn De zogenaamde 
'nulhypothese', dat de verdelingen met elkaar in overeenstemming zijn, is dan te accepteren 
" Kenny heeft dergelijke korrelatie-koefficienten uitgewerkt aan de hand van een gespecifi
ceerde lijst taalkundige kenmerken (Stylometric Study, 78) De hier gegeven getallen zijn ge
baseerd op de in de tabel vastgelegde resultaten van een globale indeling in 6 hoofd-klassen. 
Men kan de stylometnsche tekstanalyse steeds verder verfijnen door het aantal woordklassen 
weer onder te verdelen, maar in dat geval worden statistische uitspraken minder betrouwbaar. 
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houding tussen 1 en 2 Petrus, daarna tussen 2 Petrus en Judas. De laagste 
korrelatiegetallen zijn die tussen Judas en Filippenzen, en tussen 2 Petrus 
en Filippenzen. 

Tabel 1: frekwentie van gebruikte woorden per klasse (tussen haakjes het percentage) 

N V A D P C totaal 

1 Petrus 
2 Petrus 
Judas 
Filippenzen 

527(31,3) 
369 (33,6) 
157(34,1) 
506(31,1) 

284 (16,9) 
194 (17,6) 
85(18,4) 

256(15,7) 

293 (17,4) 
199(18,1) 
79(17,1) 

282(17,3) 

201(11,9) 
123(11,2) 
55(11,95) 

193(11,85) 

165 (9,8) 
92(8,4) 
36(7,8) 

170 (10,45) 

214(12,7) 
122(11,1) 
49(10,65) 

222(13,6) 

1684 
1099 
461 

1629 

Tabel 2: uitslag chi-kwadraat toets 

1 Petrus 2 Petrus Judas Filippenzen 

1 Petrus 
2 Petrus 
Judas 
Filippenzen 

_ 
12,5141 
21,4785 

3,1662 

7,5752 
-
2,2243 

15,3004 

5,2477 
0,9240 
-
9,6069 

3,0837 
25,3911 
39,0546 
-

Tabel 3: korrelatie-koëfficiënten 

1 Petrus 2 Petrus Judas 

0,9806 

2 Petrus 
Judas 
Filippenzen 

0,9978 
0,9938 
0,9960 

-
0,9971 
0,9886 

Uit deze meting blijkt allereerst hoe gering de verschillen zijn en hoe 
moeilijk het is, iets zinnigs te zeggen over verschillen in taal en stijl. Dat legt 
aan het gebruik van deze methode aanzienlijke beperkingen op, zeker wat 
betreft de apostolische brieven, die in dezelfde taai-periode zijn ontstaan. 
Wanneer men objektieve maatstaven voor stijl vergelijking hanteert, zoals 
in een stylometrisch onderzoek, valt wel een hoge mate van korrelatie te 
konstateren tussen 1 en 2 Petrus en tussen 2 Petrus en Judas, maar ook tus
sen 1 Petrus en Filippenzen. Hoogstens kan een relatieve afweging worden 
gemaakt, bijvoorbeeld door te stellen dat 2 Petrus meer op 1 Petrus lijkt 
dan op Filippenzen en dat Judas meer lijkt op 2 Petrus dan op Filippenzen. 

Vervolgens: van de vier onderzochte brieven staan de beide brieven van 
Petrus het dichtst bij elkaar. De bijzonder hoge korrelatie tussen 1 en 2 Pe-
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trus geeft aan, dat er geen meetbaar verschil is in het grondpatroon en de 
schrijfstijl van deze brieven. Daarmee is niet aangetoond dat ze van dezelf
de hand zijn, maar stylometrisch gezien bestaat ook geen reden om te zeg
gen dat de brieven niet van dezelfde hand kunnen zijn. Naar aanleiding van 
dit stylometrisch onderzoek moet het begrip 'stijlverschil' in verband met 1 
en 2 Petrus opnieuw gedefinieerd worden. Er is geen aantoonbaar verschil 
in het grondpatroon van deze teksten. 

Wél proeven we enig verschil m woordkeus en vokabulair; 2 Petrus ge
bruikt geen ander woordpatroon dan 1 Petrus, niet meer of minder nomi
na, maar andere nomina, verba enzovoort. De verklaring van dit verschil 
wordt vaak zonder meer gezocht vanuit de vooronderstelling dat de twee 
brieven kort na elkaar geschreven zijn, vanuit Rome. Als beide brieven af
komstig zijn uit dezelfde tijd en geschreven zijn in dezelfde omgeving, dan 
is het onverklaarbaar dat de woordkeus zo afwijkt. Alleen de sekretaris-hy-
pothese biedt hiervoor een oplossing. Maar als er behoorlijke afstand is in 
plaats en tijd tussen het schrijven van de eerste en van de tweede brief, zou 
dat nieuw licht op een oude kwestie kunnen werpen. Er zijn voldoende ar
gumenten voor de stelling, dat 1 Petrus geschreven is vanuit de omgeving 
van Babyion in Mesopotamie. 

Groeten uit Babyion 

Wanneer Petrus aan het eind van zijn eerste brief de groeten overbrengt van de 
mede-uitverkorene (de gemeente) in Babyion (1 Petr 5,13) wordt dit Babyion vrij 
algemeen geïdentificeerd met Rome". Het belangrijkste argument voor deze ge
lijkstelling IS het gebruik van de naam Babyion in het boek Openbaring. Maar 
hierbij kan men met voorbijgaan aan het feit, dat het boek Openbaring (naar al
gemeen wordt aangenomen) dateert van het eind van de eerste eeuw, zodat sinds 
de twee brieven van Petrus een diep-ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevon
den: de verwoesting van de tempel m Jeruzalem. Is dat wellicht de aanleiding ge
weest voor het gebruik van de naam Babyion voor Rome? 

C.-H. Hunzinger heeft nagegaan, of in de joodse literatuur van voor 70 deze 
kwalifikatie bekend was. Er waren verschillende mogelijkheden om in bedekte 
termen een vijandelijke wereldmacht te (dis-)kwalificeren, maar dat gebeurde ge
woonlijk met de namen Egypte, Kittim en Edom. Waarom heeft men later een 
nieuwe naam als Babyion toegevoegd? "Die einschneidendste Erfahrung, die Is
rael mit Babyion gemacht hat ist ohne Zweifel die Zerstörung des salmomschen 
Tempels gewesen, und so konnte die zweite Zerstörung des Tempels durch Rom 

" Selwyn, First Peter, a.I , merkt op "this interpretation was universal both m east and west 
until the Reformation" Dit algemene verschijnsel laat zich verklaren vanuit de latere kerkelij
ke traditie en pretenties, verbonden met Petrus' verblijf m Rome De gelijkstelling Babyion 
= Rome is al te vmden bij Clemens Alexandrmus en Papias (bij Eusebius, HE. II, 15,2); het 
minuskel 2138 kan later zonder meer "Rome" lezen 
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dieses als das neue Babyion qualifiziert haben"'"" 
Uit het materiaal in de rabbinica springt vooral de naam Edom naar voren 

Een enkele keer ook 'de dochter van Babel' als ekwivalent voor Edom en zo als 
indirekte aanduiding van Rome (cf Ps 137,7-8, Jer 47,1) Omstreeks 300 is in de 
Midrasj op Hooglied een traditie te vinden, volgens welke voor de vervaardiging 
van tegels waaruit de eerste hutten in Rome werden gebouwd water uit de Eufraat 
was gebruikt"" In de latere joodse apokalyptiek komt Babyion voor in 4 Ezra 
3,28-36 en 2 Baruch 67-68 (cf 39) - geschriften, die reageren op de verwoesting 
van de tempel'"-^ De schrijvers, die zich verplaatsen in een historische figuur, zien 
de beide katastrofes die het joodse volk troffen (586 voor Chr en 70 na Chr ) in 
eikaars verlengde "was man jetzt durch Rom erlitten hat und noch erleidet, ha 
ben die Vater schon einst durch Babyion erfahren'""' Het heidense Rome wordt 
aangeklaagd vanwege de verwoestingen, die het in het heilige land had aange
richt Ook in het joodse gedeelte van de Sibyllijnse Orakels klinkt het enorme 
leed door, dat men in de verwoesting van de tempel ervaren heeft In V, 143 
vlucht een grote koning van het grote Rome (bedoeld is Nero, de inkarnatie van 
de vijandige wereldmacht'"*) uit Babyion, en dit vlucht motief is historisch ver
bonden met de verwoesting van de tempel'"^ In V, 159 wordt gezegd een grote 
ster zal van de hemel vallen en verbranden de diepe zee en Babyion zelf en het 
land Italië, omdat daardoor vele heilige hebreeen en een waar volk te gronde zijn 
gegaan 

Hunzinger konkludeert "Das einhellige judische Belegmatenal zwingt zu den 
SchluB, daO die Bezeichnung Roms als Babyion unter dem Eindruck der erneuten 
Zerstörung des Jerusalemer Tempels zustande gekommen ist"'"* En op grond 

'"O Hunzinger, Babyion als Deckname, 71, Sternberger, Romische Herrschaft, 16 15, het be 
grip 'kittim' werd in Qumran ook wel voor de romeinen gebruikt 
'"' Strack/Billerbeck, Kommentar III, 816, volgens Hunzinger de enige plaats bij de rabbij
nen waar geen direkt verband valt aan te wijzen met de verwoesting van de tempel 
'"2 Charlesworth, Pseudepigrapha I, 529, 644 
"" Hunzinger, Babyion als Deckname, 74, Stemberger, Rómische Herrschaft, 25 32 
'" Stemberger, Rómische Herrschaft, 57 58 Men verwacht dat Nero nogmaals met grof ge 
weid de wereld door zal gaan, als voorloper van het eindgericht In deze oorlog zal de herrezen 
Nero nogmaals trachten om Jeruzalem te verwoesten (Sib Or V, 98 C), 226, cf 150 154) 
"" Charlesworth, Pseudepigrapha I, 396 397, de vertaling van de twee passages uit de Orakels 
IS ontleend aan Charlesworth en niet aan Hunzinger In V, 119-139 is de historische volgorde 
de vlucht van Nero, de verwoesting van de tempel, een aardbeving op Cyprus en de uitbarsting 
van de Vesuvius Daarna wordt een terugkeer van Nero verwacht 
'"̂  Hunzinger, Babyion als Deckname, 76 De kritiek van Thiede, dat christenen ook onaf 
hankelijk van de joodse traditie tot hetzelfde kryptograra kunnen zijn gekomen, is niet over 
tuigend Hij verwijst naar enkele teksten, waarin 'babylonisch' de negatieve klank heeft van 
dekadentie (Babyion, der andere Ort, 222 224), maar het is moeilijk in te zien, wat Petrus met 
een dergelijke bedekte toespeling kan hebben bedoeld in een verwijzing naar de plaats van her 
komst zonder meer Verder wil Thiede via Ezechiel 12 (LXX 12,3 ei<; ëxepov TOTCOV) een ver 
binding leggen tussen 1 Petr 5,13 en Hand 12,17 de 'andere plaats' is volgens hem Rome In 
Ez 12 is de naam Babylon echter juist met kryptisch, de 'andere plaats' is een ballingsoord, 
precies zoals in het geval van Petrus Deze plaats moet in elk geval buiten het bereik van Hero 
des Agrippa zijn geweest, want Petrus is voor hem totaal onvindbaar (Hand 12,19) In Rome 
had Herodes echter relaties genoeg Het ligt veel meer voor de hand, dat Petrus Babyion geko 
zen heeft als vrijwillig ballingsoord 
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hiervan stelt hij dan, dat 1 Petrus niet van de apostel zelf kan zijn; de naatn Baby-
Ion is pas na 70 in gebruik gekomen als "Deckname" voor Rome. Wij delen de 
konklusie van Hunzinger: de gelijkstelling Babyion = Rome is te verklaren van
uit de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Maar de konsekwentie die hij 
hieraan voor 1 Petrus verbindt volgt niet logisch uit zijn betoog. Ten eerste dient 
Petrus zichzelf nadrukkelijk aan als auteur van de eerste brief (1,1; 5,12). Er is 
geen reden om dit getuigenis te betwijfelen, ook niet vanuit de kerkelijke traditie. 
Ten tweede strookt het gebruik van de naam Babyion om - in bedekte termen -
de overheid te (dis-)kwalificeren niet met het respekt dat een christen volgens 1 
Petr 2,11-17 moet hebben voor de keizer en de stadhouders. Ten derde wordt de 
naam Babyion in 1 Petr 5,13 op een heel andere manier gebruikt dan in de Apo-
kalyps, namelijk als een vrij onopvallende plaatsaanduiding, die funktioneert in 
een groetformule. Waarom zou Petrus voor een plaatsaanduiding een krypto-
gram gebruiken?"". Babyion (1 Petr 5,13) is niet Rome. 

Waar bevond Petrus zich dan, toen hij zijn eerste brief schreef? Zijn er nog an
dere mogelijkheden om 'Babyion' te identificeren? Er was in die tijd ook een Ba
byion in Egypte - maar dat was in feite niet méér dan een militair garnizoens-
kamp. De plaats was indertijd gesticht door vluchtelingen uit het mesopotami-
sche Babyion, zoals Josefus vertelt'"*. Dit leidt onze aandacht al snel naar de stad 
Babyion; om precies te zijn, naar het gebied rond de stad, dat eveneens 'Babyion' 
werd genoemd. In de stad zelf woonden namelijk weinig joden meer, maar in de 
omgeving (zoals in Seleucia) en in rand-steden (zoals Nearda en Nisibis) hadden 
velen hun toevlucht gezocht, nadat er moeilijkheden waren geweest tussen de 
joodse bevolking en andere bevolkingsgroepen. 

Reeds Calvijn koos voor dit mesopotamische Babylon"", wat waarschijnlijk in 
verband staat met zijn polemiek tegen het roomskatholicisme en zijn successie
leer, gebaseerd op Petrus' verblijf in Rome. Volgens Calvijn is Petrus nooit in 
Rome geweest! Maar ook afgezien van deze argumenten zijn er voor de keus, die 

10' Aldus reeds De Zwaan, Inleiding III, 38; cf de Kanttekeningen: "temeer, omdat het geen 
wijze van doen is, dat in de onderschriften anders dan eigenlijk wordt gesproken, gelijk ook 
Paulus in verscheidene brieven niet minder de naam der stad Rome noemt gelijk van andere 
steden". 
'»» Josefus, Antiquitates II, 315; cf Strabo, Geografia XVII, 30: BaPuXcóv, cppoupiov 
èpunvóv...vuvi 8' ÈOTI oipaTÓneSov évöq TWV ipitöv Tayndxcov TCDV (ppoupoüvicov TTIV AÏ-
YUTtTov. Dit egyptische Babyion is de keus van De Zwaan, en wel vanwege de oude traditie, 
dat Markus de eerste bisschop van Alexandrië zou zijn geweest. Ook het uit Egypte afkomsti
ge Kerugma Petri zou volgens hem wijzen op een verbinding tussen Petrus en Egypte (Inlei
ding III, 38-39). De kerk van Alexandrië heeft echter nooit melding gemaakt van een verblijf 
van Petrus in Egypte. Bovendien is het hoogst onwaarschijnlijk, dat de apostel deze militaire 
kolonie zou hebben gekozen als verblijf- en werkplaats voor een langere periode. 
"" Calvinus, Commentarii, a.l.: "Multi ex veteribus Romam aenigmaticae putarunt notari. 
Hoc commentum Papistae libenter arripiunt, ut videatur Petrus Romanae ecclesiae praefuis-
se". Ook de Kanttekeningen kiezen voor Babyion in Mesopotamië (noot 107). Later ook Ben
gel, Gnomon, a.l.: "Haec erat Babyion Chaldaeorum, quae scatebat Judaeis". Wettstein ver
meldt de traditie Babyion = Rome, maar merkt daarbij op: "Cur Babyion in Italia potius aut 
AEgypto, quam in Mesopotamia sit quaerenda, causam non video" (Novum Testamentum, 
a.l.). Tenslotte is nog Schlatter te noemen: Babyion is "Landesname für alles, was jenseits des 
Eufrats lag" (Geschichte, 299). 
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Calvijn al maakte, voldoende aanwijzingen, waarvan de meest relevante hieron
der volgen"". 

In het boek Handelingen schrijft Lukas, dat in Jeruzalem mensen woonden die 
afkomstig waren uit Mesopotamië (Hand 2,9), waarna een grotere opsomming 
volgt van joden en proselieten uit Jeruzalem naar hun afkomst. De aanwezigheid 
van mesopotamische joden in Jeruzalem bewijst, dat er in het oosten een grote 
groep joden woonachtig was, waartoe zij naar afkomst behoorden. Het is heel 
goed denkbaar dat Petrus, die bij zijn toespraak op Pinksteren de mesopotami
sche joden onder zijn gehoor heeft gehad, naar het oosten toe een belangrijk 
werkterrein zag liggen. Philo laat Agrippa aan het adres van Gaius opnoemen 
waar zoal joodse kolonisten wonen, en laat hem zeggen: ik zwijg maar over de 
landen óver de Eufraat, want op een klein deel na hebben zij allemaal (Babyion 
en van de andere satrapieën die, waar het land in hoge mate vruchtbaar is) joodse 
inwoners. En Josefus vertelt het verhaal van twee broers, Asineus en Asileus, in
woners van Neardea, dat samen met Nisibis een belangrijke stad was in het twee-
stromenland, met veel joodse inwoners. Men zocht de stad vanwege de natuurlij
ke gesteldheid van de omgeving en de veiligheid van de ommuring. Toen de joden 
in Seleucia en de streek rondom deze stad betrokken raakten bij een konflikt tus
sen grieken en syriërs en als gevolg daarvan velen de dood vonden en anderen 
werden geterroriseerd, zocht men een veilig heenkomen in Nearda en Nisibis. De 
joden in het gebied van de Eufraat vormden zowel politiek als numeriek een niet 
onbelangrijke bevolkingsgroep. 

De grote koncentratie joden in Tweestromenland was een overblijfsel van de 
grote joodse gemeenschap tijdens de bloei van het perzische rijk'". Gezien vanuit 
het romeinse rijk leefden deze joden aan de andere kant van de grens. Dat dit 
geen vergeten groep was, blijkt wel uit Hand 2,9 waar eerst de mensen worden ge
noemd die uit het oosten afkomstig zijn (vanaf de Kaspische Zee westwaarts: par
ten, meden, elamieten en inwoners van Mesopotamië). Ook in het oosten lag een 
uitgebreid werkterrein voor de apostel Petrus. Petrus heeft veel gereisd, ook in 
gezelschap van zijn vrouw (1 Kor 9,5). Hij kan voor langere tijd in het oosten ge
bleven zijn, gesteund door zijn medewerkers Silvanus en Markus, waarvan de 
laatste in elk geval in de direkte omgeving van de apostel is (1 Petr 5,12-13). Wan
neer Petrus dan vanuit Babyion een brief schrijft naar de kerken in Asia, houdt 
dat ook een bemoediging in. Aan de andere kant van de grens wordt door de 
broederschap meegeleefd. Er zijn mensen die mee-lijden en mee-vechten (1 Petr 
5,9) en dat is een meer dan psychologische steun; het tekent hun geestelijke ver
bondenheid. Men mag in Klein-Azië weten, dat zich in het 'verre oosten' (Baby-
Ion) een mede-uitverkorene bevindt (1 Petr 5,13). Dat mag de "uitverkoren 
vreemdelingen" in Klein-Azië (1 Petr 1,1) bijzonder bemoedigen"^. 

i'» Philo, Legatio, 282; Josefus, Antiquitates XVIII, 310-313; 374-379. Cf Smallwood, Jews 
under Roman Rule, 415-421; Schürer, History III.l, 8-9. 
'" Safrai/Stern, Jewish People I, 170-179. Zie ook J. Neusner, A History of the Jews in Ba
bylonia I, Leiden 1965, 1-67. 
112 We gaan voorbij aan de mening, dat Petrus met fi...cuvEKX8KTii zijn vrouw bedoelt. De 
apostel was inderdaad gehuwd en nam zijn vrouw wel mee op reis (Mt 8,14; 1 Kor 9,5), maar 
de term "mede-uitverkorene" aan het slot van de brief is parallel met het "uitverkoren vreem-
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Uiteraard is dit alles niet zonder gevolgen voor de datering van 1 Petrus 
en voor de interpretatie van het verschil in vokabulair tussen 1 en 2 Petrus. 
Wat de datering van de eerste brief betreft: deze kan op zijn laatst zijn ge
schreven voordat Petrus in Rome arriveerde, maar het is goed mogelijk dat 
de brief al in de vijftiger jaren zijn lezers heeft bereikt. In ieder geval is er 
grotere afstand tussen de eerste en de tweede brief dan gewoonlijk wordt 
aangenomen. Het gaat ons nu niet om de exakte datering van 1 Petrus, 
maar om de stijl (vooral het woordgebruik) in vergelijking met 2 Petrus. De 
eerste brief is geschreven tijdens een langer verblijf in het oosten, in een 
joods-christelijke omgeving. Tussen het schrijven van 1 en 2 Petrus heeft de 
apostel zich verplaatst naar een andere omgeving: de kultuurstad Rome. 
Gezien het testamentair karakter van 2 Petrus (zie 3.3.) ligt het voor de 
hand aan Rome te denken als plaats van waaruit deze brief is geschreven. 
Dat verklaart hoe de tweede brief, met dezelfde intentie geschreven en tot 
dezelfde mensen gericht, zich in een ander taalkleed hult zonder dat het sti
listisch patroon verandert. Het is bekend hoe de moedertaal en de voertaal 
bij emigranten een snelle en soms radikale ontwikkeling doormaken. Dat 
kan ook de oorzaak zijn geweest van het verschil tussen 1 en 2 Petrus; uit-
breidmg van taalmogelijkheden en woordenschat in de kuituur van het hel
lenistische Rome. 

Dit zou zelfs een verklaring kunnen bieden voor een merkwaardige stilis
tische paradox in 2 Petrus. Enerzijds komen namelijk in de brief opvallend 
veel hapax legomena voor. Bauckham telt er 57, waarvan 32 ook niet in de 
Septuagint te vinden zijn; van deze laatste groep wordt ongeveer de helft 
wél gevonden in literatuur van hellenistisch-joodse origine"^ Anderzijds 
komen ook vele semitismen voor in de brief, zowel grammatikaal (bijvoor
beeld m 1,20-21 7taoa...oö / oi)...7iOTè) als stilistisch (bijvoorbeeld de he-
braiserende spelling 'Simeon' in 1,1 en uitdrukkingen als: 'kinderen van de 
vloek' en 'op het laatst van de dagen'). 

Van de 57 hapax legomena was de ene helft hellenistisch, terwijl de ande
re helft in de Septuagint wordt aangetroffen. Dit samengaan van hellenis-
men en semitismen is door Kahmann getypeerd als een symbiose van twee 
kultuurwerelden"". Zelfs aarzelt men over de vraag, wat de moedertaal van 

delingen" van het begin Om deze reden is ook de interpretatie van Elliott (Peter, Silvanus and 
Mark, 258), die aan wil vullen uitverkoren [zuster] (namelijk een lid van de groep rond Petrus 
in Rome) onhoudbaar Zie voor iets dergelijks 2 Joh 1,13 "uitverkoren vrouw" en "uitverko
ren zuster" met betrekking tot de gemeente 
'" Bauckham, Commentary, 135-138 Uit sommige hapax legomena blijkt het hoge literaire 
niveau van de brief, bijvoorbeeld in beeldende uitdrukkingen als in 2,4 en 3,10 Tapxapco-
oac, - poî Tiöóv, maar ook uit een juridische term als in 1,1 iaoxnioc, 
"* Kahmann, De tweede brief van Petrus, 12 De brief zou geschreven zijn door een christelij
ke auteur van joods-hellemstische afkomst. 
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de schrijver was: aramees of latijn (!)"\ Het samengaan van twee kuituur-
werelden komt overeen met de situatie van Petrus in Rome. De aard van de 
hapax legomena wijst op dan een omgeving die gestempeld is door de helle
nistische kuituur, terwijl de semitismen de palestijnse afkomst van de 
apostel verraden. 

Hoe dit ook zij, konkluderendis op te merken, dat het 'stijlverschil' geen 
verhindering hoeft te zijn voor het auteurschap van Petrus voor de tweede 
brief. Dit verschil kan niet gemakkelijk alleen worden toegeschreven aan de 
pen van Petrus' sekretaris. Men moet terdege rekening houden met een be
hoorlijke afstand (in tijd en plaats) tussen 1 en 2 Petrus, een afstand als van 
Babyion naar Rome. 

3.3.2 Petrus als testament 

3.3.1. Karakter 

Bij het schrijven van deze tweede brief is Petrus zeker van zijn naderend 
levenseinde. De draad van zijn leven wordt hem uit handen genomen. 
Daarom juist acht hij het zo belangrijk, dat men zich ook na zijn 'vertrek' 
herinnert wat door profeten en apostelen de gemeente is voorgehouden 
(1,12-15). Gezien deze intentie is het even opmerkelijk als begrijpelijk dat 
aan de brief geen persoonlijk slot is toegevoegd. De persoon van de schrij
ver lijkt tegen het eind van de brief weg te vallen, zodat slechts zijn getuige
nis overblijft. Dat is het, wat de gemeente zich van Petrus herinneren moet. 

Hoe de situatie in Rome was, toen de brief geschreven werd, is niet meer 
met zekerheid te zeggen. Vermoedelijk was de politieke spanning in de stad 
hoog opgelopen. Petrus weet namelijk dat zijn taak spoedig ten einde is. De 
gedachte aan zijn levenseinde heeft de apostel mede aan de omstandighe
den ontleend (1,14; zie Hoofdstuk II 4.2.). In het woelige Rome van de ja
ren 64-68 moet hij geweten hebben, dat juist de apostelen hoog op de lijst 
van gezochten zouden staan. Het is goed denkbaar dat 2 Petrus tijdens deze 
gespannen situatie in Rome geschreven werd, in een tijd dat christenen in 
de stad hun leven niet zeker waren. Voor hem was er dus alle aanleiding om 
tijdig een testament te maken. 

Na de grote brand in het jaar 64 was een golf van christenvervolgingen 
over de stad heen gespoeld'". Pas na Nero's dood in 68 nam de spanning 

'" Bauckham, Commentary, 138, Reicke, Epistles, 147, de laatste ziet 2 Petrus geschreven 
naar het stijlmodel van het asianisme Deze stijlvorm was volgens Reicke een ideaal middel 
om een ernstige, waarschuwende boodschap over te brengen 
' " Er IS geen direkt verband aan te wijzen tussen de brand, die in 64 na Chr het oude Rome 
teisterde, en de vervolging van christenen, welke ook Petrus het leven heeft gekost De vervol
ging onder Nero was met een bloedig incident, maar na de brand werd de haat tegen christe
nen aangewakkerd en volgde een lange periode van christen-vervolgingen (O'Connor, Peter in 
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enigszins af en kon de kerk van Rome de luwte opzoeken. In deze periode, 
waarin vele christenen de dood vonden, zijn onder vele anderen ook Paulus 
en Petrus geexekuteerd (1 Klem 6,1). Hoewel rond de dood van Petrus veel 
vragen onbeantwoord moeten blijven, is er toch overeenstemming over het 
feit dat de apostel onder Nero is gekruisigd, maximaal een jaar na de mar
teldood van Paulus. Het getuigenis over Petrus' begrafenis door enkele le
den van de gemeente (onder leiding van Marcellus) maakt het onwaar
schijnlijk, dat de apostel direkt na de brand in oktober 64 om het leven zou 
zijn gebracht'". Wel moet hij vanaf die tijd geweten hebben, dat zijn leven 
ten einde liep. De laatste fase van christenvervolgingen in Rome biedt een 
historisch kader voor het schrijven van een geestelijk testament. 

Een geestelijk testament - zo kan 2 Petrus inderdaad getypeerd worden. 
Het bevat niet alleen een expliciete doelstelling (1,12-15), maar ook een her
innering en schriftelijke fixatie van wat bewaard moet blijven (1,12; 
3,2.17). Het testament waarschuwt voor gevaren in de toekomst (2,1-3; 3,3) 
en maant tot waakzaamheid (3,1.17). Alleen, juist dit testamentair karakter 
wordt als argument gebruikt voor de stelling, dat 2 Petrus een pseudepi-
graaf moet zijn, waarin de apostolische traditie wordt vastgelegd in de 
vorm van een testament op naam van Petrus. Deze vorm zou het meest ge
schikt zijn om de apostolische erfenis te bewaren en over te dragen in een 
post-apostolische tijd. Deze visie vraagt om een brede bespreking (zie 

Rome, 53-60, Pesch, Simon Petrus, 113-134, Dockx, Chronologie, 100-101; Van Bruggen, Na 
vele jaren, 145-148) Hoewel het oudste getuigenis voor een verblijf van Petrus te Rome niet 
gedetailleerd is uitgewerkt (1 Klemens 5,4, Ign Rom 4) is de latere traditie op dit punt sterker 
(Irenaeus, Adversus Haereses III, 1, Clemens Alexandrinus, bij Eusebius, HE II, 25,8, cf 
VI, 14,5-7) Terecht wijst Cullmann na uitvoerige bespreking de stelling van K Heussi, dat 
Petrus nooit in Rome zou zijn geweest, van de hand (Petrus, 96-126, zo ook O'Connor, Peter 
in Rome, 3-50) Hoogstens een eeuw na de dood van Petrus gold reeds een bepaald graf in de 
omgeving van het Vaticaan als het graf van Petrus, nog afgezien van de resultaten van archeo
logisch onderzoek naar de vraag of Petrus werkelijk in dat graf begraven was (Pesch, Simon 
Petrus, 130-132) Zie over de opgravingen onder de Sint Pieter O'Connor, Peter in Rome, 
158-209, idem. Peter m Rome A Review and Position, m Christianity, Judaism and other 
Greco-Roman Cults, Part Two Early Christianity (feestbundel M Smith), Leiden 1975, 146-
160, J E Walsh, The bones of St Peter, London 1983 
I" Pesch, Simon Petrus, 129-130 De preciese datering van Petrus' kruisiging is omstreden, 
naar alle waarschijnlijkheid vond deze plaats onder Nero, in de tweede helft van de periode 
van christen-vervolgingen tussen 64 en 68 Van september 66 tot maart 68 was keizer Nero niet 
zelf in de stad aanwezig, omdat hij een reis maakte naar Griekenland (Suetonius, Vitae Caesa-
rum Nero, 19) Volgens O'Connor zou de marteldood van Petrus dan voor het vertrek van 
Nero moeten vallen, in het jaar 66 (Peter in Rome, 53-89), maar Pesch acht het niet onmoge
lijk dat de exekutie juist bij afwezigheid van Nero plaatsvond, onder verantwoordelijkheid 
van de prefekt Agnppa (Simon Petrus, 129) Het is immers opmerkelijk, dat de oudste Petrus-
légenden de marteldood van de apostel met direkt met keizer Nero in verband brengen, vol
gens de Handelingen van Petrus (41(12)) zou deze pas achteraf van de dood van Petrus hebben 
gehoord Een datering aan het eind van de periode-Nero komt overeen met die van Hierony-
mus, die kortweg spreekt over 'het laatste jaar van Nero' (De Viris Illustribus, 1 (MPL 
23,638)) 
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Hoofdstuk II 4.3.). We noteren hier slechts, dat 2 Petrus het karakter 
draagt van een geestelijk testament uit de laatste fase van Petrus' leven, en 
dat het niet uitgesloten is dat de apostel zelf zijn levenseinde zag aankomen. 
Ook dit testament is gestempeld door het naderend afscheid. 

3.3.2. Tenaamstelling 

Wie heeft dit testament opgesteld? Bovenaan is het voorzien van een 
handtekening: Zunerav IléTpoc;. Een waarmerk van echtheid? De hebraise-
rende vorm "Simeon" wordt door Kahmann echter "gewild archaïsch" ge
noemd, terwijl Fornberg van mening is, dat deze vorm dient in het kader 
van de pseudepigrafie "to mark the fictive association of the letter with the 
apostle""*. De bestrijders van de authenticiteit van 2 Petrus zien de vorm 
Simeon dus wel als een handtekening, maar niet als een echte. Iemand die 
onder Petrus' naam schrijft, heeft ook diens handtekening vervalst. 

Opvallend is de vorm Simeon bepaald wél. Belangrijke handschriften 
(zoals p̂ ^ en de codex Vaticanus) korrigeren dan ook tot "Simon". Petrus 
wordt door de evangelisten en door Lukas in Handelingen steeds Simon ge
noemd; dat was ook de gebruikelijke transkriptie van de hebreeuwse naam. 
De hebraiserende vorm horen we in het geval van Petrus alleen nog uit de 
mond van Jakobus, op de vergadering van Jeruzalem (Hand 15,14). In het 
NT worden verder nog de volgende Simeons genoemd: een voorvader van 
Jezus (Lk 3,30); een oude man in de tempel (Lk 2,25.34); Simeon Niger uit 
Antiochie (Hand 13,1); en de zoon van Jakob (Op 7,7). 

Maar in verband met Petrus is de griekse transkriptie van de hebreeuwse 
naam Simeon temeer opvallend, omdat gewoonlijk alleen de griekse versie 
van zijn naam wordt gebruikt, ook door hemzelf (1 Petr 1,1). De naam van 
zijn broer Andreas is geheel grieks, evenals de naam Filippus (iemand die 
eveneens uit Betsaida afkomstig was). Ook zijn mede-apostel en naamge
noot Simon uit Kana (ook wel Simon de Strever genoemd) staat alleen met 
zijn griekse naam bekend'". Er is één parallel van de afwisseling Simon/Si-
meon: Simon de Makkabeeer wordt in 1 Makkabeeen konsekwent Simon 
genoemd, terwijl hij toch Simeon gedoopt was, vernoemd naar zijn over
grootvader (1 Makk 2,1.3). Maar zijn eigen vader, Mattatias, noemt hem in 
zijn testamentaire beschikking weer bij zijn 'doopnaam': Simeon (vs 65). 

Ter verklaring van de vorm Simeon is wel gedacht aan aanpassing van
wege joods-christelijke lezers^^^. Dan is echter te vragen, waarom niet de 
volledige aramese versie van Petrus' naam wordt gevolgd: 'Simeon Kefas'. 

' " Kahmann, De tweede brief van Petrus, 24; Fornberg, Early Church, 10. 
' " In de apostelhjsten worden de beide Simons van elkaar onderscheiden door naam en toe
naam (Mat 10,2-4, Mk 3,16-18; Lk 6,14-16) Zie over Simon de Strever ook Hand 1,13 en Van 
Bruggen, Christus op aarde, 148 
120 Bijvoorbeeld door Wohlenberg in zijn kommentaar 
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Juist de kombinatie van de hebraïserende vorm van de eigennaam met de 
griekse vorm van de bijnaam is hier opvallend. Daarom moet de vorm Si
meon wel te maken hebben met de joods-christelijke afkomst van de (ver
meende) schrijver™. De vraag klemt: is de echtheid van deze handtekening 
voor ons nog te kontroleren? 

li.'i.'i. Echt of vals? 

Zoals elke handtekening kan ook die van Petrus gekontroleerd worden 
op twee manieren, die elkaar aanvullen: getracht kan worden de on-echt
heid aan te tonen (falsifikatie), of door vergelijking met originelen de echt
heid te toetsen (verifikatie). 

Ten aanzien van dt falsifikatie is het volgende op te merken: 
1. Laten we ons eens indenken dat iemand een literair produkt maakt waar
in hij het adres van 1 Petrus grotendeels kopieert en (om welke reden dan 
ook) bewust naar 1 Petrus verwijst (2 Petr 3,1). Hoe zou hij zijn gefingeer
de tweede brief van Petrus beginnen? De eerste brief begint met "Petrus, 
apostel van Jezus Christus". Hij kan deze naam ongewijzigd overnemen 
(dus alleen: 'Petrus') of, om niet gefalsificeerd te worden, aanvullen tot 'Si
mon Petrus'. Maar het is niet erg waarschijnlijk, dat hij de aangevulde ei
gennaam van de apostel dan zal weergeven in gewijzigde spelling. Geen en
kele pseudepigraaf uit latere tijd maakt dan ook gebruik van de vorm Si
meon. Blijkbaar is het 'risiko' van falsifikatie dan te groot. Terecht heeft 
De Ru opgemerkt, dat alleen de apostel zelf, of zijn vertrouwde sekretaris, 
zich deze vrijheid van spelling kan permitteren'̂ ^. 
2. De namen Simeon en Simon zijn fonetisch identiek'". In de periode tus
sen 100 voor Chr. en 100 na Chr. behoorden deze namen tot de meest po
pulaire joodse namen, vanwege de nationaal-historische achtergrond (Si
mon de Makkabeeër) en de overeenkomst met de zuiver griekse naam Si
mon. Ook de beroemde Bar Kochba en twee van zijn officieren heetten 'Si
meon"^"; deze vorm is dus géén archaïsme. 

Ter verifikatie mogen de volgende gegevens dienen: 
1. De enige NT-ische parallel is Hand 15,14, waar ook door een palestijnse 
spreker 'Simeon' wordt gezegd. Hier is de vorm zeker authentiek; er zijn 

™ Grotius, Annolaliones, a.l., denkt aan bisschop Simeon van Jeruzalem, de opvolger van 
Jakobus, wiens naam o.a. bij Eusebius zowel 'Simeon' als 'Simon' gespeld wordt. Robinson, 
Redaling, 194, denkt aan Judas als schrijver van 2 Petrus, omdat Judas' broer Jakobus de 
naam Simeon gebruikt in Hand 15,14. Volgens Bauckham, Commentary, 167 is hiermee de 
goede richting ingeslagen. Alleen zou niet Judas de schrijver zijn, maar een kring van pales
tijnse christenen, die deze naam gebruikten als waarmerk van echtheid op de tradities rond 
Petrus die zij schriftelijk hadden vastgelegd. 
'̂ ^ De Ru, Authenticiteit, 3. Zie ook de kommentaren van Green en Bauckham. 
'" Hengel, Judentum und Hellenismus, 120; Fitzmeyer, The name Simon, 107. 
'" Fitzmeyer, The name Simon, 109-110. 
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dan ook geen belangrijke tekstvarianten. De vergadering in Jeruzalem is 
niet alleen een plechtige, officiële gelegenheid'^', zoals ook het geval was bij 
het testament van Mattatias, maar ademt ook de sfeer van het apostolisch 
overleg. In de apostelkring noemt Jakobus zijn kollega 'Simeon'. Mis
schien spraken de apostelen onderhng aramees; in ieder geval noemden ze 
elkaar bij de 'oorspronkelijke' naam (zelfs als men gewend is in een andere 
taal te spreken, blijven vaak de oude namen in gebruik). De apostel Paulus, 
zelf een jood, gebruikt normaliter de aramese vorm Kefas en niet de naam 
Petrus (1 Kor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5; Gal 2,9.11.M'^*). Als in de onderlinge, 
mondelinge kommunikatie tussen apostelen de hebreeuwse vorm van de ei
gennaam werd gebruikt en Paulus zonder problemen in Korinte en Galatie 
kan spreken over Kefas, dan moet de eigennaam van de apostel bekend zijn 
geweest. Waarom zou Petrus zelf zijn eigen naam niet zo kunnen spellen of 
dikteren? 'Simeon' is dan een apostolische signatuur. 
2. Zowel in Hand 15 als in 1 Makk is Simeon spreektaal, terwijl 1 Korintiers 
en Galaten waarschijnlijk gedikteerd zijn (1 Kor 16,21; Gal 6,11). Deze 
vorm wordt gebruikt in de direkte rede voor een naam die gewoonlijk als 
Simon werd geschreven (zelfs Simon Barjona en niet Simeon Barjona). 
Hiermee is te vergelijken, dat de stem uit de hemel en later ook Ananias 
Saulus LaoüA, noemen (Hand 9,4.17; 22,7.13; 26,14; 11,13 is weergave van 
de konversatie in het grieks met Cornehus, cf 10,5.32). Wat Petrus zelf be
treft: Markus heeft van hem de uitspraak 'Rabbi' bewaard in de oorspron
kelijke taal, als eerste keer in het evangelie dat Jezus zo wordt betiteld (Mk 
9,5; Matteus heeft 'Heer' en Lukas 'Meester'). Te Joppe in Judea spreekt 
de apostel Dorkas aan met Tabita (Hand 9,40). Zo is de vorm Simeon een 
indikatie voor een palestijnse spreker. Petrus kan zijn eigen naam, net als 
Jakobus, als 'Simeon' hebben uitgesproken. 

Samengevat: falsifikatie van de handtekening boven het testament van 
Petrus is tot op heden niet gelukt, terwijl verifikatie niet onmogelijk is. De 
handtekening is echt; Petrus kan zijn eigen naam hebben gedikteerd of ge
schreven als "Simeon". 

3.4. Konklusies 

Zijn er aanwijzingen dat 2 Petrus niet alleen maar een brief is uit de 

'2' Volgens de grammatika van BlaB/Debrunner worden persoonsnamen niet vergriekst wan
neer een OT-isch persoon wordt aangeduid, of wanneer een NT-isch persoon op plechtige 
toon wordt aangesproken (Grammatik, 42-43) 
'^' Er zijn in Galaten twee uitzonderingen op deze regel In 1,18 (meerderheidstekst) en in 2,7-
8 lezen we wel de naam Petrus In het eerste geval herinnert dat aan de roepnaam, die Jezus in
dertijd aan de apostel gegeven had Petrus is de rots, waarop de gemeente van Christus is ge
bouwd Wanneer Paulus nadere inlichtingen wil, richt hij zich tot Petrus in Jeruzalem, de 
rotsman In het tweede geval zou het ook kunnen gaan om een officiële afspraak ter vergade-
nng. 
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apostolische tijd, maar direkt met de apostel Petrus te maken heeft? Dat 
was de vraagstelling in dit onderdeel. Het onderzoek van de relatie tussen 1 
en 2 Petrus heeft overeenkomst laten zien in woordpatroon en thematiek, 
terwijl er ook verschillen in woordkeus bleken te zijn. 2 Petrus staat niet los 
van 1 Petrus, maar er is ook geen sprake van literaire afhankelijkheid. De 
verhouding tussen de eerste en de tweede brief moet dan zo worden gezien, 
dat 2 Petrus funktioneert als supplement op 1 Petrus. Deze aanvulling was 
nodig vanwege dreigende dwaalleer en vanwege het naderend afscheid. 

De stijlverschillen tussen 1 en 2 Petrus zijn zo minimaal, dat ze stylome-
trisch nauwelijks meetbaar zijn. Verschil in vokabulair bewijst nog niet dat 
de brieven van verschillende hand zijn. 1 Petrus is geschreven vanuit Meso-
potamie; 2 Petrus volgde later, vanuit een geheel andere omgeving: de so
ciale en kulturele kontekst van de metropool Rome klinkt in de woordkeus 
door. Niet de sekretaris, maar de gewijzigde lokatie van de schrijver (met 
eventueel zijn sekretaris) heeft de schrijfstijl en de woordkeus van 2 Petrus 
bemvloed. 

De handtekening boven de brief, Î UIIECÖV néxpot;, is een waarmerk van 
echtheid. Een pseudepigraaf zou zich door het gebruik van de vorm Simeon 
verraden, maar Petrus zelf kan deze vorm hebben gebruikt als zijn aposto
lische signatuur. Dat heeft niet alleen te maken met zijn palestijnse af
komst, maar ook met het testamentair karakter van de brief. Niet zonder 
reden drukt Petrus zijn apostolisch stempel op zijn testament. De gemeente 
heeft het ook nodig gehad, toen voor de mannen van het eerste uur het laat
ste uur geslagen had. Een voor een vallen de steunpilaren weg. Maar Petrus 
laat zijn geestelijk testament na en zo spreekt hij nog, nadat hij gestorven 
is. 2 Petrus en Petrus vormen een blijvende, onlosmakelijke twee-eenheid. 

4 VAN PONTUS TOT BITYNIË 

Nadat eerst de relatie van 2 Petrus tot de hneï-schrijver aan de orde is ge
weest, moeten we nu vervolgens onze aandacht richten op de geadresseer
den. Wie waren de eerste lezers van Petrus' tweede brief? In het briefhoofd 
worden zij niet met naam en adres aangeduid, maar uit 3,1 "dit is reeds de 
tweede brief, die ik aan u schrijf" valt af te leiden dat de adressering van 1 
Petrus ook geldt voor 2 Petrus. Ook de tweede brief is bestemd voor chris
tenen in Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia en Bitynie'^'; deelgebieden van 

'^' Onder de indruk van de kriüek op 1 Petrus, konstrueert Grosheide een tegenstelling tussen 
de twee brieven van Petrus op grond van een verschil in lezers. 1 Petrus zou gericht zijn aan 
heiden-christenen, 2 Petrus zou prediking zijn aan joden-christenen, met nadruk op het werk 
van Jezus Christus in de geschiedenis (Openbaring Gods, 231-236) In het licht van 2 Petr 3,1 
IS deze tegenstelling echter geforceerd. Zie over de verbinding met 1 Petrus, die in dit vers ge
legd wordt. Hoofdstuk IV 1 1. 
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Klein-Azië, die in de romeinse tijd in verschillende fasen tot een bestuurlij
ke eenheid waren gesmeed'̂ *. 

De vraagstelling is ongeveer gelijk aan die van het vorige onderdeel: hoe 
valt 2 Petrus te plaatsen binnen de apostolische periode? Vanuit deze 
hoofd-vraag dringen zich met betrekking tot de geadresseerden direkt al en
kele deel-vragen op. Welke kontakten waren er met dit gebied in de aposto
lische tijd? Hoe kwam het evangelie in Asia Minor? Wanneer zijn in dit 
deel van de wereld christelijke gemeenten ontstaan? Na deze vragen te heb
ben behandeld (4.1.), kunnen we proberen ons de situatie van de eerste le
zers voor te stellen, en vanuit hun sociale en religieuze positie te begrijpen, 
waarom Petrus hen deze twee brieven schrijft en waarop hij hen aanspreekt 
(4.2.). 

4.1. Het evangelie in Asia Minor 

4.1.1. Petrus en Pau lus 

Zuidwaarts van de Zwarte Zee waren de joden vanouds sterk vertegen
woordigd. Uit Hand 2,9 blijkt dat er joden in Jeruzalem woonden die gebo
ren waren in Klein-Azie: Kappadocie, Pontus en Asia, Frygie en Pamfilié. 
Geboren in het buitenland, waren zij tot hun moederland teruggekeerd. Dit 
impliceert dat reeds lang vóór Pinksteren vele generaties joden in Asia Mi
nor gevestigd waren'^'. Niet zonder trots schrijft Agrippa aan Gaius, dat de 
heilige stad Jeruzalem de moederstad is van o.a. Pamfilié, Cilicie, het 
meeste van Asia tot Bitynie, en de "hoeken" van Pontus (dwz. tot diep in 
Pontus toe)"". In deze opsomming van Agrippa ontbreken echter de meest 
geïsoleerde provincies: Galatie en Kappadocie. Dat deze streken in de aan
hef van 1 Petrus wél worden genoemd, is een teken dat het christendom 
zich al vrij snel verbreidde. 

Over de verbreiding van het christendom in dit gebied ten zuiden van de 
Zwarte Zee in later tijd zijn we ingelicht door de beroemd geworden brief 
die Plinius, stadhouder van Bitynie, aan keizer Trajanus schreef (deze brief 
dateert uit ongeveer 112 na Chr.). De heidense tempels in de streek van de 
stadhouder waren toen vrijwel verlaten, en zo leeg als de tempels waren, zo 
vol waren de mensen van het christelijk geloof. In alle leeftijdskategorieen 
en in alle lagen van de bevolkmg bevinden zich christenen, aldus Plinius; 
niet alleen in de steden, maar ook op het platteland. Twintig jaar eerder al 

128 Zie hierover Hiebert, Designation, 67-69. 
'2' Het gaat in Hand 2,9 niet over pelgrims, die tijdelijk in Jeruzalem verblijven Het betreft 
joden die in de stad woonachtig zijn, maar die in het buitenland geboren waren; Schurer, His
tory lU 1, 149n.45 
"" Philo, Legatio, 281 (Loeb IX). öxpi twv Toö DóvTou nuxöv. Een overzicht van de 
diaspora in de streek rond de Zwarte Zee geeft Safrai/Stern, Jewish People I, 155-157. 
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kwam het voor, dat christenen onder druk van de overheid hun geloof op-
gaven'^'. Dit veronderstelt een langdurige periode van gelijkmatige sprei
ding van het christendom, want vooral op het platteland was de plaatselijke 
en regionale traditie taai en weerbarstig. We mogen uit dit alles wel afleiden 
dat het evangelie reeds in een zeer vroeg stadium het gebied van Asia Minor 
heeft bereikt, wellicht via het diaspora-jodendom. Daarna heeft het in snel 
tempo grote delen van Klein-Azie veroverd. 

Nu komen de gebieden Pontus en Kappadocie in de bijbel behalve in 
Hand 2,9 alleen nog voor in 1 Petr 1,1 (afgezien van de mededeling in Hand 
18,2, dat Aquila in Pontus geboren was). Zou de apostel Petrus in deze 
streek kontakten hebben gehad? Heeft hij misschien zelf het evangelie daar 
gebracht? Dat zou een duidelijke, historische achtergrond bieden voor het 
schrijven van zijn twee brieven. Maar helaas is ons over direkte kontakten 
tussen de apostel Petrus en Asia Minor mets bekend. Petrus lijkt wel een 
bereisd man geweest te zijn, want we komen zijn naam niet alleen in Pale
stina tegen, maar ook in Babyion, Korinte en Rome. De galilese visser was 
bepaald geen provinciaal! Wanneer hij persoonlijk in Korinte geweest is 
(zie Hoofdstuk III 5.3.) kan hij op doorreis ook door Klein-Azie gekomen 
zijn. 

Maar m Petrus' brieven ontbreekt elke indikatie over een mogelijk ver
blijf van de apostel in de gemeenten aan wie hij schrijft. Nergens vinden we 
epistolaria: verwijzingen naar een eerder kontakt of een komende ontmoe
ting (zoals Paulus kan herinneren aan de tijd dat hij in de gemeente vertoef
de: Fil 2,12; 2 Kor 1,23; 1 Tess 2,1). Integendeel: met name in zijn tweede 
brief herinnert Petrus aan wat men al weet. Men is al bevestigd in de waar
heid van het evangelie (2 Petr 1,12b; 3,17) zonder dat Petrus aangeeft, per
soonlijk het fundament van de gemeente te hebben gelegd. Er zijn geen dui
delijke aanwijzingen dat de apostel in dit gebied zelf het evangelie heeft ge
bracht, dan wel zich persoonlijk van de situatie op de hoogte heeft kunnen 
stellen. Nergens in Klein-Azie treft Paulus 'Petrus-leerlingen' aan, zoals in 
Efeze de mensen die alleen met de doop van Johannes bekend waren (Hand 
19,3)'". 

Petrus heeft, zo lijkt het, in Klein-Azie alleen indirekte kontakten gehad: 
hij herinnert in zijn brieven niet aan zijn eigen prediking, maar aan het 
evangehe, dat uit meerdere monden geklonken heeft. Verschillende predi
kers hebben aan zijn lezers het evangelie gebracht (1 Petr 1,12: TCÖV 
EÓayYeXioanévcov ó^ac;). Dat zowel Eusebius als Hieronymus melding 

1" Phnius, Epistulae X 96,6 en XCV 
"2 Volgens Selwyn, First Peter, 13 en 45, werd Paulus door de Geest verhinderd omdat Petrus 
in Bitynie en Asia werkte Dat lijkt echter een gewaagde veronderstelling, omdat uit de plan
nen van Paulus en Silvanus blijkt, dat in die gebieden het woord nog verkondigd moest wor
den Het ingrijpen van de Geest, tot twee maal toe, is dan ook voor de reizigers totaal onver
wacht en volkomen onbegrijpelijk geweest 
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maken van evangelieverkondiging door Petrus in Klein-Azie, berust op een 
twijfelachtige traditie, en/of op een spekulatieve interpretatie van 1 Petr 
1,1'". De bijbel geeft echter geen enkele aanwijzing dat Petrus zelf ooit in 
die delen van Klein-Azie geweest is, die hij in de aanhef van zijn eerste brief 
noemt, zeker niet dat hij deze kerken zou hebben gesticht. Wel heeft de 
apostel voor de christenen in dit gebied een warme belangstelling gehad. 

Wanneer de kerken aan wie Petrus schrijft met door hemzelf zijn ge
sticht, hoe is men daar dan wél met het evangelie in aanraking gekomen? 
De apostel Paulus is in elk geval persoonlijk in Asia Minor geweest. Op zijn 
tweede reis kwam hij, vergezeld door Silvanus, door het gebied van Frygie 
en Galatie, maar de Geest stond hem op dat moment niet toe naar Asia en 
Bityme te gaan (Hand 16,6-7). Impliciet wordt hiermee gezegd, dat Paulus 
wél het woord heeft gebracht in het gebied van Frygie en Galatie, dus in het 
midden-deel van Asia Minor'". Op de derde reis keren Paulus en Silvanus 
hier terug om de leerUngen te versterken (Hand 18,23). 

Verder verbleef Paulus gedurende een tweetal jaren in de stad Efeze, het 
geografisch centrum van Klein-Azie, waar hij het woord verkondigde met 
een geweldig uitstralingseffekt, onder andere ook in het dal van de Lykos-
rivier (Kol 4,12-16); "allen die in Asia woonden, hoorden het woord van de 
Here, joden zowel als grieken" (Hand 19,10). Dat was nog vóór het jaar 50 
na Chr.; door de snelle spreiding van het evangeUe zijn de kerken in Klein-
Azie vermoedelijk ontstaan tussen 50 en 60. Zo heeft Paulus kontakten ge-

' " Eusebius maakt melding van een traditie, dat Tomas onder de parten, Andreas onder de 
scyten, en Johannes in Asia gewerkt zou hebben, en voegt daaraan toe dat Petrus het evange-
he gebracht schijnt te hebben onder diasporajoden in Pontus, Galatié, Bitynie, Kappadocie en 
Asia (KËKTipuxsvai Tott; èv Siaonopac; 'Ioi)6aioi<; ÊOIKEV, H.E III, 1,1) De volgorde van 
deze gebieden is dezelfde als in 1 Petr 1,1, terwijl de prediking van Petrus in Klein-Azie door 
Eusebius wordt gepresenteerd in het kader van een traditie, volgens welke de apostelen ieder 
een eigen afgebakend werkterrein zouden hebben gehad Hij lijkt er zelf met zeker van, dat 
deze veronderstelling gegrond is, misschien vermoedde hij afhankelijkheid van 1 Petrus Bij 
Hieronymus is die afhankelijkheid wel zeer duidelijk wanneer hij Petrus, onderweg van An-
tiochie naar Rome, al predikend door Klein-Azie laat reizen via de in 1 Petr 1,1 aangegeven 
route (De Viris Illustribus, 5) Maar het is wel zeer onwaarschijnlijk dat de apostel vanuit An-
tiochie eerst Pontus (in het noorden) zou aandoen en daarna pas Galatie en Kappadocie, ge
bieden die het dichtst bij Antiochie liggen Dockx merkt op dat het verhaal wel een kern van 
waarheid kan bevatten en dat Petrus toch wel in Klein Azie kan zijn geweest (Chronologie, 92 
n 22) en ook Thiede (Simon Peter, 155), die in hoofdlijnen de chronologie van Dockx volgt, 
meent dat een prediking van Petrus op zijn doorreis naar Rome mogelijk is Maar de medede
ling van Hieronymus is daarvoor toch een te wankele basis Hij geeft geen oorsponkelijk ma
teriaal, maar een kompilatie van allerlei traditie-berichten Petrus' episkopaat in Antiochie, 
zijn prediking in Klein-Azie, zijn reis naar Rome, zijn konfrontatie met Simon Magus, en ten
slotte zijn episkopaat in Rome gedurende 25 jaren 

' " Dit is af te leiden uit de tegenstelling in Hand 16,6-7 J van Bruggen, Na veertien jaren. 
Kampen 1973, 25-27 verdedigt in verband hiermee de stelling, dat de namen Frygie en Galatie 
hier geen aanduiding zijn van romeinse provincies, maar van de naamgevende kern-gebieden 
daarvan de landschappen Frygie en Galatie 
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legd in Frygie, Galatie en Asia: het westelijk en midden-gedeelte van Asia 
Minor. Maar is de apostel ook in het noorden en oosten geweest? Het is on
bekend of de apostel ooit voet heeft gezet in Pontus, Kappadocie of Bity-
nie'". 

Er zijn wel enkele brieven van Paulus aan kerken in Klein-Azie bewaard 
gebleven: Galaten, Efeziers en Kolossenzen. Blijkbaar voelde hij een spe
ciale verantwoordelijkheid voor deze kerken (Gal 1,6; Ef 3,2; Kol 1,25). 
Ook heeft de apostel naar Laodicea geschreven (Kol 4,16). Op zijn aandrin
gen werden deze brieven ook onderling uitgewisseld (Kol 4,16). Dat komt 
overeen met het feit, dat Petrus verwijzen kan naar één of meerdere brieven 
van Paulus die de christenen in Klein-Azie speciaal zouden aanspreken. 
Paulus' brieven waren blijkbaar in deze kerken gebundeld en bewaard (zie 
Hoofdstuk IV 4.1.). Het uitstrahngseffekt van Paulus' verblijf in Efeze is 
dus niet alleen bereikt door zijn prediking, maar ook door zijn latere kor-
respondentie met de kerken in Asia Minor. Petrus kan daar zonder meer bij 
aansluiten. 

Enkele medewerkers van Paulus waren uit Klein-Azie afkomstig, zoals 
Onesimus (Kol 4,9) en Tychikus (Hand 20,4). Zij kennen deze streek als 
hun geboorteland en hebben er ook gewerkt. Paulus heeft deze twee als zijn 
medewerkers naar Kolosse gestuurd (Kol 4,7-9). In Kolosse heeft men van 
een andere medewerker van Paulus, Epafras, het evangelie gehoord (Kol 
1,7; cf 2,1); deze heeft ook in andere plaatsen veel werk verzet (Kol 4,13). 
Op een dergelijke manier kunnen méér medewerkers van Paulus alleen of 
groepsgewijs Asia Minor zijn doorgetrokken om het evangelie verder uit te 
dragen'^*. Later gaat dat evangelie van mond tot mond; het verbreidt zich
zelf. De prediking van Paulus heeft als een katalysator gewerkt. Door zijn 
medewerkers en door de korrespondentie van beiden. Petrus en Paulus, is 
dit gebied - zij het soms mdirekt - door apostelen 'bewerkt'. 

4.1.2. Silvanus 

Hoe was Petrus dan op de hoogte van de omstandigheden in Asia Mi
nor? Alleen doordat hij de brieven van zijn kollega-apostel gelezen had? 
Petrus blijkt buitengewoon goed gemformeerd over de maatschappelijke 
en kerkelijke verwikkehngen van zijn lezers. Een mogelijke verklaring 
daarvoor kan zijn, dat via Markus een direkte verbinding bestond met 
Klein-Azie. Markus, die te Babyion Petrus gezelschap houdt, laat de broe-

'" Het IS dan ook zeker onjuist om de kerken in Klein-Azie 'paulinisch' te noemen, zoals wel 
gebeurt in verband met de interpretatie van 1 Petrus Zie hierover Elliott, Home, 262 
" ' Zo heeft Paulus waarschijnlijk niet zelf het evangelie in Rome gebracht, maar is hij via de 
uitzending van (groepen) medewerkers wel aktief bij de prediking in Rome betrokken geweest 
(Rom 16, cf J van Bruggen, Het raadsel van Romeinen 16, Groningen 1970). Ook hier heb
ben medewerkers de apostolische dienst voortgeholpen 
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ders groeten (1 Petr 5,13). Volgens Kol 4,10 had hij in elk geval het plan om 
naar Kolosse te gaan. Via zijn 'zoon' Markus kan Petrus dus vanuit Baby-
Ion kontakten hebben onderhouden met de christenen aan de andere kant 
van de grens. 

Het slot van Petrus' eerste brief meldt vervolgens ook Silvanus als ie
mand die mogelijk relaties heeft gehad met de kerken in Asia Minor (1 Petr 
5,12). Hij is in gezelschap van Paulus op de tweede zendingsreis (Hand 
15,40-18,22; cf 2 Kor 1,19) en volgens de opschriften mede-auteur van de 
brieven aan Tessalonika. Samen met Timoteüs blijft hij op het eind van de 
reis door Macedonië in Berea achter (Hand 17,14), om zich later in Korinte 
weer bij de apostel te voegen (Hand 17,14; 18,5). Daarna horen we zijn 
naam alleen nog in de summiere aanduiding aan het slot van 1 Petrus. Voor 
Silvanus geldt dus net als voor Paulus, dat we niet weten of hij in Asia Mi
nor nog meer provincies heeft bezocht dan Frygië en Galatië. Wél is de ver
onderstelling mogelijk dat hij vanuit Griekenland via het noorden en oos
ten van Asia Minor naar Babyion is gereisd. 

Silvanus en Petrus zijn beiden van palestijnse afkomst en hebben in de 
gemeente van Jeruzalem een vooraanstaande plaats bekleed. Beiden zijn 
dan ook betrokken geweest bij het overleg in Jeruzalem (Hand 15). Silva
nus geldt als man van aanzien onder de broeders en wordt zelfs een profeet 
genoemd (Hand 15,22.32). Hij wordt gekozen in een zorgvuldig samenge
stelde delegatie, om met een rondzendbrief, mede door Petrus geschreven, 
het besluit van de vergadering in Jeruzalem mondeling toe te lichten (Hand 
15,27). Het was van groot belang, dat de boodschap goed zou overkomen, 
voorzien van toelichting en nadere argumentatie. De bestemming van de 
brief is tegelijk het program van de reis, die Silvanus gaat maken naar de 
broeders in Antiochië, Syrië en Cilicië (Hand 15,23): het zuid-oostelijk deel 
van Asia Minor, ten zuiden van de bergrug van de Taurus. 

Silvanus is dus veel méér geweest dan alleen een reisgezel van de apostel 
Paulus. Zijn zelfstandig-profetisch optreden is in Jeruzalem bekend; dit 
geeft hem een sleutelrol in de afvaardiging die uitgezonden wordt'". De 
rondzendbrief moet mondeling worden toegelicht. Dit gegeven kan enig 
licht werpen op de rol, die Silvanus heeft gespeeld in verband met Petrus' 
eerste brief. Wat betekent de uitdrukking: "door Silvanus...heb ik geschre
ven" (1 Petr 5,12; 5id LiXouavoö... ëypava)? Meestal wordt Silvanus een 
soort sekretaris-funktie toegedacht, zoals Tertius voor Paulus als schrijver 
fungeerde'". Maar Petrus voegt een nadrukkelijke aanbeveling toe: "naar 

I" Elliott, Home, 277-279. 
™ Dit staat in verband met de problematiek van het 'stijlverschil' tussen 1 en 2 Petrus. Silva
nus zou een zo grote zelfstandigheid hebben gehad in de uitwerking van gedachten van Petrus, 
dat 1 Petrus een heel eigen karakter vertoont (zo bijvoorbeeld De Ru, Authenticiteit, 4; zie 
ook de kommentaren van Selwyn en Goppelt). Sommigen trekken deze lijn zelfs zó ver door, 
dat Silvanus de eigenlijke auteur van de brief wordt. Wel heeft Brox op deze konsekwentie te-
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ik meen, een betrouwbaar broeder voor u". Waarom "voor u" en niet 
"voor mij"? Als Silvanus slechts de funktie van sekretaris had, kon Petrus 
toch het eindresultaat kontroleren? Wat heeft een aanbeveling, gericht tot 
de lezers, dan nog voor zin?'" 

Nu is de boodschap die in Hand 15 aan nietjoodse christenen gebracht 
moet worden, eveneens geschreven 'door bemiddeling van' (Hand 15,23: 
Ypav|/avTEi; 8ia x^lpöc, auTcöv). De prepositie 8ia met de genitivus kan op 
drie manieren instrumenteel worden gebruikt, namelijk voor een tussenper

soon ('bij monde van'), een instrument ('met de hand') of de manier waar

op ('in haast')"". Op welke manier heeft deze 'bemiddeling' plaatsgevon

den? Gebeurde dat nog in het schrijf stadium van de brief, óf op het mo

ment dat de brief op zijn bestemming arriveerde? Juist voor deze laatste 
mogelijkheid is de funktie van Silvanus als lid van de delegatie in Hand 15 
vergelijkbaar met die in 1 Petr 5,12. Het gebruik van 8ia met de genitivus in 
verband met het overbrengen van een boodschap of van een brief wordt be

vestigd bij de Apostolische Vaders en in de oude onderschriften onder de 
overgeleverde tekst van de brieven van Paulus. 

Van de Apostolische Vaders schrijft Ignatius vanuit Smyrna door bemiddeling 
van de zeer prijzenswaardige efeziërs (Rom 10,1)''". Vanuit Troas schrijft hij aan 
Filadelfia door middel van Burrus, met als aanbeveling: hij is mij door de mensen 
uit Efeze en uit Smyrna als eerbewijs meegezonden (Filad 11,2; zo ook Smyrna 
12,1). En Polykarpus zegt aan het slot van zijn brief aan de filippenzen, dat zij is 
geschreven door bemiddeling van (per) Crescens. Deze wordt aanbevolen, omdat 
hij 'op onberispelijke wijze onder ons heeft verkeerd'. 
De oude onderschriften (subscriptiones) onder Paulus' brieven zijn waarschijn
lijk verbonden met een begin van verzameling van deze brieven. De kopiisten, 
c.q. verzamelaars, legden in een kolofon de hun bekende traditie met betrekking 
tot een brief vast'''^. Zo is bij de brief aan de romeinen de overlevering bewaard, 

recht scherpe kritiek geleverd; de opmerking over Silvanus' betrouwbaarheid zou dan getui

gen van "massives Selbstlob und peinliche Selbstempfehlung" (Petrusbrief, 242). Maar het 
valt niet te ontkennen, dat een grotere opening naar deze gedachte wordt geboden naarmate 
men Silvanus een meer zelfstandige rol toebedeelt bij het schrijven van 1 Petrus. 
" ' Omgekeerd wordt de vraag gesteld waarom niet een verbum is gebruikt als TténTtco (Tit 
3,12) of önocTéXXto (2 Tim 4,12), wanneer Silvanus de 'bezorger' van de brief is. Bedacht 
dient te worden, dat het in deze teksten gaat om een zelfstandige missie van een van Paulus' 
medewerkers. Silvanus moet een schriftelijk dokument toelichten, en wordt om zo te zeggen 
met de rondzendbrief meegestuurd. Dat geeft aan zijn zending een speciaal en verantwoorde

lijk karakter. 
I* Een voorbeeld van de derde betekenis is de uitdrukking 61' óWycov (in het kort), eveneens 
in 1 Petr 5,12. Vergelijkbaar hiermee is Hebr 13,22, waar de schrijver belooft, ook zelf met 
Timoteüs nog te zullen komen; blijkbaar om vollediger te kunnen zijn dan in een betrekkelijk 
korte brief. 
'■" rpócpca 5è ó|itv xaöxa ótnö Siiüpvric; 5i' 'Ecpeoiojv xwv d^ionuKapicTov. 
"•2 Tekst in Nestle26 (meerderheid van de handschriften). Het gaat hier dus niet om autogra

fische, maar om traditionele onderschriften. Zie Metzger, Text, 205206. 
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dat ZIJ IS geschreven door middel van Febe, dezelfde die in Rom 16,1-2 een aanbe
veling meekrijgt. Iets dergelijks ook bij 2 Korintiers (door Titus en Lukas), Efe-
ziers (door Tychikus), Filippenzen (door Epafroditus) en Kolossenzen (door Ty-
chikus en Onesimus). Onder 1 Korintiers staat vermeld dat de brief is geschreven 
into Paulus en Sostenes, en 6ia Stefanas, Fortunatus, Achaikus en Timoteus. Uit 
het verschil m preposities kan worden afgeleid dat het eerste op de auteurs slaat, 
maar het tweede op degenen die de brief overbrengen. 

Daarom is het "door [bemiddeling van] Silvanus...heb ik geschreven" op 
te vatten in de zin van het overbrengen van de brief naar zijn bestem-
ming"'^ Voor de interpretatie van 1 Petr 5,12 betekent dit: 
1. De brief is door Silvanus gebracht en mondeling toegelicht. De vorm 
éypan/a is te lezen als een epistolaire aoristus"^ en kan als volgt worden ge
parafraseerd: 'dit schrijf ik via Silvanus, die op dit moment bij u is en zo 
nodig mondeling de bedoeling van een en ander kan verduidelijken'. 
2. De brenger van de brief is méér dan een speciale koerier, die de brief kor-
rekt moet afleveren. Silvanus kent de inhoud en kan die verduidelijken, en 
daarom kan Petrus ook relatief kort zijn (8i' óXiycov)''". 
3. Silvanus' betrouwbaarheid wordt onderstreept als aanbeveling van de 
'bemiddelaar' door de auteur van de brief. Het "naar ik meen betrouw
baar" (wc; Xoyil,o\iiO.\) betekent: ik ben ervan overtuigd dat hij voor u be
trouwbaar is'"*. 

Silvanus heeft dus zelfstandig gewerkt, niet alleen als medewerker van 
Paulus of als postbode van Petrus. Over zijn werkzaamheid kan (met enige 
reserve vanwege het ontbreken van voldoende gegevens) het volgende wor
den opgemerkt: 

a) Vrijwel zeker is Silvanus zelf bij Petrus in Babyion geweest. Hij kent 
zowel de schrijver als de inhoud van de brieven, die hij in Klein-Azie be
zorgt. Als afgezant van de apostel naar Klein-Azie kan hij het geschrevene 
nader toelichten met informatie die hij van Petrus verkregen heeft. 

b) Omdat Petrus niet zegt waarom hij ervan uitgaat dat Silvanus in Klein-
Azie een betrouwbaar broeder is (anders dan in de brief van Hand 15,26 ge
daan is), kan men veronderstellen dat hij in dit gebied niet alleen bij name, 

'« Zo ook Robmson, Redatmg, 167-168, Elliott, Home, 279 n 39, Brox, Petrusbnef, 242-243, 
J N Sevenster, öo^oMArnowGreeAr', Leiden 1968, 3 (in het kader van de vraag of Petrus een 
sekretans nodig had om goed gneks te kunnen schrijven) 
'« Moule, Idiom Book, 12-13, Turner, Syntax, 72-73 
''" De apostelen hechtten grote waarde aan een mondelinge, persoonlijke ontmoeting, want 
soms IS een brief vooral bedoeld als voorbereiding op een bezoek, 2 Kor 13,10, Kol 4,7-8, 1 
Tim 3,14, 2 Joh 12 
146 j-|gt verbum heeft namelijk niet zozeer een subjektieve, als wel een objektieve bepaaldheid 
en betekent erop rekenen, iets in de overweging betrekken, ervan uitgaan (Liddell/Scott/Jo-
nes. Lexicon, s v Xoy\L,o\ia\ Cf Rom 3,28, Hebr 11,19 Het is dan ook volgens Goppelt in 
zijn kommentaar een "bestimmtes Urteil des Apostels" Paulus beveelt op een dergelijke wij
ze ook Timoteus (1 Kor 4,17) en Tychikus (Ef 6,21, Kol 4,7) aan 
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maar ook persoonlijk bekend was. Hij was dan ook op de hoogte met de si
tuatie van de lezers van Petrus' brieven. 

Indien a) en b) beide juist zijn, wordt onze veronderstelling gesteund dat 
Silvanus vanuit Griekenland, via het noorden en oosten van Asia Minor, 
naar Babyion is gereisd. Na een ontmoeting met Petrus keert hij dan naar 
KlemAzie terug met een brief, bestemd voor de kerken aldaar. Was hij Pe
trus' medewerker voor Griekenland en KleinAzie? Misschien heeft Selwyn 
gelijk, wanneer hij zegt dat Silvanus zich speciaal bezighield met het toe
passen van het onderwijs van Christus en van de apostel Petrus op de speci
fieke situatie in Asia Minor"". Hoewel het onzeker is, of hij daar (met 
name in het noorden en oosten) als eerste het evangelie heeft gebracht, is hij 
in elk geval aktief en intensief betrokken geweest bij de bearbeiding van de 
christenen in dit gebied. 

Waarschijnlijk is het adres van 1 Petrus ook een postkode, die de reis
route van Silvanus aangeeft. In de gegeven volgorde (Pontus, Galatie, Kap
padocie, Asia en Bitynie) vormen de genoemde gebieden een denkbeeldige 
cirkel ten noorden van de lijn van het Taurusgebergte'"**. Merkwaardig is 
het, dat Pontus aan het begin van de rij wordt genoemd en Bitynie aan het 
eind, terwijl deze gebieden naast elkaar gelegen zijn en reeds in 65 voor 
Chr. verenigd waren tot één administratieve provincie binnen het Imperium 
Romanum"". Daarom moeten in deze opsomming wel de landschappen be
doeld zijn, en niet de officiële provincies. Pontus en Bitynie flankeren de 
lijst als de elkaar rakende uiteinden van een cirkel"". Met de adressering als 
reisprogramma kan Silvanus vanuit Pontus heel het gebied van Asia Minor 
rondgaan'". Dat enkele gebieden in het midden van KleinAzie niet worden 
genoemd (Frygie, Pisidie, Lykaonié), wil niet zeggen dat zij buiten bereik 

' " Selwyn, First Peter, 61 
'■" Deze oostwest lijn was m Asia Minor een van de belangrijkste geografische en ook politie

ke grenzen, zoals blijkt uit Strabo's beschrijving (Geografia, XIIXIV) 
''" Hiebert, Designation, 6869, Over de wisselende provinciale indeling van Asia Minor in het 
romeinse bestuurssysteem zie men Magie, Roman Rule I, 369 
i'" Een dergelijke cirkel in het klein, meer naar het westen toe, wordt gevormd door de zeven 
gemeenten in Asia (Op 1,11) Startpunt is de haven Efeze, vanuit de laatste plaats in de rij, La

odicea, voert een goede weg terug naar het uitgangspunt De brieven aan de zeven gemeenten 
hebben elk een eigen adres; maar uit het stereotiepe slot wordt duidelijk, dat de kerken van el

kaars omstandigheden op de hoogte waren, en dat een geschreven boodschap aan een gemeen

te ook implikaties heeft voor de andere kerken Wie een oor heeft moet horen, wat de Geest 
tot de gemeenten zegt 
' ' ' Deze hypothese, afkomstig van Hort (Provinces of Asia Minor), wordt door Hemer onder

steund Deze brengt echter terecht een korrektie aan op Horts keus van het uitgangspunt Si

nope, de grote haven aan de Zwarte Zee Maar in het gebied van Pontus loopt een hoge berg

rug evenwijdig aan de noordkust De enige opening in deze barrière naar het zuiden toe is de 
verbinding AmisosZela Sinope funktioneerde daarom meer als handelshaven in het Zwarte 
Zeegebied, terwijl Amisos meer werd gebruikt voor de verbinding met het achterland (Ad

dress, 240) 

75 



De echtheid van de brief 

van dit schrijven blijven. De kerken daar kunnen immers een afschrift heb
ben ontvangen en/of via een deputatie vertegenwoordigd zijn geweest, 
wanneer Silvanus een van de wél genoemde gebieden aandeed. 

Heeft Petrus' tweede brief op dezelfde manier zijn bestemming bereikt 
als de eerste, namelijk via een rondreizende afgezant? Dat is bij gebrek aan 
gegevens niet geheel zeker. Maar Petrus sluit expliciet bij zijn eerste brief 
aan en is nu nog korter dan de vorige maal, toen Silvanus het schrijven 
moest toelichten (cf 1 Petr 5,12). Bovendien ontbreken essentiële gegevens, 
zoals de plaats van verzending en van bestemming. Daarom is het niet on
waarschijnlijk dat de tweede brief de eerste is achterna gereisd, meegegeven 
met iemand die de verbinding tussen Petrus en Asia Minor kon verzorgen, 
bijvoorbeeld met Markus of opnieuw met Silvanus. 

Het IS inderdaad mogelijk via de gegeven volgorde dwars door Asia Minor te 
reizen. Volgens Ramsay'" zijn er drie belangrijke reisroutes; de hoofdroute gaat 
van Antiochie in Syrie, via de cilicische passen en Lykaonie, naar Efeze (en even
tueel verder per schip naar Korinte of Rome). Een tweede reis-mogelijkheid gaat 
over land: Filadelfia, Troas, Filippi en dan verder via de Via Egnatia. De derde 
route loopt vanaf de ciIicische passen naar het noorden, via Caesarea in Kappa-
docie (gelegen aan de hoofdweg van Efeze naar het gebied van de Eufraat, een 
veel gebruikte route in het internationale handelsverkeer), naar de haven Amisos 
aan de Zwarte Zee. De rondzendbrief van Petrus neemt Pontus als uitgangspunt; 
de streek rond de haven Amisos. Daarna gaat het zuidwaarts, via Galatie. In 
Kappadocie bereikt men dan het 'verkeersknooppunt' Caesarea. Dan west
waarts, door Asia. Richting Bitynie moet men dan de landroute naar Troas vol
gen, om bij het knooppunt Kotiaion niet naar het westen (Pergamum-Troas) 
maar naar het noorden (Nicea) te koersen'". 

Pontus, met de haven Amisos, was een centrale schakel in de verbinding tussen 
Oost en West, het handelsverkeer tussen Centraal-Azie en Rome. Dat in 1 Petr 
1,1 Pontus als eerste genoemd wordt, zegt nog weinig over de lokatie waar de 
schrijver van de brief zich bevond, of vanwaar de brenger van de brief vertrokken 
is. Zou Petrus in Rome zijn, dan valt te vragen of het met meer voor de hand lag 
in Efeze te beginnen. Zou de apostel zich in Egypte bevinden, dan was eveneens 
de haven van Efeze een mogelijk uitgangspunt geweest voor een rondreis. Over 
land reizend zou men in het zuiden van Asia Minor moeten beginnen Wanneer 
Petrus in Mesopotamie is, zou Silvanus vanuit het oosten Asia Minor binnenko
men, en dus beginnen bij Kappadocie. Steeds doet het startpunt van de rondreis 

'" Ramsay, Church in the Roman Empire, 10, cf 224-225 Zie ook de schets van dit gebied 
bij Hemer, Address, 239 Een moderne kaart van Asia Minor onder de romeinse overheersmg 
vmdt men m T Cornell/J Matthews, Atlas van het Romeinse Rijk, Amsterdam 1983, 150-
151. 
'" Josefus verteh nog van een reis, die Herodes en Markus Agnppa gezamenUjk maakten 
door dit gebied Zij waren per schip in Pontus aangekomen, maar reizen over land terug via de 
volgende route Pontus, Paflagomë, Kappadocie, Frygie, Efeze, en vervolgens per boot naar 
het eiland Samos (Antiquitates XVI, 23) 
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vragen rijzen'^''. Daarom mag dit punt niet meewegen in de diskussie over de 
plaats van de afzender van 1 Petrus en de interpretatie van 'Babyion''". Wanneer 
2 Petrus vanuit Rome is verstuurd, kan in principe dezelfde cirkelbeweging wor
den gemaakt, eventueel vanuit Efeze. 

Nu we echter op andere gronden tot de konklusie gekomen zijn dat 1 Petrus 
vanuit Mesopotamie is geschreven, blijft de vraag over of, vanuit Babyion ge
zien, het startpunt Pontus onmogelijk of onwaarschijnlijk is te noemen. Dat is 
zeker niet het geval. Vanouds bestond er druk verkeer tussen Klein-Azie en het 
gebied van de Eufraat. Zo kende Herodotus van Hahkarnassus (in Klem-Azie) 
het gebied van Babyion uit eigen ervaring, door een tocht die hij eens langs de 
Eufraat had gemaakt. Hij vertelt ook dat er intensief scheepvaartverkeer bestond 
tussen Babyion en Armenië"*. Dit laatste gebied bevindt zich ten oosten van 
Kappadocie. Het is goed mogelijk dat de brief vanuit Babyion langs de oostgrens 
van het Imperium Romanum is gereisd, om zo vanuit het noordoosten Asia Mi
nor binnen te komen in het gebied van Pontus. 

4.1.3. Konklusies 

Wie in Klein-Azie het evangelie hebben gebracht, is vooral wat betreft 
het noorden en oosten niet precies te zeggen. Er is geen aanwijzing dat Pe
trus dit gebied uit eigen ervaring kende. Paulus en Silvanus zijn in Frygie en 
Galatie geweest, en later heeft Paulus tijdens zijn verblijf in Efeze heel de 
provincie Asia kunnen bereiken. Daarmee is vooral het midden-deel van 
Asia Minor het eerst binnen de invloedssfeer gekomen van het evangelie. 
Van daaruit kan het zowel naar het noorden (Pontus, Bitynie) als naar het 
oosten (Kappadocie) toe zijn 'uitgewaaierd'. De uitdrukking "degenen die 
u het evangelie hebben gebracht" (1 Petr 1,12) laat zich verklaren, wanneer 
het evangelie zichzelf heeft verbreid via mondelinge kontakten, en via 
(groepen) predikers (zoals Epafras). Vermoedelijk was al in de jaren 50-60 
het christendom in Klein-Azie op behoorlijke schaal verbreid. 

Noch Paulus, noch Petrus kon de broeders in Klein-Azie aan hun lot 
overlaten. Zij hebben het als hun verantwoordelijkheid gezien, een vervolg-
bezoek te brengen. Dat gebeurde via medewerkers als Epafras, Tychikus en 

'" Hiebert, Designation, 69-70 "If the order indicates the route of the messenger, the exact 
route taken must have been determined by soms considerations no longer known" Wei kiest 
Wettstein (Novum Testamentum ad 1 Petr 5,12) voor Babylon in Mesopotamie, mede omdat 
van daaruit de volgorde van de adressering beter te verstaan is; hij wijst ook op Op 1,11 waar 
(vanuit Patmos) het eerst Efeze wordt genoemd 
'" Volgens Bigg is vanuit Pontus het initiatief genomen tot een grote 'evangehsatiekampag-
ne', waarbij men de hulp van Petrus inriep, zoals Paulus' eerste reis werd gestimuleerd vanuit 
Antiochiè Dat zou verklaren waarom Pontus het eerst wordt genoemd {Commentary, 69-70) 
Er is echter geen enkele aanwijzing dat een dergelijk initiatief van Pontus is uitgegaan Inte
gendeel, zoals we reeds zagen, is eerst het midden-deel van Klem-Aziê met het christelijk ge
loof m aanraking gekomen 
"' Herodotus,//«fona I, 194 
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Onesimus, via korrespondentie (Galaten, Efeziers, Kolossenzen, 1 en 2 Pe
trus) of via een kombinatie van beide: zo mogen we de zending van Silva-
nus wel zien, wanneer hij heel Asia Minor rondreist met een brief van Pe
trus. Op de kaart van kontakten tussen dit gebied en de apostolische predi
king kunnen niet alle wegen meer worden ingetekend, die de predikers in
dertijd zijn gegaan. Met de ons ter beschikking staande gegevens kunnen 
we ons wel een globaal beeld vormen van het ontstaan van de kerken in 
Klein-Azie en de zorg van de apostelen en hun medewerkers/afgezanten 
voor de christenen in dit gebied. 

Schematisch voorgesteld: 

prediking nazorg 
Paulus via Paulus: Tychikus, Onesimus 
Silvanus via Petrus: Silvanus, Markus(?) 
Epafras 

4.2. Christenen in Asia Minor 

4.2.1. Godsdienstige achtergrond 

"Bijwoners van de diaspora" noemt Petrus zijn lezers (napeniÖTinoiq 
8iao7iopa(;; 1 Petr 1,1). Wie deze uitdrukking overweegt, wordt onvermij
delijk gekonfronteerd met een veelbesproken vraag: waren de christenen in 
Asia Minor van joodse of van heidense afkomst? Vanouds loopt hier een 
scheiding tussen de mening van de griekse kerkvaders (Origenes, Eusebius), 
gevolgd door o.a. Erasmus, Calvijn en Bengel, die vooral aan ex-joden 
denken; en aan de andere kant de latijnse patres (Augustinus, Hierony-
mus), gevolgd door o.a. Grotius, die menen dat het om gewezen heidenen 
gaat'". De laatste opvatting is in de twintigste eeuw vaak zonder meer uit
gangspunt van verklaring geworden, als gevolg van twijfels aan het auteur
schap van Petrus. Wanneer Petrus niet de schrijver is van de brief, vervalt 
immers een duidelijk argument voor de gedachte aan joden-christenen''*. 

Beide opvattingen kunnen zich op elementen uit 1 Petrus beroepen. 
Soms bevat de brief zinspelingen op de heidense achtergrond van de lezers 
(1,18; 2,10; 4,3), maar een andere keer wordt ook benadrukt dat de gea
dresseerden één zijn met het volk van God (2,9-10). Is het bovengenoemde 
dilemma niet te ontwijken? Selwyn bijvoorbeeld heeft er op gewezen dat in 
Tessalonika, Rome en Asia Minor het strikte onderscheid tussen jood en 
heiden aan het vervagen was, mede door synkretistische tendenzen. De 
meeste bekeerlingen kwamen uit een 'menggroep' van mensen die door het 

' " Selwyn, First Peter, 41. 
158 Wikenhauser/Schmid, Einleitung, 593; Schelkle, Petrusbnefe, 2 (cf 11-15) 

brieven 
Paulus 
Petrus 
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synkretisme waren beïnvloed. Misschien zijn de lezers te zoeken in de kring 
van proselieten en Godvrezenden, aldus Selwyn. Dat zou de kombinatie 
van een heidense achtergrond met joodse motieven in 1 Petrus verklaren'^'. 

Het is vooral Van Unnik geweest, die deze gedachte heeft uitgewerkt. Hij 
wijst op de duidelijk gemarkeerde overgang in 1 Petrus 1,15-16: de lezers 
waren zichtbaar anders gaan leven. Wanneer dan gezinspeeld wordt op een 
offer (vs 19), moet dat het proselietenoffer zijn, aldus Van Unnik. Zoals 
door het proselietenoffer de bekeerde heiden werd opgenomen in het ver
bond, zo laat het offer van Christus de heidenen delen in het nieuwe ver
bond. Ook andere uitdrukkingen zijn te lezen in het licht van de proselie
ten-status: zij zijn pasgeboren kinderen (2,2); toegebracht naar God (3,18; 
cf 2,3); overgegaan van de duisternis naar het licht (2,9)'^. De "bijwoners 
van de diaspora" zijn dan de Godvrezenden: heidenen die in de diaspora 
deelnemen aan het leven van de synagoge, maar zich nog niet laten inlijven 
in het joodse volk. Hun religieuze interesse was vooral gewekt door het 
joodse monotheïsme'". 

Wat Van Unnik heeft opgemerkt kan meer tekening brengen in het vaak 
wat wazige beeld dat men zich van Petrus' lezers gevormd heeft. Alleen, hij 
vat de uitdrukking "bijwoners" (7tapeni8f|noiq SiaoTtopaq) letterlijk op, 
in tegenstelling tot "vreemdelingen" (1,17; 2,11). De lezers zouden tegelijk 
(in letterlijke zin) bijwoners bij de synagoge en (in geestelijke zin) vreemde
lingen op aarde zijn. Maar in Gen 23,4 en Ps 39,13 worden deze beide ter
men als synoniemen gebruikt"^. Bovendien is het uiterst onzeker of het 
proselietenoffer in de eerste eeuw na Christus al gebracht werd'". Maar 
ook als in 1 Petr 1,19 inderdaad het proselietenoffer zou zijn bedoeld, is 
nog niet per konsekwentie gezegd dat de lezers zélf proselieten of Godvre
zenden waren geweest. Ook voor bekeerde heidenen die nu behoren bij de 
christelijke gemeente zou een zinspeling op het proselietenoffer duidelijk 
genoeg zijn geweest. 

' " Selwyn, First Peter, 42-47 "It must be remembered also that Jewish synagogues m the 
provmces had their "godfearers" as well as their proselytes, and that these groups of devout 
but uncircumcised adherents probably played an important part in the expansion of the 
Church " (44) 
'<* Van Unnik, Christianity, 114-116, Redemption, passim (speciaal 37-40 over de achter
grond van Levitikus 22, 57-68 inzake Philo over de status van proselieten) Het "onberispelijk 
en vlekkeloos" zou dan op kultische reinheid wijzen (33-40) 
'" Van Unnik, Redemption, 74-77 Zie over de positie van Godvrezenden en proselieten: 
Schurer, History III 1, 150-176, Strack/Billerbeck, Kommentar II, 715-723; H Mulder, Pro
selieten tussen ja en neen. Kampen 1980 
'*2 De Jonge, Vreemdelingen en Bijwoners, 29; dit zijn in de bijbel de enige plaatsen waar 
jtapeniStinoi; gebruikt wordt Kritiek ook bij De Zwaan, Inleiding III, 31-33. 
' " Omdat Philo en Josefus nergens melding maken van het proselietenoffer, gaat men er ge
woonlijk vanuit dat de verplichting om een offer te brengen met eerder dan in de tweede helft 
van de eerste eeuw is geïntroduceerd (Schurer, History III.l , 174 n.89). 
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In de uitdrukking "uitverkoren bijwoners van de diaspora" worden twee 
relaties van de lezers aangegeven. Het èKX,eKTOï(; duidt op hun verhouding 
tot God; het jtapE7ii5Tnxoi(; op de relatie met hun omgeving'^. Maar hoe 
moet de toevoeging "van de diaspora" in dit verband geïnterpreteerd wor
den? Daarvoor zijn drie mogelijkheden: 
- bijwoners uit de diaspora (genitivus partitivus) 
- bijwoners, die verstrooid leven (genitivus qualitativus) 
- bijwoners, levende in de diaspora {genitivus loei) 
Nu volgt verder in 1 Petr 1,1 een geografische reeks: nóvTOU, TaXaxiac,, 
KaTtnaSoKiaq, 'Aaiaq, Kal BiGuviaq. Blijkbaar zijn deze gebieden met een 
genitivus loei aangegeven. Hoewel de mogelijkheid dat de schrijver tevens 
een kwalifikatie wilde geven niet is uit te sluiten, is allereerst te denken aan 
de derde mogelijkheid, aldus terecht De Jonge. In dat geval is immers twee 
maal dezelfde soort genitivus gebruikt'". 

De term diaspora wordt hier dus niet, zoals gebruikelijk, op de joodse 
diaspora toegepast, maar is (net zoals in Jak 1,1) een aanduiding van chris
tenen die in het gebied van het diaspora-jodendom leven. Hun situatie ver
toont ook overeenkomsten met die van de verstrooide joden. De uitdruk
king 'bijwoners in de diaspora' wordt gebruikt "to designate the Christian 
community as coheirs or perhaps sole heirs of the legacy of Israël""*. Van
daar dat 1 Petrus eraan toevoegt: u bent uitverkoren naar de voorkennis 
van God, en dat 2 Petrus begint met te zeggen: u hebt een even kostbaar ge
loof verkregen als wij. Petrus richt zich tot christenen die hij aanspreekt in 
hun moeilijke positie als 'vreemde' minderheid in een overwegend heidense 
omgeving. Bij deze mensen treedt een gevoel van vervreemding op. Al is 
men verstrooid en verspreid, toch mag men zich verbonden weten met heel 
Gods volk in de wereld. Ook deze krappe minderheid mag deel uitmaken 
van een ruim, wereldwijd geheel. Dat is de rijkdom van Gods beloften. 

4.2.2. Sociaal-maatschappelijkepositie 

Om een nog gedetailleerder beeld te krijgen van de omstandigheden, 
waarin de lezers van 1 en 2 Petrus verkeerden, moet ook de totale samen
stelling van de bevolking in Asia Minor in de overwegingen worden betrok
ken. De mensen in dit gebied vormden een uiterst heterogeen gezelschap. 
De oorspronkelijke, anatolische kuituur was door migratie en invasie ver
mengd met verschillende andere elementen'*^ De natuurlijke grenzen bin-

' " Hiebert, Designation, 65: "Then Peter's designation fuses a heavenward relationship and a 
earthly relationship in his characterization of his readers. This double character of the readers 
underlies all that follows in the epistle". 
'" De Jonge, Vreemdelingen en Bijwoners, 29. 
'« Elliott, Home, 38. 
'«' Selwyn, First Peter, 47. 
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nen dit gebied droegen ertoe bij, dat de diverse bevolkingsgroepen betrek
kelijk onafhankelijk van elkaar leefden. Elliott verwoordt deze situatie als 
volgt: "The terrain, which varied from the coastal sections of Asia, Bithy-
nia and Pontus to the mountain ranges traversing the northern and sou
thern extremities of the territory and to the lakes and central plateau of the 
interior, established, along with the river systems, the natural boundaries 
of the area.'"**. Zo leefde men groepsgewijs geïsoleerd, ieder vanuit eigen 
ethnische wortels, eigen tradities en dialekt, eigen religiositeit en niet in de 
laatste plaats met een aparte politieke geschiedenis. 

Met name onder de plattelandsbevolking en in het bergland boden de 
taaie tradities veel langer weerstand tegen het romeinse helleniserings-pro-
gramma dan in de stadscentra in het westen van Klein-Azië. In Kappadocië 
en Galatië bijvoorbeeld was de oorspronkelijke, eigen taal en kuituur heel 
lang bewaard gebleven, omdat invloed van buitenaf nagenoeg geheel ont
brak. In Pontus, Bitynië en Asia daarentegen (provincies die alleen al door 
hun ligging meer open stonden naar buiten toe) was de hellenistische kui
tuur, die al drie eeuwen voor Christus in Klein-Azië was geïmporteerd, in 
brede lagen van de bevolking geaccepteerd'*'. Met name in deze gebieden 
zullen de 'hellenismen' uit 2 Petrus 1 uitstekend verstaan zijn! 

De meerderheid van de bevolking was werkzaam in de agrarische sektor, 
wat in de beeldspraak van 1 Petrus weerspiegeld wordt (1,22-24; 2,25; 5,2-
4.8). Juist omdat in deze kategorie, mensen van het platteland, de weer
stand tegen het 'nieuwe' christelijke geloof het grootst moet worden 
geacht, is opvallend wat in de brief aan Plinius wordt gezegd: ook in de 
dorpen en op het platteland {vicos etiam atque agros) bevonden zich chris
tenen. Wanneer in Bitynië al in brede lagen van de bevolking mensen tot ge
loof in Christus waren gekomen, zal dat zeker ook in de stedelijke agglome
raties het geval zijn geweest'™. Ook de stadsmensen van Klein-Azië zullen 
zich zeker in Petrus' brieven hebben herkend. In 1 Petrus gaat het over 
huisslaven (2,18-20) en politieke verantwoordelijkheid (2,13-17); de waar
schuwing tegen al te veel vrouwelijke opsmuk verraadt behoorlijke welge
steldheid (3,3). 

Intussen is de heterogeniteit van de bevolking in Klein-Azië vooral ver
oorzaakt door de kontakten tussen oost en west, die in het handelsverkeer 
werden gelegd. Veel aanvoerlijnen liepen over Asia Minor heen. Tegelijk 
werden echter ook spanningen ingevoerd. De welvaart werd niet gelijk ver
deeld; vooral degenen, die veel kapitaal hadden geïnvesteerd in industrie en 
handel, profiteerden van de nieuwe bronnen van rijkdom die waren aange
boord. Bovendien werd veel van de rijkdom van Asia Minor opgeëist door 

"« Elliott,//ome, 61. 
|«» Selwyn, First Peter, 47-48. 
I™ Zie noot 131. 
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de romeinse bezetter. Zo kwam de welvaart van bepaalde bevolkingsgroe
pen wel zwaar onder druk te staan"'. 

Het laat zich verklaren, dat in deze situatie jalouzie en irritatie wordt op
geroepen tussen verschillende bevolkingsgroepen (zie ook 4.2.3.). Wellicht 
is dit een van de oorzaken geweest, waarom Asia Minor een zo vruchtbare 
bodem was voor het zaad van het christendom, zelfs in die regio's die tradi
tioneel een weerbarstige ondergrond vormden voor nieuwe ideeën. Wat de 
religieuze verscheidenheid van de bevolking betreft, kan worden herinnerd 
aan de haast klassiek geworden woorden van Selwyn: "the Asiatics were as 
mixed m religion as in race. The strangest congeries of divinities and of 
cults claimed their worship, changing their names very often from one re
gion to another but not their character, and ranging from the primitive Ma, 
the Cappadocian moon-goddess, or the Phrygian Cybele or Artemis or her 
male counterpart, Jupiter or Dionysius Sabazius, to forms of monotheism, 
associated with Attis or simply with "the Highest", which were in sympa
thetic contact with the Jewish synagogues.""^. 

Komplex en verwarrend als deze situatie is, vraagt zij om een vereenvou
digende oplossing van synkretistische aard. De levensstijl die de pseudo-le-
raars in 2 Petrus propageren zou daarvan een verschijnsel kunnen zijn. Te
gen deze achtergrond moet 2 Petrus 2 gelezen worden (zie Hoofdstuk III 
5.3.). In het bonte geheel van religiositeit nam de joodse godsdienst, met 
een eigen organisatie, een vaste reHgieuze traditie, een duidelijk moreel 
koncept en een herkenbaar godsdienstig patroon, een aparte plaats in. De 
aantrekkingskracht van het monotheïsme bleek ons al bij proseheten en 
God vrezenden. Het zou te ver voeren in dit verband nader in te gaan op de 
vraag in hoeverre de joden het recht hadden een eigen godsdienst uit te oe
fenen'". Mutatis mutandis geldt, wat nu over de bekoring van het joodse 
geloof gezegd is, ook voor het christendom, dat in Klein Azië inmiddels een 
eigen weg was gaan volgen - herkenbaar en opvallend (I Petr 2,I1-12;3,15; 
4,4; 2 Petr 2,2). 

4.2.3. Vreemdelingschap 

De christenen in Asia Minor waren vreemdelingen in eigen land. Vooral 
in 1 Petrus speeh het 'vreemdeling-zijn' een grote rol (1,1.17; 2,11). Vol-

'" Elliott, Home, 67- "territorial confiscations, war indemnities, exorbitant tribute and taxa
tion, slavery and the reduced economic level of the free labourers had been the brutal price 
which the provinces paid for the pax romana " 
"2 Selwyn, First Peter, 49-50, cf Nilsson, Geschichte, 340-345. Een algemeen overzicht van de 
godsdienstige situatie in Klein-Azie geeft S E Johnson, Asia Minor and Early Christianity, 
in Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults, Part Two. Early Christianity (feest
bundel M Smith), Leiden 1975, 77-145 
'" Zie hierover Safrai/Stern, Jewish People 1, 454-460, over de spreiding van joden in Asia 
Minor: Schurer, History III.l, 17-36 
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gens Elliott, die het gebruik bestudeerd heeft van de term ndpoiKoq in een 
hellenistische kontekst, is de vreemdeling een 'displaced person' met een 
status tussen die van een 'pure' vreemde (^évoq) en een ingezetene (7to-
'knT\c,) in. Volgens hem is 'vreemdelingschap' aanduiding van de politieke 
en sociologische kondities van de christenen als bevolkingsgroep"''. Men 
mag de vreemdelingschap in de bijbel niet losmaken van de levens-ervarin
gen waaraan deze notie ontleend is, stelt Elliott. De situatie in 1 Petrus is 
analoog aan die van Israel: "Dislocation from home, dispossession of the 
land of promise, life under the conditions of political, and social and reli
gious estrangement were the trying experiences of Israel which shaped the 
language and symbolism of reUgious despair and hope". De eerste brief van 
Petrus wijst erop dat de sociale status van de lezers (met de konsekwenties 
van beperkte mogelijkheden en vervreemding) tegelijk een geweldige uitda
ging inhield. Nu moet het geloof immers alléén op God zijn gericht"^ 

Terecht wordt in deze benadering aandacht gevraagd voor de maatschap
pelijke implikaties van de vreemdeUngschap (cf 1 Petr 2,11-20). In het OT 
is het leven als vreemdeling de basis voor een nieuwe religieuze en morele 
attitude, bijvoorbeeld ten opzichte van de arme broeder (Lev 25). De Israë
lieten moesten de bijwoners ruimte bieden, omdat zij zelf vreemdeUngen 
waren geweest in Egypte (Ex 22,30; 23,9; Lev 19,33v; Deut 10,19; 24,17v); 
die unieke ervaring moet heel hun houding beheersen. Omdat de 7idpoiKO<; 
leeft in een gemeenschap, waarin hij niet geworteld is, wordt hij terugge
worpen op zijn God (Ps 39,13; 119,19). 

Alleen wordt bij Elliott de vreemdelingschap in feite geheel tot een socio
logische kategorie. Dit is om de volgende redenen onjuist te noemen: 
1. In de aanhef van 1 Petrus staat: 7tape7ti5TÏnoi<;, een woord dat in de bij
bel weinig voorkomt (LXX Gen 23,4; Ps 39,13; 1 Petr 1,1; 2,11; Hebr 
11,13) en in geen geval beschrijving kan zijn van een sociale of poHtieke sta
tus. Deze status is namelijk officieel die van 'settlers' (KÓTOIKOI)"*. 
2. De geestelijke vulling van het begrip 'vreemdelingschap' is gezien de bij
belse gegevens niet illegitiem. Veelal moet het vreemdeling-zijn de lezers 
aansporenom te volharden (Hebr 11,8-16; cfEf 2,19; 1 Petr 2,11), een mo
tiefdat ook in Petrus' brieven voorkomt (1 Petr 4-5; 2 Petr 3). Gods belofte 
staat immers nog open (Hebr 11,13) en de verwachting, dat de belofte eens 
vervuld zal zijn, geeft aan de vreemdelingschap een eschatologische dimen
sie'". Lijnrecht daartegenover staat de levenshouding van de spotters, die 

^ Elliott presenteert zijn gehele studie als een oefening in sociologische exegese, "an attempt 
to articulate a fresh interdisciplinary approach to some unresolved issues" {Home, 1) 
'" Elhott, Home, 29 (citaat) en 35 
"' Safrai/Stern, Jewish People I, 420-430, de slaven, die in 1 Petr 2,18-25 worden aangespro
ken, hadden de sociale status van napoiKoc; in geen geval 
'" Ook Philo gebruikt napoiKoi; als omschrijving van de verhouding van de mens tot God -
maar ook van de relatie van de mens tot de aardse werkelijkheid, waarin hij slechts tijdelijk 
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de belofte in twijfel trekken en zich in deze wereld 'gevestigd' hebben. 
3. Het is methodisch onjuist, vanuit de lokatie van de lezers een direkte ver
binding te leggen met hun situatie. Het verblijf in de diaspora geeft de le
zers nog niet de status van joden in de diaspora. Als de vreemdelingschap in 
het begin van 1 Petrus aan de situatie van het volk Israel doet denken en een 
model heeft in de minderheidspositie van joden in de verstrooiing, is daar
mee het vreemdeling-zijn in de brieven van Petrus nog geen sociale of poli
tieke kategorie geworden. Veelbetekenend staat napE7ti8finoi(; in 1 Petr 1,1 
na èKX,eKToï(; (uitgewerkt in vs 2). Deze termen mogen niet omgewisseld, 
geïsoleerd, of tegen elkaar uitgespeeld worden. De bedoeling van de aanhef 
is, om het in de woorden van Goppelt te zeggen: "Die Christen leben in 
ahnlicher Weise wie bisher diese jüdische Diaspora unter ihren Mitmen-
schen""«. 

Deze bezwaren moeten tot afwijzing van de stelling van Elliott in zijn al
gemeenheid leiden. Dat neemt echter niet weg, dat het vreemdeling-zijn ka
rakteristiek is voor de christen in de samenleving van Asia Minor. Hij 
wordt door zijn naaste uitgedaagd en aangeklaagd met beschuldigingen van 
allerlei aard (1 Petr 2,12; 3,15-17; 4,15-16). Hij komt met zijn direkte om
geving in konflikt, als hij zich afzijdig houdt van gewoontes uit het heiden
dom en de weg van de gerechtigheid wil gaan. Het christendom heeft een ei
gen profiel gekregen (1 Petr 4,16) maar stuit in de samenleving op sterke 
weerstand, door Goppelt treffend getypeerd als 'sociale diskriminatie'. Er 
is geen systematische, door de staat georganiseerde vervolging aan de gang, 
maar een persoonlijk en lokaal gekleurd konflikt van onverdraagzaamheid 
tegenover de christen als 'vreemde', omdat hij vaak niet thuis geeft bij so
ciale konventies"'. 

In de positie van christenen in Klein-Azië, hun vreemdelingschap, laten 
zich vier aspekten onderscheiden: 

a) maatschappelijk: leven in een minderheidssituatie en gediskrimineerd 
worden om de naam van Christus; 
b) religieus: teruggeworpen worden op God, behoren tot zijn éne, uitver
koren volk; 
c) moreel: heilig leven in onderscheid van de traditionele levenswijze; 
d) eschatologisch: wachten op de vervulling van Gods beloften. 

In 1 Petrus treden, globaal genomen, vooral de elementen a) en b) op de 
voorgrond; in 2 Petrus de elementen c) en d). Er is verschil in de uitwerking 

verblijft (Bitter, Vreemdelingschap bij Philo, 50-60). In de bijbel is het vreemdeUng-zijn nog 
meer toekomstgericht (zie verder het artikel van De Jonge, Vreemdelingen en Bijwoners, pas
sim; ook W.H. Velema, Elhiek en Pelgrimage. Over de bijbelse vreemdelingschap, Amster
dam 1974). 
™ Goppelt, Theologie, 493. 
'™ Goppelt, Theologie, 491-493; Van Unnik, Christianity, 113-114; Neugebauer, Deutung 
und Bedeutung, 110-111; 132-134. 
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van motieven, maar het sleutelwoord dat deze motieven toegankelijk 
maakt en integreert is: vreemdelingschap. Petrus schrijft aan mensen die 
vreemdelingen zijn én moeten zijn: christenen in Asia Minor. 

4.2.4. Konklusies 

Wie waren de christenen in Asia Minor? De oude kwestie of zij uit de jo
den dan wel uit de heidenen stamden dringt ons in een onnodig dilemma. 
De lezers zijn niet uitsluitend te typeren als mensen die al eerder met het 
joodse geloof in kontakt waren gekomen. Zij moeten worden gezien tegen 
de achtergrond van het synkretisme, dat juist in Klein-Azië kon opbloeien 
tussen het struikgewas van allerlei religiositeit. Vooral het monotheïsme 
was een aantrekkelijk alternatief voor velen die het spoor in de verschillen
de godsdiensten en verschijningsvormen van godheden bijster waren ge
raakt. Petrus wijst hun een weg van gerechtigheid en maakt duidelijk dat 
Christus de enige weg is tot God. Wie Hem belijdt voor de mensen, mag de
len in de voorrechten die God zijn volk toekent. 

Asia Minor als geheel omvatte een grote verscheidenheid aan kuituren en 
tradities. Aan de ene kant waren er gebieden met een agrarische samenle
ving, die een sterk traditionalistische inslag hadden. Aan de andere kant 
waren de steden gestempeld door een moderne, hellenistische kuituur. Het 
is opvallend dat het christendom in betrekkelijk korte tijd is doorgedron
gen tot brede lagen van de bevolking. De verwarde en soms ook gespannen 
situatie, zowel op religieus als op ekonomisch gebied, heeft ongetwijfeld de 
snelle spreiding van het christendom bevorderd. De tegenstand, die de 
christelijke gemeenten vanuit de samenleving ontmoetten, verschilt niet we
zenlijk van de situatie tijdens Paulus' zendingsreizen (1 Tess 2,14). Er is dus 
onvoldoende grond voor de mening, dat Petrus' brieven vanwege de situa
tie van de lezers pas tegen het einde van de eerste eeuw geschreven kunnen 
zijn'*". 

Christenen in Asia Minor zijn 'vreemdelingen en bijwoners' geworden: 
vreemden in een vertrouwde omgeving, gasten in eigen land. Daarmee is 
niet slechts hun sociale positie aangeduid (Elliott), maar tevens een typering 
gegeven van de wezenlijke omkeer in hun leven. Vreemd worden ze aange
keken, als ze veranderd zijn. Vreemd is het verleden geworden in hun eigen 
beleving. In deze omstandigheden werden ze aangesproken door Petrus' 
brieven. De apostel heeft hen geleerd, het konflikt met hun omgeving niet 
uit de weg te gaan, maar ook met verwachting uit te zien naar de toekomst: 
de vervulling van Gods beloften. 

'*" Deze vrij gebruikelijke stelling houdt onvoldoende rekening met de open situatie in 1 Pe
trus; naar buiten toe wordt met de mogelijkheid van overtuiging via de christelijke levenswan
del gerekend; de grootste bedreiging van de kerk komt van binnenuit, en niet van mensen die 
zijn uitgetreden (zoals in 1 Joh 2,19). Cf Neugebauer, Deutung und Bedeutung, 112-113. 
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5 BALANS VAN DE GEGEVENS 

In de Inleiding bleek het belang van het gekozen uitgangspunt voor de to
tale benadering van 2 Petrus. Om een verantwoord uitgangspunt te vinden, 
werd de volgende vraagstelling geformuleerd: is er voldoende reden om het 
auteurschap van Petrus voor 2 Petrus te betwijfelen of te ontkennen? In dit 
Hoofdstuk is vervolgens materiaal verzameld over het vraagstuk van de 
echtheid van de brief. Het vraagstuk zelf bleek verre van eenvoudig. Met 
verschillende faktoren, zowel uit de traditie rond de brief als uit de inhoud 
van de brief zelf, moet rekening worden gehouden. De vraag is nu: hoe 
zwaar wegen de argumenten pro en kontra? Het gewicht van de argumenta
tie moet uiteindelijk de balans naar één kant doen doorslaan. Dat geldt 
voor de drie volgende aspekten: 
1. De datering: stamt de brief uit de tweede eeuw of uit de eerste, en (in het 
laatste geval) na of vóór Petrus' dood (5.1.)? 
2. Het auteurschap: is het onmogelijk dat de apostel Petrus zelfde schrijver 
is (5.2.)? 
3. De eenheid van de brief: is 2 Petrus een dokument dat uit verschillende 
onderdelen is samengesteld, of is de brief een samenhangend geheel (5.3.)? 

5.1. Datering 

Alle draden komen in feite samen bij de vraag naar de datering van 2 Pe
trus. Het is de moeite waard om te bekijken welk patroon de draden gaan 
vormen, voordat we een bepaalde draad in handen nemen. Er zijn in 
hoofdzaak drie verschillende benaderingen, c.q. dateringen te onderschei
den: 

A. 2 Petrus is een pseudepigraaf^K Iemand heeft na de apostolische pe
riode de kerk willen waarschuwen tegen gevaarlijke ontwikkelingen. Hij 
heeft deze waarschuwing teruggeprojekteerd in de tijd en op naam van Pe
trus gezet. Gevoelens van teleurstelling over het uitblijven van de weder
komst ('Nah-Erwartung'), de popularisering van gnostische ideeën, de 
noodzaak om christelijke waarden te her-formuleren in een veranderende 
samenleving - allerlei faktoren kunnen aanleiding gegeven hebben dit do
kument op te stellen en een autoritatieve traditie aan de apostel Petrus te 
verbinden. De brief weerspiegelt tendenzen uit de post-apostolische tijd: de 
mondelinge overlevering is 'Schrift' geworden, de terminologie is hellenis
tisch gekleurd, en de bestreden dwaling is misschien gnostisch van aard. 

'" Dit standpunt vmdt men o.a bij Fornberg (Early Church) en Kasemann (Apologie); en in 
de kommentaren van Fuchs/Reymond, Kahmann, Schelkle en Spicq. Over het precede van de 
pseudepigrafie zie men Fuchs/Reymond, La deuxième Epitre de St. Pierre, 32-34 
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Omdat 2 Petrus vóór de Petrus-Apokalyps geschreven moet zijn'*^, wordt 
de datering in deze visie tussen 90 en 140 na Christus. 

B. 2 Petrus is een geestelijk testament^^^. Door een leerling of opvolger 
van Petrus, dan wel vanuit een groep mensen die zijn 'erfenis' beheert, is na 
de dood van de apostel diens geestelijk testament vastgelegd. Dit zou ook in 
opdracht van de apostel gebeurd kunnen zijn, of in ieder geval met zijn ge
zag. Zo wordt het 'stijlverschil' met 1 Petrus verklaard, terwijl tevens be
grijpelijk wordt waarom in de brief allerlei tradities zijn verwerkt die met 
Petrus samenhangen. De vraag wie precies de schrijver is, is niet relevant. 
Het gaat om de inhoudelijke verwantschap met Petrus: hier wordt vastge
legd, wat de apostel zou hebben kunnen zeggen. Gezaghebbende woorden 
worden, door ze op naam van Petrus uit te geven, tot traditie gemaakt met 
het oog op de volgende generaties. De brief kan in dat geval niet lang na Pe
trus' dood geschreven zijn en is dus te dateren tussen 68 en 90 na Christus. 

C. 2 Petrus is een apostolisch testament^^^. Tegen het einde van zijn leven 
schrijft de apostel Petrus nog eenmaal naar het adres van christenen, die al 
eerder een brief van hem hadden ontvangen. Aanvulling van de eerste brief 
is nodig, omdat in de konkrete situatie van de kerken in Klein-Azië nieuwe 
gevaren dreigen. De brief moet dan geschreven zijn vóór Petrus' dood (en 
waarschijnlijk ook voorafgaande aan de brief van Judas), en na de brieven 
van Paulus en Petrus' eerste brief aan Asia Minor. Dat wijst op de periode 
tussen 60 en 68 na Christus. Wanneer de brief in Rome geschreven is, is het 
aannemelijk dat Petrus de gedachte van zijn naderend levenseinde (2 Petr 
1,13-15) vooral ontleent aan de golf van geweld en vervolging in de stad. 
Zijn testament is dan in de woelige jaren 64-68 na Christus opgemaakt. 

Op het eerste gezicht lijkt de afstand tussen opvatting A enerzijds, en op
vatting B en C anderzijds het grootst; wanneer 2 Petrus een pseudepigraaf 
is, is de verbinding met de apostel een louter formele geworden. Of de brief 
inderdaad sporen draagt van een schrijver uit de post-apostolische tijd, kan 
pas na de exegese van de inhoud worden vastgesteld. Het materiaal uit dit 
Hoofdstuk heeft deze benadering echter niet op voorhand aannemelijk ge
maakt; de verbinding met de apostel Petrus bleek ons méér dan formeel te 
zijn. 

Bij nadere beschouwing blijkt echter dat B en C niet in één lijn kunnen 

182 In de literatuur rond 2 Petrus komen ook wel latere dateringen voor, zelfs tot 180 na Chr.; 
maar gezien onze bevindingen over de relatie tussen 2 Petrus en de Petrus-Apokalyps moet het 
verschijnen van de Apokalyps als terminus ante quem worden beschouwd. 
'»' In deze rubriek is Calvijn te plaatsen (zie noot 89), ook De Ru (Authenticiteit) en de kom-
mentaar van Bauckham In de Inleiding is beschreven hoe deze bewust het belang van de vraag 
naar het auteurschap relativeert- het gaat hem vooral om inhoudelijke authenticiteit. 
'** Zie voor dit standpunt o a Windischmann, Vmdiciae Petrinae, Snyman, Authenticity; 
Green, Der 2. Petrusbrief; ook de kommentaren van Bigg; Greijdanus; Wohlenberg. 
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liggen. Wie de vraag opwerpt, wie nu eigenlijk de schrijver is van wat in elk 
geval gedachtengoed van Petrus moet zijn, krijgt vanuit B en C totaal ver
schillende antwoorden. Volgens C is Petrus zelf de auteur van de brief, 
maar volgens B is de vraagstelling als zodanig niet relevant. Toch kan men 
deze niet gemakkelijk ontwijken, want de brief presenteert zich nadrukke
lijk als een dokument van een apostel (1,1) die ook getuige is geweest van 
Christus' majesteit (1,16-19). Vermoedelijk is het gemakkelijker om van B 
naar A te gaan dan van B naar C. De interpretatie van 2 Petrus als aposto
lisch testament bleek goed mogelijk te zijn. Dit pleit voor de traditionele 
opvatting, dat 2 Petrus een apostolisch testament is, geschreven in de perio
de tussen 64 en 68 na Christus. 

5.2. Auteurschap 

Is er wel voldoende reden, het auteurschap van de apostel Petrus in twij
fel te trekken? De twijfel over het auteurschap van Petrus blijkt vooral in
gegeven te zijn door verwarring in de kerkelijke traditie, en doordat vol
doende duidelijk getuigenis over de schrijver van de brief ontbreekt. Juist 
op dit punt is dit onderzoek ingezet. Inderdaad viel een smalle marge van 
onzekerheid te bespeuren rond de vraag naar de apostolische oorsprong 
van de brief. Maar hoe was de verwarring ontstaan? In de loop van de 
tweede eeuw en daarna had men de naam van de meest prominente apostel 
gebruikt in allerlei geschriften van verdachte herkomst. Dit noopte tot ui
terste voorzichtigheid. Desondanks heeft de erkenning van Petrus' tweede 
brief als oorspronkelijk, apostolisch dokument zich doorgezet. Irenaeus 
blijkt 2 Petrus te kennen, en Origenes beluistert in de beide brieven van Pe
trus de trompetten van de apostel. En dat juist in een tijd waarin anderen 
niet meer zeker zijn over het apostolisch auteurschap van de brief. 

Behalve het getuigenis van de oude kerk rondom 2 Petrus werpt ook het 
feit, dat de brief vanaf het begin is gezien als deel van de apostolische erfe
nis, gewicht in de schaal. Zo zijn 2 Petrus en Judas beide gevoed vanuit een 
gemeenschappelijke traditie van apostolische prediking; vandaar de over
eenkomst tussen beide brieven in thema's en voorbeelden. Judas geeft let
terlijk weer, wat één van de apostelen had gezegd en brengt zo Petrus' 
waarschuwing opnieuw onder de aandacht. Daarmee zou Judas de vroegste 
getuige zijn voor het gebruik van 2 Petrus in de kerk als apostolisch doku
ment. Trouwens, de brief werd al heel spoedig met de apostel zelf in ver
band gebracht. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de Petrus-Apokalyps, gebaseerd 
op tradities zoals die in Petrus' tweede brief waren vastgelegd, en in die lijn 
verder denkend. 

Ook de verhouding tussen 1 en 2 Petrus is een belangrijke faktor in het 
geding. Merkwaardig genoeg worden twee volstrekt tegenovergestelde op
vattingen verdedigd. Volgens de één zou 2 Petrus literair afhankelijk zijn 
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van 1 Petrus, maar volgens de ander zouden de stijlverschillen tussen 1 en 2 
Petrus een gemeenschappelijke auteur uitsluiten. Hoe moeilijk het begrip 
'stijlverschil' te definiëren is, en hoe moeilijk verschillen objektief te meten 
zijn, blijkt wanneer een stylometrische vergelijking wordt gemaakt tussen 1 
en 2 Petrus. Er is tussen deze brieven geen meetbaar verschil, zodat het be
grip 'stijlverschil' in dit geval nader omschreven moet worden als: 'verschil 
in woordkeus'. Een verklaring voor dat laatste zou kunnen zijn, dat 1 Pe
trus werd geschreven in Babyion en 2 Petrus (later) in het gehelleniseerde 
Rome. 

Hoewel de tweede brief van Petrus geadresseerd is aan dezelfde mensen 
als de eerste, Ugt het accent nu anders. In 1 Petrus valt alle nadruk op de 
maatschappelijke moeiten en de religieuze implikaties van de vreemdeling-
schap, in 2 Petrus vooral op de morele en eschatologische aspekten. Beide 
brieven weerspiegelen een situatie, waarin de lezers vreemden worden in ei
gen land, doordat het christelijk geloof in hun leven gaat doorwerken. Van
wege de praktische komplikaties, waarmee het beginnend christendom in 
Klein-Azië te maken had, wil Petrus zijn lezers nog eens extra bepalen bij 
wat hen is overgeleverd. De apostel Petrus schrijft dit vóór zijn 'vertrek', 
als een geestelijk testament. Zowel de stijl als de inhoud van deze tweede 
brief zijn gestempeld door het apostolisch, testamentair karakter. 

Konkluderend valt te zeggen dat geen doorslaggevende argumenten over
blijven tegen de mogelijkheid, dat de apostel Petrus zélf de auteur is van 2 
Petrus. Positieve aanwijzingen in deze richting zijn vooral het vroege ge
bruik en de erkenning van de brief, en het konkrete kader van de apostoli
sche tijd, waarin 1 en 2 Petrus zijn te plaatsen. De brief dient zich aan als 
apostolisch getuigenis, onder een apostolische signatuur. Zo slaat de balans 
door ten gunste van het auteurschap van Petrus. Daar de auteur zich voor
stelt als "Simeon Petrus, een slaaf en apostel van Jezus Christus", moet hij 
de apostel Petrus zijn. 

5.3. Eenheid 

Wat betekent het apostolisch auteurschap nu voor de brief als geheel? De 
vraag wie de schrijver is, is niet zonder gevolgen voor de waardering van 2 
Petrus. Is de brief namelijk (om welke reden dan ook) na Petrus' dood sa
mengesteld, dan kan men op zoek gaan naar redaktionele aanpassingen. 
Volgens Robson is meermalen in de brief de hand van de redakteur zicht
baar (l,l-5a; 19-20a; 2,20-3,3a; 3,8a; 3,14-slot), terwijl Witherington een 
fragment van een testament van Petrus ziet in l,12-2,3a en 3,l-3'*^ Men 
heeft ook getracht interpolaties vanuit Judas aan te wijzen; verder zijn be-

'*' Robson, Studies, passim; Witherington, Petrine Source, 191. 
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paalde hoofdstukken als aparte brief gelezen'**. Als Petrus niet de auteur 
is, vervalt de belangrijkste integrerende faktor. 

Is Petrus zelf wel de auteur van de brief, dan wordt een andere benade
ring mogelijk. De persoon en de roeping van deze apostel van Jezus Chris
tus maken de woorden van 2 Petrus tot een homogeen geheel. De hoofd
stukken 1 en 2 vloeien in elkaar over, want het gaat om de aard van de pro
fetie. Petrus legt er de nadruk op dat het profetische woord niet voortkomt 
uit de wil van een mens. Valse profeten zijn het, die aankomen met zelf-ver-
zonnen redeneringen. De weg, die de dwaalleraars wijzen, is de weg van de 
valse profetie. Ook de hoofdstukken 2 en 3 horen bijeen, zoals vooral blijkt 
uit de karakterisering van de 'doelgroep' van de dwaalleraars als 'onstand
vastige zielen' (2,14). Later noemt Petrus juist diegenen onstandvastig, die 
Paulus' woorden verdraaien, terwijl hij besluit met een oproep om stand
vastig te blijven (3,16-17)'*'. 

Het gekozen uitgangspunt kan na dit eerste Hoofdstuk met des te meer 
overtuiging gehandhaafd worden. Tegelijk is hiermee een programma voor 
verder onderzoek gegeven met betrekking tot de uitleg van de brief. Daarin 
wordt een geïntegreerde behandeling geboden door 2 Petrus te lezen vanuit 
het apostolisch auteurschap. De leerling, die door Jezus zelf als rotsman 
werd aangewezen, heeft ons een testament nagelaten. 

Bij de exegese van 2 Petrus 1 zal het stijl-probleem in iets andere vorm te
rugkeren, wanneer moet worden nagegaan in hoeverre specifiek-hellenisti-
sche uitdrukkingen gebruikt zijn. Verder bespeurt men aan het slot van dit 
hoofdstuk een begin van gebondenheid aan een kerkelijk leer-ambt, waar
mee de overgang zichtbaar zou worden van de apostolische naar de vroeg-
katholieke kerk. Natuurlijk trekt ook het 'verslag' van Jezus' verheerlij
king op de berg de aandacht. Is dit een originele traditie of een bewerking, 
bijvoorbeeld van synoptisch materiaal? 

Welke vorm van dwaling eigenlijk bestreden wordt, is bij 2 Petrus 2 nog 
nader te onderzoeken. Sommigen menen dat het om een (vroege) vorm van 
gnostiek moet gaan, zodat de brief als geheel in de kontekst van de tweede 
eeuw moet worden geplaatst. Maar het is ook mogelijk dat het gevaar dat 
Petrus signaleert al wortelt in een negatieve reaktie op de apostolische pre
diking. Wanneer dit hoofdstuk niet aan de hand van Judas is vervaardigd 
en is ingeschoven in een nieuw geheel, krijgt het weer een eigen betekenis 
voor de interpretatie van 2 Petrus. 

De verhouding tussen de dwaalleraars en de spotters moet bij 2 Petrus 3 

'*' Zie over de interpolaties vanuit Judas: Guthrie, Introduction, 851. Volgens Grotius zou 2 
Petrus 3 een vervolg zijn op een eerdere brief, bestaande uit 2 Petrus 1 en 2 (Annotationes ad 
3,1). Een scheiding tussen 2 Petrus 1 en 3 aan de ene kant, en 2 Petr 2 aan de andere kant 
wordt gemaakt door Wikenhauser/Schmid, Einleitung, 605. 
'*' Ook noties als 'opsparen tot het oordeel' (2,3.9; 3,7) en 'het oordeel door water over de 
vroegere wereld' (2,5; 3,5-6) leggen een verbinding tussen 2 Petrus 2 en 3. 
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aan de orde komen. Gezien de eenheid van de brief is er a priori geen reden, 
de komst van de dwaalleraars en van de spotters als twee afzonderlijke ver
schijnselen te zien, die geen verband houden met elkaar. En waarop is de 
kritiek van de spotters gebaseerd? Hebben we te maken met het probleem 
van de 'Nah-Erwartung', zoals het beleefd zou zijn door christenen van de 
tweede generatie? Is het kosmische gericht, waarover dit hoofdstuk zo in
dringend schrijft, via een buiten-bijbelse traditie 2 Petrus binnengekomen? 

In de volgende Hoofdstukken (II-IV) zal geprobeerd worden een weg in 
de doolhof van deze kwesties te vinden, in de hoop dat het gehandhaafde 
uitgangspunt, namelijk het auteurschap van Petrus, een draad van Ariadne 
zal zijn. 
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INLEIDING 

Onze speciale belangstelling voor de authenticiteit van 2 Petrus koncen-
treert zich, voor wat het eerste hoofdstuk van de brief betreft, op twee 
hoofdzaken: 

In de eerste plaats de 'hellenismen'; het gebruik van woorden als Geia 5ü-
va|ii(;, eöoÉpeia, yvcöoK; wordt gezien als aanwijzing, dat de schrijver een 
hellenistische inslag had. Wanneer dan in vs 4 wordt gezegd dat de gelovi
gen deel krijgen aan de Goddelijke natuur, leest men dat als een soort apo
theose van de christenen. Op de achtergrond van deze uitspraak zou de idee 
van onsterfelijkheid uit de griekse filosofie meespelen. De opsomming van 
'deugden' (vs 5-7) zou als stijlvorm afhankelijk zijn van de Stoa, terwijl de 
inhoud van de lijst een hellenistische opvatting over vroomheid en deugd 
verraden zou. 

Naast deze onderdelen is ook de struktuur van het hoofdstuk als geheel 
geplaatst in het kader van het hellenisme. Volgens Danker is 2 Petrus 1 ge
schreven naar het model van hellenistische dekreten, door middel waarvan 
burgerlijke gemeenschappen en overheden de edelmoedigheid van hun wel
doeners honoreerden. Dat gebeurde zowel in de vorm van eerbewijs en toe
kenning van privileges, als ook doordat men de verplichting tot dankbaar
heid op zich nam. In 2 Petrus zou dit model zijn toegepast op de wederkeri
ge relatie tussen Jezus Christus als 'weldoener' en de christenen als 'begun
stigden'. Volgens Danker beheerst dit hellenistische model de kompositie 
en de stijl van het gehele hoofdstuk; hiermee wordt getracht een "decretal 
effect" te bereiken'. 

In de tweede plaats wordt wel gezegd dat 2 Petrus 1 een aantal ontwikke
lingen laat zien van de post-apostolische tijd, zoals een theologische reflexie 
op de transfiguratie (vs 16-19) en een ontwikkeling naar een officieel 'leer
ambt' in de vroege kerk, waarbij de nadruk komt te Hggen op de autoriteit 
van ambtsdragers en het kerkelijk leergezag. Kasemann meent, dat zich 
vanuit deze nadruk op formele autoriteit ook een formaliserende wijze van 
geloven ging ontwikkelen: men gelooft, wat de kerk gelooft .̂ Dit punt om
vat méér dan alleen de uitleg van de laatste twee verzen van dit hoofdstuk; 
het raakt ook het bewaren van de traditie (vs 12) en de wijze waarop de 

' Danker, 2 Peter 1, passim. 
2 Kasemann, Apologie, 154. 
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schrijver zich als apostel presenteert. Begint hier niet een proces van ver
starring, waarbij de kerk zich steeds meer gaat terugtrekken op haar forme
le autoriteit? 

Hellenistische tendenzen - in woordkeus en kompositie van het hoofd
stuk, maar ook in ontwikkelingen binnen de kerk. Wie geïnteresseerd is in 
de authenticiteit van 2 Petrus kan om deze zaken niet heen. Bij de uitleg 
van 2 Petrus 1 zal er speciale aandacht aan moeten worden besteed. Draagt 
deze brief in de introduktie al een hellenistisch stempel? Is 2 Petrus de kata
lysator geweest, die het proces van verstarring in de kerk in versneld tempo 
deed voortgaan? 

1. EEN APOSTOLISCHE GROET (1,1-2) 

1.1. Gegeven geloof 

Met naam en toenaam stelt de schrijver zichzelf voor als: Simeon Petrus. 
De spelling 'Simeon' is een waarmerk van echtheid in de handtekening bo
ven Petrus' testament (zie Hoofdstuk I 3.3.2.). In de testamentaire kon
tekst van dit schrijven is ook de volledige naam van de apostel begrijpelijk. 
Simon was een heel populaire naam in die tijd; vandaar dat de bode van 
Cornelius moet vragen naar "Simon, die bijgenaamd wordt Petrus" (Hand 
10,5.18.32; 11,13). Met naam én toenaam wordt hij ook in de evangeliën 
wel "Simon Petrus" genoemd, vooral in Johannes (Joh 1,41; 13,6; 20,2; 
Mat 16,16). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de apostel in dit testa
ment ook zichzelf, in onderscheid van anderen, met zijn dubbele naam 
noemt. 

Toch is 'Petrus' méér dan een bijnaam, want in zijn eerste brief kan de 
apostel zich ook zonder meer onder de naam "Petrus" presenteren. Waar
om gebruikt de apostel dan in zijn tweede brief zijn dubbele naam? Mis
schien wil hij de lezers bewust herinneren aan het feit, dat hij zijn bijnaam 
aan Jezus te danken had. Hij, geboren als Simeon, werd door Jezus tot 'Pe
trus' gemaakt, nadat hij de Christus gezien en beleden had (Mat 16,18)^ 
Maar niet alleen zijn eigen positie als apostel, ook die van zijn lezers als ge
lovigen ziet hij als een relatie met Christus - een afhankelijkheidsrelatie. 

Wat z/c/ize//betreft, weet hij zich in dienst van Christus een slaaf en een 
apostel. Hij is een slaaf (cf 2 Petr 2,16) en staat dus in een afhankelijkheids
relatie tot Jezus Christus. Als hij verderop zegt: door wie men overmees
terd is, diens slaaf is men (2,19) is dat ook de eigen ervaring van de apostel 
geweest (Joh 13). Hij is ook een apostel van Christus (1 Petr 1,1 en vele 
brieven van Paulus), dat wil zeggen: hij beschouwt zich als gezant van een 

' Zie over de naam Petrus en het gebruik daarvan in de evangeliën de uitvoerige uiteenzetting 
bij Pesch, Simon Petrus, 25-34; ook Van Bruggen, Ambten, 55-56: de naam Petrus is pas na 
Pasen algemeen in gebruik gekomen als tweede of vervangende naam voor Simon. 
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hemels Koninkrijk. "Zoals een koning een in het buitenland verblijvend 
burger kan benoemen tot zijn 'ambassadeur' in dat land, zo benoemt Jezus 
de twaalf tot 'gezanten' van God en zijn koninkrijk. Hun naam moet de 
mensen doen opzien.'"*. Petrus weet zich één van de vertegenwoordigers 
van Christus. 

Petrus' autoriteit is dus niet van formele aard; zij is rechtstreeks gerela
teerd aan en afgeleid van de autoriteit van zijn zender (3,2). Petrus staat 
dienend in het apostolaat. De rode draad van apostolische autoriteit, die 
door dit eerste hoofdstuk heen geweven is, wordt door Jezus Christus in 
handen gehouden. Vanaf het begin is Petrus' schrijven gestempeld door de 
afhankelijkheid van een slaaf en het verwijzende van een gezant. Daarom is 
het gezag, waarmee hij bij de lezers binnenkomt, afgeleid gezag, enkel ont
leend aan de autoriteit en opdracht van de meester. Een slaaf (ÖoöXoq) 
staat niet boven zijn heer, noch een afgezant (dnóoToXoq) boven zijn zen
der (zo heeft Petrus het persoonlijk van Christus moeten leren, Joh 13,16). 

Wat de lezers betreft: zij hebben 'eenzelfde kostbaar geloof als aan ons 
ten deel gevallen is'. Hier vergelijkt de apostel zijn eigen positie en die van 
zijn mede-apostelen (zie 1.3.) met die van de lezers. Hun geloof is dan 
iaÓTi|ioq: 'van gelijke waarde, met gelijke rechten'. Dit woord heeft een ju
ridische klank; het was een technische term voor gelijkheid in privileges 
voor bepaalde groepen inwoners van een stad (mzake hun burgerschap en 
burgerrechten). Hun rechtspositie en gelijkwaardigheid was in feite afhan
kelijk van een beslissing door het stadsbestuur. Sommigen werden burger 
door geboorte, anderen konden dat recht kopen, weer anderen kregen het 
nooit'. 

Zo is het ook met het burgerrecht van het Koninkrijk, waarvan Simeon 
Petrus een afgezant is: men krijgt het niet automatisch en men kan het niet 
verdienen, maar het is een geschenk, een beschikking van Christus (van
daar de verba Xayxdvco, Scopéco). De toegang tot het Koninkrijk wordt niet 
verdiend, maar verleend (vs 11). Omdat men het kostbaar geloof ten ge
schenke heeft gekregen, zijn de burgers van het Koninkrijk gelijkwaardig 
en hebben ze dezelfde rechten, in welke positie zij ook dienen. Niemand 
kan zich laten voorstaan op een onverdiend ontvangen voorrecht. Het ge
loof is als gemeenschappelijke gave een samenbindende kracht in het Ko
ninkrijk. Het geeft de burgers allen dezelfde status. 

De oorzaak van deze principiële gelijkwaardigheid ligt in de "gerechtig
heid van Jezus Christus": Hij is het, die alle christenen gelijke rechten 

" Van Bruggen, Ambten, 22 
' "It denotes a privilege bestowed by a Greek city on individuals of a metic status, where they 
were exempted from payment of the metoikon and assumed a status intermediate between 
that of metics and that of citizens" (Safrai/Stern, Jewish People I, 436) Meer informatie over 
de rechtspositie van (groepen) burgers vindt men in Safrai/Stern, Jewish People 1, 434-454, cf 
Stahlin in: Kittel, Wörterbuch III, 349-350. 

95 



Hellenistische tendenzen? 

geeft, zonder aanzien des persoons'. Zo bracht Petrus het onder woorden 
tegenover de romein Cornelius, en hij vervolgde: "onder elk volk is wie 
Hem vereert en gerechtigheid werkt. Hem welgevallig" (Hand 10,34-35). 
Mensen kunnen zélf gerechtigheid 'werken''' doordat de gerechtigheid van 
Christus hen strikt rechtvaardig heeft bedeeld met geloof en liefde. De ge
rechtigheid van Christus gaat dan doorwerken naar diegenen toe, die tekort 
komen. Zo is te begrijpen waarom het begrip 'gerechtigheid' elders in de 
brief een ethische kwalifikatie is (2,5-8.21; 3,13). Met gegeven geloof moet 
gewerkt worden. 'Geloof' is dan niet de geloofsinhoud, maar het geloven 
zelf«. 

We kunnen nu de lijnen laten samenvloeien. Petrus schrijft over zichzelf 
en zijn lezers in hun relatie tot elkaar, en hij belicht die onderlinge relatie 
vanuit de gemeenschappelijke afhankelijkheid van Christus. Ook hijzelf 
heeft een 'kostbaar geloof' verkregen. Hij werd door Christus 'rots' ge
noemd vanwege zijn belijdenis bij Caesarea Filippi. 'Simeon' werd 'Petrus' 
dankzij dezelfde gave van geloof als ook zijn lezers ontvangen hebben. De 
dubbele naam die Simeon draagt herinnert aan het feit dat Jezus hem 
maakte tot wat hij nu is. Een slaaf en gezant van Christus verdient respekt 
bij mensen, die een gelijke weldaad ontvangen hebben. Het is Christus, die 
ieder maakt tot wat hij is en elke burger een plaats in zijn Koninkrijk toe
wijst. Dat geeft de burger moed. 

1.2. Verrijkende kennis 

Simeon Petrus begroet zijn lezers op een bijzondere manier: "genade en 
vrede worde u vermenigvuldigd". Deze groet heeft een diepere betekenis 
dan het meer gebruikelijke xaipeiv (Hand 15,23; Jak 1,1). Vooral het 'ver
menigvuldigen' (n>.Ti90v(ö) valt op. De uitdrukking valt te vergelijken met 
de koninklijke groet van Nebukadnezar ("vrede worde u vermenigvul
digd")', maar in de specifieke betekenis van 'groeien in genade en vrede' 
vinden we deze groet alleen in de aanhef van 1 en 2 Petrus, en - in een iets 

' De verbinding loopt via de prepositie èv, te lezen als: 'in het kader van'; ongeveer zoals 'per' 
in het latijn, iets dergelijks ook in vs 2 èv èniyvcacEi Zie Moule, Idiom Book, lS-19 Gerech
tigheid IS op te vatten ahjustilia distnbutiva (zo terecht de kommentaren van Bigg; Schelkle; 
Fuchs/Reymond, Bauckham) Men kan èv SiKaiocuvn ook met nfoxiv verbinden, maar zo'n 
kombinatie is heel ongebruikelijk Ook zijn deze woorden wel gelezen als 'de gerechtigheid 
welke in Christus Jezus is' (zo reeds Calvijn), maar gezien de kontekst moet Christus het sub-
jekt van de gerechtigheid zijn 
' Van Unnik heeft erop gewezen, dat het doen van gerechtigheid hier (semitiserend) bedoeld is 
als: het geven van aalmoezen In elk geval is gerechtigheid in dit verband doen wat God wel
gevallig is (The background and Significance of Acts X 4 and 35, in. Sparsa Collecta I, Leiden 
1973, 213-258). 
* Dus met fides quae creditur maar fides qua creditur, Bauckham, Commentary, a.l. 
' eipiivTi ónïv nXtiGuveeiTi; LXX Dan 4,37; Theod. Dan 4,1; 6,26. 
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andere vorm - bij Judas ("barmhartigheid, vrede en Uefde worde u ver
menigvuldigd"). In het Koninkrijk is een overvloed aan genade en vrede. 

In Petrus' tweede brief wordt speciaal uitgewerkt hoe die genade en vre
de het leven van christenen verrijken. Deze verrijking ligt namelijk besloten 
in de kennis van God en van Jezus'". Voor 'kennis' staat hier het woord 
èTtiYvcóoic;, dat door sommigen tegen een polemische achtergrond wordt 
gelezen: de brief zou zich afzetten tegen (gnostische) dwaalleraars, die een 
speciale 'kennis' voor ingewijden propageerden". De vraag of de dwaUng 
die Petrus bestrijdt inderdaad gnostisch van aard is zal nog afzonderlijk 
aan de orde komen (Hoofdstuk III 5.2.1.). In de brief zelf vinden we echter 
geen aanwijzing dat in het kader van de dwaalleer op enige wijze met een 
speciale 'kennis' werd gewerkt. Petrus gebruikt zowel het woord yvGiaxc, 
(1,1.6; 3,18) als het woord èTciYvcociq (1,2.3.8; 2,20) in positieve zin, zonder 
een duidelijke polemische ondertoon (zoals Paulus in 1 Tim 6,20). 

Uit het gebruik van èTtiyvcóoK; wordt ook wel de konklusie getrokken dat 
de groet zou verwijzen naar het moment, dat de lezers bekeerd waren en 
Christus hadden leren kennen'^. Maar het is de vraag of het gerechtvaar
digd is, subtiele verschillen te konstrueren tussen de woorden YVWOK; en 
èTtiyvcóoiq. De verba, waarvan zij zijn afgeleid, worden in het algemeen 
zonder verschil van betekenis gebruikt (2 Petr 1,20; 2,21; 3,3), en 'kennis' 
(èTtiyvcöOK;) is voor Petrus niet alleen het prille begin, maar ook het uitein
delijk doel van het christelijk leven (1,8). Zoals in vs 3-8 zichtbaar is, wisse
len beide termen elkaar af. Het 'kennen' is zo'n centraal gegeven in de 
brief, dat het niet hoeft te bevreemden als Petrus een enigszins gevarieerde 
terminologie hanteert. 

Gevoed en op peil gehouden wordt deze kennis door het kontakt met 
God en met Jezus Christus. Zij funktioneert binnen een persoonlijke rela
tie, zoals in het OT 'de vrees van Jahwe' en in het NT 'de gemeenschap met 
God'. Het kennen van de Here Jezus is allereerst Hem kennen als Christus 
en Hem zo ook waarderen (vandaar de christologische uitspraken in deze 
brief), maar vervolgens werkt die kennis ook door in de keuzes, die de mens 
maakt, en in zijn levenspatroon (2,20; LXX Spr 2,5). Deze kennis is zelf de 

'" Hier zijn twee personen bedoeld, wat enige moeilijkheid oplevert in de syntaxis, omdat in vs 
3 aÖToO maar een antecedent kan hebben Waarschijnlijk is dat ook de oorzaak van het feit 
dat sommige handschriften een kortere lezing hebben: TOO Kupiou f|nwv (>P) - TOO Kupiou 
(P), zowel Bigg als Wohlenberg volgen deze korte tekst In p " doet zich een merkwaardig ver
schijnsel voor- de lange versie is behouden, maar KOI is uitgevallen, zodat er toch maar éen 
objekt overblijft voor de 'kennis'. Tekstkritisch gezien is er echter geen enkele reden om de 
lange versie in te korten De gesignaleerde moeilijkheid kan grotendeels worden opgelost door 
bij aÜToO als inhoudelijk antecedent 'Christus' te nemen (mede vanwege vs 1). 
" Ziebv de kommentaar van Schelkle 
'2 Het prefix moet dan inceptief gelezen worden, cf R.E Picirelli, The meaning of Epignosis, 
in' Evangelical Quarterly 47 (1975), 85-93. Dit artikel wordt gevolgd door Bauckham, die ech
ter zelf toegeeft dat het argument van het prefix niet al te veel gewicht in de schaal legt 
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voedingsbodem voor de gestage groei van genade en vrede, want deze kost

bare en zeldzame planten kunnen zich alleen vermeerderen op de vruchtba

re bodem van het kennen van God en van Jezus. 
Met andere woorden: het kennen van God en van zijn Zoon is een faktor 

van vermenigvuldiging in het christelijk leven. Wie hen leert kennen en lief

hebben, wordt vanuit die relatie steeds rijker en overvloediger bedeeld met 
genade en vrede. Niet alleen in het leven van de individuele gelovige, maar 
ook in het leven van de hele gemeente zullen genade en vrede zich voort

planten. Terecht is daarom al vanaf Chrysostomos het belang van 2 Petr 
1,2 ingezien voor de liturgie". De gemeente mag immers worden herinnerd 
aan de vredegroet, waarmee Christus indertijd zijn apostelen op pad stuur

de. Het geloof, dat de gemeente ontvangen heeft, maakt rijk; het wordt 
gaandeweg rijker en dieper. Om vrede te kunnen vermenigvuldigen, moet 
men haar delen. 

1.3. Relatie tot de lezers en tot Christus 

13.1. De lezers als medegelovigen 

Hoe ligt de relatie precies tussen schrijver en lezers van 2 Petrus, zoals die is aan
gegeven door het "eenzelfde kostbaar geloof als wij"? In de kommentaren worden 
drie verschillende mogelijkheden genoemd: 

A. Een christen uit de joden spreekt tot heidenen, die door God op gelijke wijze 
worden bedeeld als het vroegere verbondsvolk'''. 
B. Iemand uit de eerste generatie spreekt tot christenen van de tweede generatie; 
mensen die geloven zonder gezien te hebben, zijn niet minder af dan de oog en 
oorgetuigen". 
C. Een apostel vergelijkt zichzelf met leden van de gemeente; ieder heeft in het 
Koninkrijk zijn eigen plaats, met een geloof dat een Godsgeschenk mag heten'*. 

De veronderstelling bij A is, dat alle lezers van de brief eerst heidenen zijn ge
weest. Zoals in Hoofdstuk I is aangetoond, is dat niet voor alle lezers te bewijzen, 
want in de brief blijkt niets van een polariteit tussen jodenchristenen en heiden
christenen. Mogelijkheid B wordt vooral gekozen vanuit de optiek dat de brief in 
werkelijkheid geschreven is voor mensen van de tweede of derde generatie, en dus 
moet worden geplaatst in de tweede eeuw. Al zou het ontslapen van de vaderen (3,4) 
erop wijzen dat we met mensen van de tweede generatie te maken hebben, dan nog 

" Bij deze tekst herinnert hij aan de vredegroet, waarmee Christus zijn apostelen op pad 
stuurde, en aan het feit dat Christus zelf tegen zijn leerlingen zei: "mijn vrede geef Ik u" 
(MPG 64,10571058). 
■'' Hand 11,17; 15,811; zo bv. de kommentaar van Greijdanus. 
" Zo de kommentaren van Schelkle; Kahmann; Bauckham. 
" Zo bv. de kommentaar van Fuchs/Reymond; ook Bengel, Gnomon, a.l.; Robinson, Reda

ting, 173. 
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kan men daaruit niet de konklusie trekken dat we ons in de tweede eeuw bevinden 
(zie hierover Hoofdstuk IV 1 3 ) Daarom moet B gelezen worden in kombmatie 
met C er is een band tussen de apostelen die van het heil getuige zijn geweest, en al 
degenen die in later tijd geloven Al is Petrus een apostel, de lezers zijn "broeders" 
(1,10) 

Om twee redenen is deze benadering gerechtvaardigd Allereerst wat betreft 2 Pe

trus als geheel in de volgorde ikuwij (1,14 16) zijn met "wij" duidelijk de aposte

len bedoeld (zie vs 18 en ook 2 1 ) Ook verderop in de brief wordt deze verhouding 
tussen de apostelen en de latere gelovigen benadrukt (2,21, 3,2) Te vergelijken is 
wat Johannes zegt in het begin van zijn eerste brief wat wij (de apostelen) hebben 
gehoord en gezien, dat verkondigen wij ook u, opdat u met ons gemeenschap zou 
hebben (1 Joh 1,13) In de tweede plaats is ook op de direkte kontekst te wijzen het 
woord anoaxoXoc; uit vs 1 klinkt in vs 2 nog na en zo denkt men bij het woord f|nïv 
onwillekeurig aan de apostelen van Christus 

1 3 2 Christus als Heer en Redder 

In welke relatie staan nu de apostelen en de lezers tot Christus'' Christus heet hier 
"onze God en Heiland" (TOÖ 9EOÖ fincöv Kaï ocüxfipot;) Volgens Fuchs/Rey

mond biedt de aanhef van 2 Petrus een vrij ver ontwikkelde en dus late christologie 
Titels, die gewoonlijk aan God worden gegeven, worden nu op Christus toegepast, 
en dat zou een aanwijzing zijn dat 2 Petrus postapostohsch is'^ Nu was de titel 
'redder' ook buiten de sfeer van het NT in gebruik als een religieus geladen term, 
eerst betrokken op de hellenistische 'tyrannen', later ook m de kultus van de keizer 
en van de god Asklepios, alsmede in de mysteriën van de egyptische goden Serapis 
en Isis'* In het NT wordt deze naam als een christologische titel gebruikt, bijvoor 
beeld door Petrus zelf in Hand 5,31, waar hij Jezus "Leider en Redder" noemt, en 
verderop in deze brief (1,11, 2,20, 3,2 18)" Jezus verschijnt als redder in de nood 

In de aanhef van 2 Petrus wordt Christus met alleen "Redder" maar "God en 
Redder" genoemd Deze twee titels worden beide op een persoon, Christus, toege

past Dat blijkt uit het volgende 
a) een lidwoord is hier vergezeld van twee nomina^", worden, zoals in vs 2, wel 

twee personen onderscheiden, dan is een andere konstruktie gebruikt 
b) een dergelijke dubbele betiteling komt vaker voor in 2 Petrus, waar het duide

lijk is dat naar Christus wordt verwezen (1,11, 2,20, 3,2 18) 
c) vanuit de doxologie aan het slot van de brief is de christologie van het begin 

goed te plaatsen, begin en slot vormen een konsistent geheel 
De vraag is echter wanneer Christus hier "God en Redder" wordt genoemd, is 

dat dan voldoende indikatie voor een christologie van de tweede eeuw'' "God" 
wordt HIJ ook genoemd door Tomas, in een evangelie dat naar algemene overtui

ging uiterlijk aan het eind van de eerste eeuw is geschreven (Joh 20,28, cf 1,1, 1 Joh 
5,20) Ook de apostel Paulus noemt Christus in een van zijn eerste brieven "God en 
Heer" (2 Tess 1,12, in Rom 9,5 is "God" (zonder hdwoord) predikaat voor Chris

" Yudas/^eymonA, La deuxième Epitre de St Pierre, ^5 
'« Foersterin Kittel, WórterbuchVW, 1009 1012, Sevenster, Christologie, 284 286 
■» Zie voorts Lk 2,11, Joh 4,42, Hand 13,23, Fil3,20, 2Tim 1,10, Tit 1,4, 2,13, 3,6 
^'' Zerv/ick, Biblical Greek, pur 185 
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tus; cf Tit 2,13; Hebr 1,8-9) In de aanhef van 2 Petrus gaat het om de Goddehjke 
gerechtigheid van Jezus Christus met betrekking tot het geschenk van het geloof. 
Greijdanus merkt op: "in elk geval wordt de SiKaiooüvr) hier gekenschetst naar 
haar Goddelijk en reddend karakter, èn naar haar almogend, heerlijk, zaligmakend 
wezen"^'. Die gerechtigheid is, zo zou men kunnen zeggen, belichaamd in de per
soon van Christus De door Petrus gebruikte dubbele titel voor Christus is van groot 
belang voor de ontwikkeling van de christologie binnen het NT, maar men kan 
daarin geen aanwijzing zien voor een christologie van de tweede eeuw. 

Vooruitlopend op het vervolg van de brief, is de christologische tendens van 2 Pe
trus met moeilijk aanwijsbaar. Zijn "goddelijke kracht" en "zijn grootsheid" 
(1,3.16) vormen de aanleiding en de inhoud van de apostolische verkondiging. Dat 
Hij "onze Heer" is, is voor Petrus van centrale betekenis: Hij heeft gezag in het le
ven van de christen (2,20; 3,2). Hij is de absolute machthebber ("Despoot"; 2,1) 
wiens heerschappij door de dwaalleraars veracht wordt (2,10). Petrus biedt de lezers 
het perspektief van het "eeuwig Koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Chris
tus" (1,11). De brief sluit af met een doxologie, die met tot God de Vader, maar tot 
Christus IS gericht (3,18). De christologische titels zijn met pro forma toegevoegd, 
maar brengen in gekoncentreerde vorm het respekt onder woorden, dat Petrus voor 
zijn Heer heeft en dat hij op zijn lezers wil overbrengen. In de Slotbeschouwing ko
men we nog terug op de christologie van 2 Petrus. 

2 GAVEN IN VEELVOUD (1,3-4) 

2 .1 . Apostolisch meervoud 

De struktuur van de beginperikoop van 2 Petrus is niet onmiddellijk 
doorzichtig. Moeten de verzen 3-4 worden verbonden met het voorafgaan
de of met wat volgt? In het eerste geval zou de groet nader uitgewerkt wor
den: hoe kostbaar het geloof is, hoe kennis vermeerderd kan worden, enzo
voort. In het tweede geval vormen de verzen 3-4 de protasis, met als apodo-
sis de verzen 5-7. Maar de woorden aan het begin van vs 5 "en juist di t" 
(Kal aÖTÓ TOÖTO 5é) zijn moeilijk te verklaren als begin van de apodosis^^. 
Een synthese tussen beide benaderingen is mogelijk, wanneer we ervan uit
gaan dat de verzen 3-4 een scharnierfunktie hebben binnen het geheel van 
de verzen 1-7". Wat zinsbouw betreft sluiten ze aan bij vs 1-2, maar inhou
delijk bereiden ze vs 5-7 voor^". Het begin van de brief loopt dus in eerste 

2' Greijdanus, De tweede brief van den apostel Petrus, a 1 
^̂  De onvermijdelijke konsekwentie hiervan is, dat de konstruktie van de gehele zin dan ana-
koloetisch zou zijn Hoewel dit bv in de kommentaar van Greijdanus aanvaard wordt, 
schrikken velen hiervoor terug, omdat de konstruktie van deze verzen een hechte eenheid lijkt 
te zijn 
'̂ Kahmann, De tweede brief van Petrus, a 1 ; Fuchs/Reymond, La deuxième Epitre de St 

Pierre, 48 
2* navxa heeft (althans in de meeste handschriften) geen hdwoord en is proleptisch geplaatst, 
waardoor als vanzelf het accent komt te liggen op wat verderop gezegd wordt 
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instantie door in de woorden "alles is ons immers geschonken". 
Maar wie zijn die "ons"? Meestal wordt gezegd: het gaat hier om alle ge

lovigen. Direkt na de groet gebruikt Petrus dan veel 'massieve' woorden 
die - ook na de uitleg van de meeste kommentaren - niet erg transparant 
worden. Hoe het scharnier precies werkt, wordt pas duidelijk als we het ge
bruik van 'wij' en 'u' in deze verzen nader bestuderen. In vs 1 omvat het 
"wij" de apostelen, zoals we hebben gezien. In vs 2 spreekt Petrus de lezers 
aan ("u") om in vs 3 weer terug te keren tot "wij", waarna hij de eerste per
soon meervoud gebruikt tot en met vs 4a: "ons zijn kostbare en grootse be
loften geschonken". Daarna gaat het, wanneer het doel van deze gaven 
wordt genoemd, opeens verder in de u-vorm: "opdat u daardoor deelgeno
ten zou worden van de goddelijke natuur". De zin gaat dus bij "opdat" 
(ïva) een wissel over, wat nog geaccentueerd wordt door een verandering in 
tempus, namelijk van perfectum naar aoristus. Het lijkt erop dat de afwis
seling van pronomina allerminst willekeurig is, maar bewust gekompo-
neerd. Bij het lezen van vs 3-4 moet de verhouding tussen de apostelen en 
de lezers in rekening worden gebracht. Dat verklaart ook de scharnierfunk-
tie van deze verzen". 

Nu moet voorop staan, dat alle verschil tussen de apostelen en de lezers 
bij voorbaat al gerelativeerd is door het gemeenschappelijke uit vs 1. Maar 
daarom juist kan Petrus toch beginnen met het eigene van de apostelen, die 
immers "geroepen" zijn. Door wie, en wanneer? In het NT is God meestal 
het subjekt van de roeping van de christenen, zoals Petrus ook aangeeft (1 
Petr 2,9; 2 Petr 1,10). Maar wanneer het om deze roeping gaat, zijn de le
zers steeds de direkt aangesprokenen: "die u geroepen heeft" (cf Gal 1,6; 
5,8; Ef 4,1.4; 1 Petr 1,15; 5,10). Petrus spreekt echter over "Hem, die ons 
geroepen heeft", waarmee hij op de apostolische roeping doelt. Bovendien 
is de uitdrukking "geroepen door heerlijke wondermacht" hoogst onge
bruikelijk^*. In het NT is "heerlijkheid" het doel van de roeping (1 Tess 

" Door heel de brief heen wordt het onderscheid apostelen (wij, c.q. ik)/lezers (u) konse-
kwent volgehouden, afgezien van vaste formules als 'onze God' en 'onze Heer'. In 1,12-15 
vinden we de afwisseling ik/u, daarna weer wij/u (waarbij "wij" gezien vs 18 apostolisch 
meervoud moet zijn) waarna vs 19 opnieuw een overgang te zien geeft: "wij achten het profe
tische woord betrouwbaar, en u doet er goed aan...". In 2 Petr 2 wordt niet persoonlijk ge
schreven, maar vanaf 3,1 is de afwisseling ik/u weer herkenbaar. De enige uitzondering is 3,13 
waar de gemeenschappelijke verwachting van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde wordt uit
gesproken - een belofte die nog vervuld moet worden. Niet alleen in de kommentaren van 
Bigg, Chaine, Wohlenberg en Green, die uitgaan van het apostolisch auteurschap, wordt het 
onderscheid/wij u in deze verzen zo geïnterpreteerd, maar ook bij Fuchs/Reymond. Omge
keerd is voor Greijdanus, die wél van het apostolisch auteurschap uitgaat, het 'wij' een sa
menvattende aanduiding voor alle gelovigen, inklusief de apostelen. Het onderscheid tussen 
het 'wij' van de apostelen en het 'u' van de lezers is ook in Petrus' eerste brief terug te vinden: 
de afwisseling wij/u komt voor in 1,3-4; 2,24; 3,18 (cf Selwyn, First Peter, 27-33). 
'̂ Over de juiste tekst is enige onduidelijkheid; moeten we lezen 5iè Só^tit; KOI dpETfjq (p'^ B 

K L en 9 minuskels), of i8i(ji SÓ^T) KOI Apexfl ( S A C P en 15 minuskels)? Volgens Metzger, 
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2,12; 4,7) en ook Petrus spreekt daar zo over, wanneer het over de roeping 
van christenen gaat (1 Petr 3,9; 5,10; cf 2,21). Maar een roeping door mid
del van heerlijke wondermacht moet teruggaan op de openbaring van 
Christus' heerHjkheid op aarde (vs 16-17). 

Niet aan het roepende woord van de prediking wordt hier herinnerd, 
maar aan de Heer zelf, en zijn wonderlijke roeping van de apostelen (Mat 
4,21; Mk 1,20). Was niet, juist voor Petrus, de wondermacht van Christus 
gebleken toen Hij hen tot vissers van mensen maakte? Oppermachtig had 
Hij de galilese vissers opgeroepen om in zijn dienst te treden. Ook de roe
ping van Paulus is hier te noemen (Rom 1,1; Gal 1,1.15; cf 2 Tim 1,9). De 
heerlijkheid van Christus is door de apostelen steeds opgemerkt (Joh 2,11; 
2 Petr 1,16-17; 3,18) '̂'. Wat van alle gelovigen gezegd kan worden, geldt 
wel in het bijzonder van de apostelen: zij zijn "geroepenen van Jezus Chris
tus" (Rom 1,1.6). 

"Zijn goddelijke kracht" duidt dan op de kracht van Christus - anders 
zou ook aC)Toö overbodig zijn. Het antecedent moet inhoudelijk worden 
bepaald, aangezien in vs 2 eigenlijk twee personen waren genoemd. Maar 
direkt aan het begin van zijn brief had Petrus gesproken over "onze God en 
Heiland, Jezus Christus". Het past geheel bij de christologie van deze 
brief, dat Christus degene is die roept en dat Hij, in zijn Goddelijke kracht, 
de initiatiefnemer is, met name bij de werving van zijn apostelen. 

Goddelijke kracht, die ons gegeven is: zo hebben de apostelen kunnen 
spreken en werken met de kracht van Christus, de H.Geest, waarmee ze be
giftigd waren^^ De Geest wakkerde hun missionaire aktiviteit aan. Tegen
over de joden had de apostel Petrus er indertijd in Jeruzalem op gewezen, 
dat de genezing van de verlamde niet te danken was aan eigen kracht of 
vroomheid (i5ia 8uvd|j,ei f] euaePeia). Hij weerlegde deze misvatting door 
te wijzen op de verheerlijking door God van zijn kind en dienaar, Jezus 
(Hand 3,12-13). De apostelen werken niet op eigen kracht. Het is Gods 8i3-
vaniq, die via Jezus Christus in de apostelen werkzaam is. Petrus heeft dus 
zelf in zijn apostolische dienst de ervaring opgedaan en verwoord, dat 
Christus de bron is van alle eüoépeia. 

Textual Commentary, a 1 , is de verwisseling 5ia-iSia te wijten aan het grote aantal 'dia's' in 
deze passage Zonder twijfel is de lezing met 6ia lectio difficilior Bovendien komt in 2 Petrus 
het woord i8iO(; nooit in de dativus voor (1,20; 2,16.22; 3,3.16-17). Wij volgen derhalve eerst
genoemde tekstvariant 
" 2 Klemens 5,1 TÓ SeXrina TOÖ KaXeoavTo<; finÖQ zou een herinnering kunnen zijn aan de 
woorden van Petrus, maar dan betrokken op alle gelovigen Het woord 'verblijf' (napoiKia) 
gaat mogelijk terug op 1 Petr 1,17, 2,11 
*̂ De apostelen zouden "kracht van omhoog" ontvangen (Lk 24,49; Hand 1,8), een belofte 

die op Pinksteren in vervulling zou gaan In de konstruktie met genitivus absolutus wordt een 
participium perfecti gebruikt (SEÖtoprinevTiq), wat erop wijst dat niet louter een historisch feit 
IS bedoeld, maar een gave, waarop zij kunnen blijven rekenen (de passieve vorm is een om
schrijving voor wat God doet, cf vs 4 öeScopriiai) 
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Kostbare beloften zijn daarmee gerealiseerd (vs 1: het geloof van de 
apostelen en van de lezers is even kostbaar (ioÓTi|iov)). Voor "beloften" 
staat het woord tnayytX\ia.Ta, dat in het NT alleen hier en (in het enkel
voud) in 3,13 voorkomt. Gebruikelijker is: hnayy^kia., een woord dat ook 
in deze brief voorkomt (3,4.9). Volgens Spicq geeft het suffix de nuance 
van "Ie résultat, 1' objet de Ia promesse"^'. Na Pinksteren zijn de apostelen 
zich er inderdaad sterk van bewust geweest, dat de beloften uit het OT tot 
werkelijkheid waren gekomen. Petrus heeft in zijn toespraak de vervulling 
van de Joel-profetie aangewezen. Door het venster van de belofte komt ook 
het Koninkrijk m zicht (2 Petr 1,11; 3,4.13). 

In vs 4 verschuift het accent van degene die geeft, naar datgene, wat Hij 
geeft. In de vertaling moet daarvoor ruimte open blijven; we kunnen het 
beste vertalen: "kostbare, grootse beloften zijn ons geschonken"^". Gevolg 
van alles is, dat "u daardoor" deelgenoten wordt van de Goddelijke na
tuur". Op de betekenis van deze uitdrukking gaat 2.3. nader in, maar in elk 
geval IS een mtensief kontakt met God bedoeld. Dat is de spits van wat de 
apostel zeggen wil en wat hij blijkens de gedragen stijl en verheven woord
keus als iets geweldigs beschouwt. 

Samengevat: deze verzen zien op het werk, dat Christus via de roeping 
van zijn apostelen in deze wereld wilde doen. Van Hem ging de roeping uit, 
maar ook gaf Hij zijn gezanten alles mee, wat ze onderweg nodig hadden. 
De apostelen konden bijzondere dingen doen met het oog op een leven in 
vroomheid. Alles is geworteld in de roeping die van Christus is uitgegaan, 
gedragen door de Goddelijke kracht van Christus, en gericht op het delen 
in de Goddelijke natuur. 

2.2 De kennismaking met Christus 

In dit gedeelte komen nogal wat woorden en uitdrukkingen voor, die ook fre-
kwent gebruikt werden in de hellenistische wereld: Goddelijke kracht (9eia 6üva-
Hic;) als abstractum pro concreto; vroomheid (eöoépeia) en deugd (dpetii). Metho-

^' Spicq, Les Epitres de Saint Pierre, 212 (zie ook de kommentaar van Fuchs/Reymond) Het 
lidwoord duidt op de (uit het OT) bekende beloften Deze betekenis heeft het woord ook bij 
Philo, DeMutatione Nommum, 128 Maar ook tnayizKxa kan pregnant genomen worden als 
vervulling van de belofte (Hand 1,4; 2,39, 7,17) 
'" Het is beter SeScopTixai passief te vertalen dan mediaal, zoals Kahmann doet m zijn kom
mentaar Evenals m vs 3 wordt hiermee omschreven, dat de beloften een geschenk zijn van 
God, een blijvende gave 
'I Verschillende antwoorden zijn gegeven op de vraag, waarop Sia TOUTCOV betrekking heeft 
(a) wat tot leven en vroomheid leidt (Calvijn), (b) heerlijke wondermacht (Bengel, Fuchs/Rey
mond), (c) beloften (Bigg, Greijdanus, Bauckham) Wanneer we er van uitgaan, dat Petrus 
bedoelt te wijzen op het ontvangen van de vervulling van de beloften, kunnen de woorden 
"opdat u daardoor deelgenoten zou worden van de Goddelijke natuur" onder andere de in
houd van deze beloften vormen Het waarschijnlijkste lijkt echter, dat 6ia TOUTÜJV de woor
den van vs 3-4a wil samenvatten, zoals TOUTCDV in 1,12. 
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disch is het echter onjuist om, wanneer dergelijke termen ook funktioneren in het 
kader van hellenistische religiositeit, de konklusie te trekken dat daarom ook de 
passage in 2 Petrus hellenistisch is. Woorden ontvangen hun kleur immers vanuit de 
kontekst, en zoals hiervoor gebleken is, gaat het in deze verzen om de relatie tussen 
de apostelen en de lezers. De tweede brief van Petrus is niet een meditatief geschrift 
waarin thema's als 'vroomheid' en 'deugd' worden behandeld. 

Het adjektief Gsïoc; is niet alleen bekend vanuit hellenistische geschriften (Philo, 
Josefus, 4 Makkabeeën), maar wordt ook in de Septuagint gebruikt, en wel als sy
noniem voor de genitivus van 9EÓ(;'^. Omgekeerd, wanneer het NT spreekt over 'de 
kracht van God' (een verbinding die vaak voorkomt) is dat in feite gelijkwaardig 
met 'Goddelijke kracht'. Volgens Bauckham kwam deze uitdrukking slechts lang
zaam het christelijk spraakgebruik binnen, "probably because its very broad usage 
gave it a polytheistic or pantheistic flavor"". Toch gebruikt Paulus juist deze term 
in zijn bekende toespraak te Athene (Hand 17,29; geflankeerd door 2 maal ó Geóq). 
Ook in een later vanuit Rome geschreven brief was men blijkbaar niet bang voor 
misverstanden over het adjektief 'Goddelijk' (1 Klem 40,1; 2 Klem 20,4). 

Inhoudelijk is het 'Goddelijk' goed te begrijpen binnen de christologische kon
tekst. De macht van God werkt vooral in en door Christus Jezus en is in Hem ge-
koncentreerd. Petrus heeft Hem "onze God en Heiland" genoemd. Hij deelt in de 
kracht, die God zelf heeft - een kracht die bij zijn verschijning openbaar wordt (vs 
16). Deze gedachtengang is binnen het NT niet ongewoon (Rom 1,4; 1 Kor 5,4; cf 
Hebr 1,3). Het gebruik van het adjektief öetot; wordt door de kontekst van 2 Petrus 
en de omgeving waarin de brief is ontstaan (het hellenistische Rome) voldoende ver
klaard en hoeft geen misverstand te hebben opgeroepen. 

De 'vroomheid', waarover het hier gaat, vormt een hendiadys met 'leven', dus: 
"leven in vroomheid". Vanwege het inleidende 7ipó<; is bedoeld, dat de apostelen 
alle gaven van de H.Geest ontvingen met het oog op leven in vroomheid; niet alleen 
voor zichzelf, maar voor ieder die met hun woord in aanraking zou komen. De alge
mene betekenis van eöoépeia is: plichtsgetrouwheid, maar dat wordt vaak religieus 
ingekleurd tot "the respect for God's will and the moral way of life which are inse
parable from the proper religious attitude to God"'"*. In Spreuken 1,7 LXX is het 
dan ook de vertaling van de 'vrees van Jahwe'. Zij is blijkbaar niet alleen het begin 
van alle wijsheid, maar ook van alle kennis^'. In het kennen van Christus ligt alles 
besloten, wat nodig is om in de vrees van Jahwe te leven. Net als in vs 2 is die kennis 

" LXX Ex 31,3; 35,31; Job 27,3; 33,4; Spr 2,17. Het is dus onjuist wanneer Schelkle stelt dat 
Seloq van oorsprong uit de griekse religiositeit stamt en niet afkomstig is uit het bijbels-
christelijk spraakgebruik, omdat het niet van een persoonlijke God zou spreken (Petrusbriefe, 
187). Dit punt keert bij vs 4 weer terug: men gaat er dan vanuit dat ÖEiac, een hellenistische va
riant is voor 9EOO, en daarmee is de cirkel rond. Omdat Öeiac; hellenistisch is, is de gehele ver
binding in vs 4 hellenistisch, en om die reden is 9Eia<; weer hellenistisch. 
" Bauckham, Commentary, a.l.; cf Green, Der 2. Petrusbrief, 24-25. 
" Bauckham, Commentary, a.l.; cf Foerster in: Kittel, Wörterbuch VII, 175-184. 
" Ook in III Ezra 1,23: Josia had een hart vol vroomheid. In 4 Makkabeeën vinden we als een 
steeds terugkerend refrein de pregnante uitdrukking ó EÜoEpiïc; XoyicnÓQ;" "the devout rea
son," which enables the martyrs to master their natural feelings" (Charlesworth, Pseudepi-
grapha U, 538). Hier is de OT-ische vroomheid inderdaad ingebed in grieks-filosofisch den-
ken. Zie in het NT vooral Paulus' instruktie aan Timoteüs: 1 Tim 2,2; 3,16; 4,7-8; 6,3-6. 
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een faktor van vermenigvuldiging hoe meer de kennis verwerkt wordt in een leven 
uit het geloof, hoe rijker ook de genade en vrede van Christus worden ervaren 

Het woord öpetTi moet hier niet gelezen worden in de morele betekenis, zoals in 
VS 5 Het IS eerder parallel met wat in de Septuagint gezegd wordt over Gods eer, of 
zijn roemrijke daden voortreffelijk, uitmuntend In een adem prijst men Gods 
macht en heerlijkheid (Só^a)^' We lezen hier dan ook een hendiadys "door heerlij
ke wondermacht"" Opmerkelijk is de parallel met wat Petrus schreef in zijn eerste 
brief over Gods grote daden, en over zijn roeping van de gelovigen (1 Petr 2,9) Hier 
IS het Christus, die volstrekt superieur het initiatief genomen heeft om apostelen, en 
via hen allerlei mensen, te roepen Hij dwingt respekt en eerbewijs af, doordat zijn 
overmacht zich manifesteert Zo hebben eerst de apostelen met Hem kennis ge 
maakt (5ia tfjc; ÈTtiyvcooEOx;) en later, door hun woord en werk, ook de gelovigen 
in Klein-Azie (vs 2) 

Omdat alles is geworteld in de roeping ("Hij die ons geroepen heeft") staat Chris
tus aan het begin Zijn roeping, zowel van de apostelen als - indirekt - van de chris
tenen, trekt een markante streep m de levensloop van mensen Zij maken kennis met 
het persoonlijk initiatief van Christus en ervaren zijn heerlijke wondermacht De 
brief is geen dokument van algemeen-christelijke vroomheid, maar geeft een beeld 
van het gefaseerde werk van Christus, die via de roeping van apostelen wil geven 
wat nodig is voor een leven in vroomheid, om mensen te laten delen in de Goddelij
ke natuur In deze verzen resoneert nog de stem van de Roepende 

2 3 Deelgenoten van de Goddelijke natuur 

2 3 1 Assimilatie? 

"Opdat u deelgenoten zou worden van de Goddelijke natuur", zegt vs 4 (ïva 
yévnoes Qsiac, KOIVCOVOI ipuazac,), een uitdrukking waarover Kasemann opmerkt 
"Es durf te schwer fallen, im ganzen NT einen Satz zu finden, der in Ausdruck, Mo-
tiven und Gesamttendenz scharfer den Ruckfall des Chnstentums in Hellemstischen 
Dualismus markiert"^* Net als de meeste moderne kommentaren interpreteert hij 
dit versdeel zonder meer als een participatie in God, een soort apotheose van de ge-
lovigen^' Ook wordt de gedachte vanuit de griekse filosofie, dat de mens onsterfe
lijk zou zijn, wel met deze uitdrukking in verband gebracht, vs 4 zou dan een toe
komstige vereniging van God en mens beloven H Berkhof schrijft in Christelijk 
Geloof miLT aanleiding van 2 Petr 1,4, dat ons mens-zijn bestemd is "voor een nu 

5' LXX Jes 42,8 12, 43,21, 63,7 
" De interpretatie als hendiadys werd reeds voorgesteld door C Vitnnga, Observationum Sa-
crorum Libri Sex, Tomus I, Franequerae 1712, kontra Beza die 6ia ten onrechte weergeeft 
met het latijnse ad en het omschrijft als de kracht, waarmee God de uitverkorenen roept Zo 
ook Wettstein, Novum Testamentum, a 1 Het gebruik van woordparen, soms als hendiadys, 
IS karakteristiek voor de stijl van 2 Petrus (cf 1,16 17, 2,11, 3,11) 
'* Kasemann, Apologie, 144 
" Zie bv de kommentaren van Schelkle, Fuchs/Reymond, Kahmann en Bauckham, Forn-
berg, Early Church, 86 88 geeft veel tekstmateriaal ter vergelijking 
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nog onvoorstelbare vereniging met het leven van onze goddelijke Bondgenoot'"'*' 
In het griekse denken worden de goddelijke en de materiele wereld scherp onder

scheiden Eeuwig IS het goddelijke, vergankelijk het materiele De ziel van de mens 
behoort wezenlijk tot de goddelijke wereld en deelt dan ook in de onsterfelijkheid, 
die de goden eigen is Maar een noodzakelijke voorwaarde om te delen in het godde
lijke IS, dat de ziel bevrijd wordt van het lichamelijke bestaan waarin zij gevangen is 
De re-unie met het goddelijke wordt bereikt na de dood, of (gedeeltelijk) reeds in 
het leven, door kontemplatie en mystiek Een deel van de mens deelt dus in God en 
IS van zichzelf met onderworpen aan de krachten van bederf en ontbinding'" Dit 
deel van de mens kan terugkeren naar de plaats waar het thuis hoort 

Ideeën als deze werden binnen het gehelleniseerde jodendom wel samengesmolten 
met bijbelse motieven, maar dan met deze korrektie, dat het 'delen in de Goddelijke 
natuur' als een ga\e van God wordt gezien De mens bereikt zijn bestemming, wan
neer God de ziel na de dood onsterfelijkheid verleent''^ Met name bij Philo blijkt 
hoe wezenlijk deze korrektie is "Deelhebben aan de Goddelijke natuur" is voor 
hem een daad van God, die de menselijke geest omhoog trekt uit de wereld en be
vrijdt van het materiele, om haar in de Goddelijke wereld op te nemen'" Alleen de 
menselijke ziel, geschapen naar Gods beeld, is eventueel in staat zich aan Gods zon-
deloosheid en onsterfelijkheid te assimileren Het is nog de vraag of 'deelhebben 
aan de Goddelijke natuur' voor Philo hetzelfde is als 'opgaan in God', want volgens 
hem kunnen ook de sterren en de planeten in de Goddelijke natuur "delen'"'^ We 
krijgen hieruit de indruk dat bij Philo de overgangs-gedachte centraal is de ziel 
wordt bevorderd tot hoger sferen, en gaat vanuit de materiele wereld naar de wereld 
van God (de wereld van de sterren en van de engelen) Deze overgang veronderstelt 
een zo wezenlijk verschil tussen beide werelden, dat de mens (de ziel) zich met zon
der meer aan God kan assimileren 

2 3 2 Kongruentie 

Nu gaat het in 2 Petr 1,4 niet om een deel van de mens, de menselijke ziel De ge
lovigen zelf worden deelgenoten van de Goddelijke natuur Wie nagaat hoe het 
woord KOivcovoi; in het NT gebruikt wordt, zal ontdekken, dat 'deelgenoten' niet 

"O Berkhof, Christelijk Geloof, 287 (cf 525) Bij Berkhof komt 2 Petr 1,4 in feite in mindering 
op de christologie Wat aan Jezus wordt toegeschreven, is tegelijk bedoeld als belofte aan de 
gelovigen, nog te realiseren door de Geest (304 305) In deze lijn bewegen zich ook de kom-
mentaren van Schelkle en Kahmann De dogmatische konsekwentie, getrokken door Berkhof, 
is in feite mets anders dan een moderne variant op de fysische (sic') verlossingsleer in de griek
se theologie bij o a Athanasius, Gregorius van Nyssa, Johannes Damascenus en Cynllus van 
Jeruzalem Hij is zich daarvan ook bewust, want hij zoekt aansluiting bij wat Athanasius 
schrijft in De Incarnatione 
"1 Fornberg, Early Church, 86-87 
« 4 Makk 18,3, Pseudo Phocylides 104 (Charlesworth, Pseudepigrapha II, 563 578) Waar
schijnlijk IS hier bedoeld dat de mens na de dood mag leven in de Goddelijke wereld en gelijk 
wordt aan de engelen 
" Philo, Legum Allegoriae I, 38, De Decalogo, 104, cf ook Josefus, Antiquitates I, 15 19, 
Contra Apionem I, 332 
"" Philo, De Decalogo, 104 (Loeb III) 0eia(; KOI noKapiat; KOI eööainovo? cpucecoc; nexE-
OXtlKÓTWV 
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met elkaar samenvallen of m elkaar opgaan Zij gaan een blijvende verbmtems met 
elkaar aan, zonder hun eigen identiteit te verliezen 

Het woord betekent eigenlijk metgezel, kompagnon, partner (Lk 5, 10)''̂  Bij 
Paulus komt het voor in verband met het delen van een gezamenlijke tafel, waar

door men in gemeenschap staat met God of met de afgoden (1 Kor 10,1820) Pe

trus schrijft in zijn eerste brief over delen in het lijden en in de heerlijkheid van 
Christus (1 Petr 4,13, 5,1) In de brieven van Johannes is 'deelgenoot zijn' ge

meenschap hebben met God, met Hem mogen omgaan 
Wat nu speciaal "delen in de Goddelijke natuur" inhoudt, valt te preciseren van

uit de betekenis van cpuaii; Dit woord komt in totaal dertien keer in het NT voor, 
maar steeds in verband met de menselijke natuur, bijvoorbeeld in uitdrukkingen 
als 'van nature' of 'volgens/tegen de natuur"" Uit het proefschrift van Holwerda 
over het begrip (puai(; blijkt, dat het woord in het grieks een heel skala van beteke

nissen kan hebben Gaat het om de natuur van God, van mensen of van dieren, dan 
omschrijft Holwerda <puoi(; als condicio, bijvoorbeeld f| dvepcoTcivri (puoii; dat wat 
typisch menselijk is, wat bij ons mens zijn past en ons van God onderscheidt, zoals 
sterfelijkheid, kwetsbaarheid"" Over de natuur van dieren schrijft Petrus ook hen 
heeft de natuur bestemd om te vangen en te doden (2 Petr 2,12) Wanneer nu met 
nadruk (vanwege de proleptische plaatsing) gesproken wordt over de Goddelijke na

tuur, IS dat per analogie te omschrijven als wat aan God eigen is en wat van Hem 
uitgaat heerlijkheid, onsterfelijkheid en eeuwigheid (cf 1 Tim 6,16) Wat geen ster 
veling in zichzelf bezit, ontvangt hij van God 

Deelgenoten van de Goddelijke natuur mogen dus in deze 'eigenschappen' van 
God delen zonder dat daarmee gezegd is, dat zij vergoddelijkt worden en in het ge

heel van Gods wezen worden opgenomen Dat is ook niet het geval wanneer als doel 
van de Goddelijke tuchtiging wordt genoemd het deel krijgen aan Gods heiligheid 
(Hebr 12,10, cf 3,14)''* We zouden eerder van een kongruentie kunnen spreken De 
gelovige wordt gelijkvormig aan Christus (Fil 3,21), en zo opgenomen in de sfeer 
van Gods aanwezigheid, zodat de glans van diens heerlijkheid en eeuwigheid over de 
mens heen valt De sterveling wordt niet vergoddelijkt, maar mag delen in eigen

schappen en kwaliteiten die aan God toebehoren, en die afstralen op mensen die in 
zijn sfeer worden opgenomen 

2 3 3 Korruptie 

Tussen wat Petrus zegt en het door de griekse filosofie beïnvloede duahsme van 
geest en materie is nog een ander verschil Volgens Petrus is er namelijk een ont

snappingsmogelijkheid uit het bederf in de wereld Hij zegt met 'bederf van de we

reld', alsof dat inherent zou zijn aan het leven op aarde, maar spreekt over "bederf, 
dat in de wereld is" Wanneer men bevrijd moet worden, dan niet van de verganke

lijkheid van de materiele wereld, maar van het bederf dat in de wereld heerst vanwe

'" Het Lexicon van Liddell/Scott/Jones geeft deze betekenis als basis Zie ook LXX Spr 
28,24, Ezra 8,13, Jes 1,23 
'" Een Uitzondering hierop is Gal 4,8 de goden zijn met werkelijk goden 
■" Holwerda, Commentatio, 20 27 
'" Later kan Ignatius zelfs zeggen men heeft deel aan God, wanneer men eendrachtig is (£ƒ 
4,2) 

107 



Hellenistische tendenzen "^ 

ge begeerte Er is op zichzelf geen dualisme tussen Gods wereld en deze wereld De 
aanvulling met è7ii6u|iia (cf 2,10 18, 3,3) legt de wortel van het verderf bloot het 
proces van bederf en ontbinding is in gang gezet door de zonde die in de mens en in 
de wereld heerst (Ef 4,22, 1 Joh 2,17) Bederf (cpGopa) is namelijk een onomkeer 
baar afbraakproces door snelle slijtage Het is een dodelijke, neerwaartse spiraal, 
waardoor het geschapene bedorven wordt (2 Petr 2,12 19, in deze teksten wordt 
meer de nadruk erop gelegd, dat men zich ook aktief in dit proces kan begeven) 

Voor Petrus staat "bederf" ((pOopa) steeds diametraal tegenover het onverganke
lijke, dat van God komt, zoals uit zijn eerste brief blijkt (1 Petr 1,4 18 23) Ook bij 
Paulus IS 'bederfelijk' tegengesteld aan 'onsterfelijk' (Rom 8,21, 1 Kor 9,25, 
15,42 52-54, Gal 6,8) Onvergankelijkheid is een gave van God, waarmee Hij de 
sterfelijkheid van de mens die in Hem gelooft opheft Bederf en onsterfelijkheid 
zijn dus bij Petrus en bij Paulus eikaars tegenpolen'" Bederf moet dan niet worden 
opgevat in de morele, maar in de fysieke zin van het woord'" Wanneer we dit nu 
verbinden met onze interpretatie van 'delen in de Goddelijke natuur', kunnen we 
zeggen God laat de mens delen in zijn eeuwigheid De mens wordt bevrijd van de 
dodelijke krachten, die in de wereld en ook in zijn eigen lichaam werken Dan kan 
het eindige leven een onverwacht vervolg krijgen 

Wanneer begint nu dit "delen in de Goddelijke natuur'"' In de kommentaren is 
over het antwoord op deze vraag geen eenstemmigheid Gebeurt dit in het leven, bij 
bekering en doop' ' , of bij het sterven, eventueel op de dag van de wederkomsf 
Hoewel volgens de bijbel de uitstraling van Gods aanwezigheid voor een groot deel 
reeds in het leven op aarde merkbaar is (Hebr 3,14, cf Kol 1,13, 1 Joh 1,3) gaat het 
in 2 Petr 1,4 om het volledig delen in Gods aanwezigheid, dus gericht op de toe
komst De apostel spreekt immers over beloften en over deelgenoot worden Het 
slot van de penkoop (vs 11) opent dan ook het perspektief van de toegang tot het 
eeuwig Koninkrijk van Christus Delen in God wordt niet bereikt door materie en li
chamelijkheid te ontvluchten Wel is het mogelijk, aan het bederf te ontsnappen, en 
dat IS ook in zekere zin de voorwaarde-vooraf nadat u aan het bederf ontsnapt bent 
(djcocpUYOVxec;, aonstus)" 

Dat bedoelde Petrus ook, toen hij schreef "De mens, die in het geloof bewaard 
IS, zal bij de openbaring van Jezus Christus lof, eer en heerlijkheid ten deel vallen" 
(1 Petr 1,7) Alleen wanneer het mensenleven verlost is uit de dodelijke cirkel van 
bederf door de zonde, kan het zonder tijdsinterval door God worden ver-eeuwigd 

'" Het kontrast d(p6opaia (p9opa komt ook voor bij Josefus Bellum Judaicum II, 154, III, 
372, Antiquitates X, 278, en bij Philo, De Specialibus Legibus IV, 48, De Vita Mosis II, 194 
en De Confusione Linguarum, 154 
'" Zo terecht Bauckham, Commentary, 182 
" Aldus de kommentaren van Reicke en Spicq De Kanttekeningen hebben een verklaring ge
zocht vanuit het beeld Gods, "zoodanige goddelijke eigenschappen, die den schepselen kun
nen meegedeeld worden, en waarin het evenbeeld van God bestaat " 
" Het 'ontvluchten' suggereert wellicht een (morele) aktiviteit van de mens In de 2,20 moet 
het ontvluchten vanwege de kontekst inderdaad worden opgevat als een beslissing die de mens 
neemt, wanneer hij Christus heeft leren kennen Omgekeerd kan hij ook terugvallen in zijn 
oude toestand (2,20 22) Maar er is verschil tussen het ontsnappen aan de bezoedeling van de 
wereld en het ontsnappen aan het bederf, namelijk de sterfelijkheid die het mensenleven stem 
pelt sinds de zondeval (cf de kommentaar van Bauckham) 
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13 A. Konklusies 

We kunnen nu een aantal konklusies trekken. Wanneer Petrus spreekt over 
"deelgenoten worden van de Goddelijke natuur" heeft hij geen hellenistische opvat
ting over de vergoddelijking van een sterfelijk mens. Immers: 

A. De apostel bedoelt de totale mens en beperkt zich niet alleen tot het 'geestelij
ke' in de mens, de ziel. 
B. Het is geen gave, die de mens van nature deels al eigen is. God laat hem delen 
in de eeuwigheid en de heerlijkheid die bij Hem hoort. 
C. Deelgenoot zijn is niet hetzelfde als: opgaan in God. Het is een kongruentie 
aan zijn Goddelijke eigenschappen: eeuwigheid, onbederfelijkheid. 
D. Het bederf, waaraan men moet ontsnappen, is niet inherent aan de materie; 
het komt op uit de (zondige) begeerte. 
E. Petrus' uitspraak is niet antropocentrisch; alles is gericht op de realisering van 
Gods beloften en op de toekomst van Christus en zijn Koninkrijk (1,11; 3,13)". 

3. DE GROEI VAN EEN CHRISTEN (1,511) 

3>.\. De 'deugdenlijst' 

Alles wat Petrus tot nu toe heeft gezegd over de gaven van Christus en 
over het delen in de GoddeHjke natuur, blijkt als stimulans bedoeld te zijn 
("en juist dit"'''). Met zijn grootse beloften heeft God een voedingsbodem 
gelegd waarop een christen kan groeien in geloof en in liefde. Petrus wil la

ten zien hoe het christelijk leven zich ontwikkelt vanuit het gegeven geloof, 
groeiend op Gods beloften. De apostel bedoelt te zeggen: 'en juist het feit 
dat u zo iets groots beloofd is, moet in uw leven zichtbaar worden, doordat 
u er zich volledig voor inzet om... '. Hij gebruikt een verbinding die in be

paalde inskripties wel voorkomt als typering voor iemand die zich ten volle 
heeft ingezet: anouSfiv Tiöoav (7tap)Eio(pép(o". 

Deze verbinding introduceert een lange opsomming van eigenschappen 
die de inzet van de christen karakteriseren, verbonden door het werkwoord 
ènixopriYÉco: '(nieuw) voedsel geven aan, ondersteunen'. In dekreten is het 
simplex (xopriyéco) een haast technische term om aan te geven dat iemand 
publiek een dienst aan de gemeenschap heeft bewezen, zoals in het geval 
van Ptolemaeus V, die een behoorlijk bedrag had uitgegeven voor de aan

leg van dijken tegen overstromingen in Egypte. Natuurlijk werd deze 'on

dersteuning' bijzonder gewaardeerd". In Athene zorgde de xoptiyóc; voor 
alles, wat het koor nodig had, wat in de praktijk betekende dat hij de ge

" Bauckham, Commentary, 181. 
'■• Zie voor Kal aÜTÖ TOÖTO Sé: Turner, Syntax, 45; auto TOOTO vinden we in Rom 9,17; 
13,6; Pil 1,6; TOÖTO aÜTO in 2 Kor 2,3. 
« Danker, 2 Peter 1,71. 
» Danker, 2 Peter 1,72. 
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maakte onkosten voor zijn rekening nam. In het werkwoord klinkt de roya-
liteit van de gulle gever door, hoewel de oorspronkelijke betekenis wel 
enigszins gaat vervagen". De vertaling van het woord in 2 Petrus 1 is niet 
eenvoudig; het beste is misschien: 'verrijken met/royaal voorzien van'. 

Met deze eigenschappen kan men het geloof verrijken. Net als een bloem 
in knop zich langzaam opent, ontvouwt zich hier een bloeiend geloof. Het 
gaat zich op allerlei gebied uiten en daarin bloeit het open. Deze acht "spiri
tual qualities" nemen als vanzelf elkaar mee. Van het een komt het ander; 
"each new trait is introduced as being "in" (èv) or "in connection with" the 
preceding. Each is inherent in the preceding, which in turn is supplemented 
and perfected by the new"'^ Pogingen om een causaal verband te vinden 
tussen de eigenschappen in de gegeven volgorde hebben weinig opgeleverd 
(zie ook 4.2.). Het lijkt Petrus eerder te doen om het totaal \an deze 'kwali
teiten', die alle door God zijn aangereikt en nu, aaneengeregen als kralen 
van een ketting, een fraai geheel vormen: het christelijk leven is een veel
voud van goede eigenschappen. Petrus' bedoeling is blijkbaar, een zodani
ge opsomming te bieden dat men kan begrijpen in welke aandelen het kapi
taal van het geloof, dat ons is geschonken, moet worden belegd. 

In de vormgeving herkennen we de stijlfiguur van de catena, met een pa
troon dat vaker in de bijbel wordt aangetroffen: a-b, b-c, c-d, enzovoort''. 
Afzonderlijk zal de vraag besproken worden of deze lijst een hellenistisch 
karakter draagt en of er afhankelijkheid is van de lijsten, die in de stoïcijn
se levensopvatting als model werden gebruikt (zie onder 3.3.). Waar het in 
deze paragraaf vooral om gaat is, te bezien welke funktie de afzonderlijke 
eigenschappen hebben in de ethiek van het NT en welke plaats de lijst als 
geheel in Petrus' brief inneemt. Eerst moeten we de verschillende schakels 
van de ketting los van elkaar bekijken: 

niauq sluit aan bij het begin van de brief: het kostbaar geloof is een gave 
van God, die Hij zonder aanzien des persoons royaal ter beschikking stelt 
aan alle burgers van het Koninkrijk. Met deze gave wordt men aan het werk 
gezet: geloof is de grondvorm van het christelijk handelen (2 Kor 8,7; 2 Tim 
3,10; 1 Petr5,9). 

ctpETfi is in VS 3 genoemd als een eigenschap van Christus, waarmee Hij 
de apostelen naar zich toeriep: door zijn heerlijke wondermacht. In deze 
lijst heeft het woord morele betekenis: 'leven met een hoog moreel'. De eer-

" LXX Sir 25,22: "de vrouw die haar man onderhoudt (ènixopTiYfj) - schande'" 
'* Hiebert, Necessary Growth, 45 In het aantal van acht eigenschappen heeft men wel een 
symboliek willen zien van voltooiing of vernieuwing (zoals in de kommentaren van Fuchs/ 
Reymond en Kahmann); maar dan wordt de zegging van de verzen 5-7 als geheel teveel uit het 
oog verloren, het geloof is er al (vs 1); de lijst gaat uit van "uw geloof" (TT| ÏÏIOTEI ünmv), 
maar dat geloof moet doorwerken 
5' Zie Rom 5,3-5, 8,29-30, 10,14-15, Jak 1,15, Wijsh 6,17-19. Over deze stijlvorm geven de 
boeken van Vogtle en Wibbing, beide met dezelfde titel (Tugend- undLasterkataloge) uitvoe
rige informatie. 
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ste vrucht van het geloof is een ander levenspatroon: een energiek leven uit 
het geloof. 

YvöJaiq is in 2 Petrus een kernwoord, duidend op praktische kennis, die 
zich moet ontwikkelen (2 Kor 6,6; 8,7). Geloofswijsheid is nodig om het 
goede te doen en het kwade te vermijden (cf Fil 1,9; Hebr 5,14). In 1 Petr 
3,7 blijkt hoe praktisch deze kennis voor Petrus kan zijn: ook de omgang 
tussen man en vrouw in het huwelijk wordt erdoor beheerst. 

èyKpdteia, 'zelfbeheersing', wil zeggen dat men zichzelf onder kontrole 
heeft en geen willoze prooi is van zijn eigen begeerten (1 Petr 1,14; 2,11; 
3,9). In 2 Petrus staat het vooral in kontrast met het misbruik van de 
christelijke vrijheid (cf 2,19) in onbeheerste ongebondenheid (zo ook bij 
Paulus, die het 'zelfbeheer' één van de vruchten van de Geest noemt; Gal 
5,23). 

i)no|xovfi: het verduren van lijden of kwaad, door het positief op te pak
ken als een last die gedragen moet worden (Rom 5,3-4; 1 Tim 6,11; 2 Tim 
3,10; Tit 2,2; Op 2,19). Deze eigenschap hadden Petrus' lezers inderdaad 
nodig, omdat ze heel wat te verduren hadden (1 Petr 2,20). 

euoéPeia betekent, dat men zich konformeert en Gods wil respekteert 
door in zijn wegen te gaan (cf Hand 10,2.7; 1 Tim 6,11; zie onder 2.2.). 
Mensen die op deze praktische manier 'vroom' zijn worden door Hem uit 
de verzoeking gered (2 Petr 2,9). Petrus had indertijd Christus aangewezen 
als de bron van alle godsvrucht (Hand 3,12). 

(pi^a6eX(p(a, 'broederliefde', geeft gewoonlijk de familiebetrekking tus
sen broers en zusters aan. In het NT wordt dit woord gebruikt voor de nieu
we familiebanden tussen de 'huisgenoten' van het geloof (Rom 12,10; Gal 
6,10; 1 Tess 4,9; Hebr 13,1). Ook voor Petrus is broederliefde een typisch 
christelijke opdracht (1 Petr 1,22; 3,8). 

dyónTi komt in christelijke deugdenlij sten vaak voor, met name in de 
brieven van Paulus (2 Kor 6,6; Gal 5,22; Ef 4,2; 1 Tim 4,12; 6,11; 2 Tim 
2,22; 3,10; cf Tit 2,2; Op 2,19). Zoals het geloof het punt was, waaraan het 
begin van de lijst was vastgemaakt, zo komt aan het slot alles samen bij de 
liefde. Ook Paulus kombineert deze twee meer dan eens: Gal 5,22; 1 Tim 
4,12; 6,11; 2 Tim 2,22; 3,10. Voor Petrus is 'liefde' de spits van zijn parene-
se (1 Petr 1,22; cf 4,8). 

In deze opsomming wordt een schets gegeven van wat geloven konkreet 
betekent. Zo is het christelijk leven herkenbaar: dat doet deugd! Omdat in 
2 Petrus 2 juist het profiel van de dwaalleraars en hun volgelingen getekend 
wordt in hun manier van leven, wil deze deugdenlijst vermoedelijk een kon
trast scheppen^. Inderdaad wordt een antithetisch effekt bereikt, wanneer 
in de beschrijving van de levensstijl die door de dwaalleraars gepropageerd 

* Zo o.a. ook bij Paulus: Gal 5,22-23; 1 Tim 6,11. Zie over de betekenis van dergelijke lij
sten: Berger, Formgeschichte, 148-152. 
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werd meermalen het omgekeerde te lezen is van wat in de 'deugdenlijst' 
werd aanbevolen: 

Kennis staat tegenover het verlaten van kennis (vooral 2,21); zelfbeheer
sing is het tegenovergestelde van een ongekontroleerd en ongebonden leven 
(2,2-3.12-13); vroomheid in bijbelse zin onderscheidt de ware gelovige van 
de dwaalleraars die juist als 'on-vroom' worden betiteld (2,5-6; 3,7); broe
derliefde is het zeker niet wanneer men van de kant van de dwaalleraars on
recht ontmoet (2,3.13); standvastigheid is geboden om zich niet in de strik 
van dwaling, die het op onstandvastige zielen gemunt heeft, te laten vangen 
(2,20; 3,17)'*'. 

De opsomming die Petrus geeft funktioneert dus zodanig dat men met 
behulp hiervan zelf kan onderscheiden tussen twee manieren van leven: de 
manier die voortkomt uit oprecht geloof, en de andere manier, die voort
komt uit eigen begeerten. Aan de vruchten zult ge hen kennen! Het vervolg 
bouwt hierop voort: voor zijn moreel gedrag is de mens aan God verant
woording schuldig, en overtreding wordt gestraft. Maar men kan ook - po
sitief - groeien in geloof en liefde, door zich in te spannen steeds meer aan 
de schets die hier gegeven wordt, te beantwoorden. De lijst is een konkrete 
oefening in godsvrucht (1 Tim 4,7). De ketting van goede eigenschappen, 
die door God de gelovigen is omgehangen, moet met ere gedragen worden. 

3.2. Het karakter van de deugdenlijst 

Voor ons onderzoek is de vraag van belang hoe in de moderne kommentaren deze 
deugdenlijst wordt opgevat. Daarbij komen twee punten naar voren die wezenlijk 
zouden zijn voor de late periode van ontstaan van 2 Petrus: de deels hellenistische 
terminologie van de verschillende eigenschappen afzonderlijk, en de struktuur van 
de lijst als geheel. We willen deze twee punten nu onder de loep nemen. 

3.2.1. Terminologie 

Drie woorden uit de opsomming van 2 Petrus werden ook frekwent gebruikt in de 
hellenistische ethiek: deugd, zelfbeheersing en vroomheid (dpex-n, èyKpdxeia, 
eüoépeia). Van daaruit worden in de moderne kommentaren ook alle overige ter
men uit de lijst gelezen, om afzonderlijk te worden ontleed en geanalyseerd op hun 
hellenistisch gehalte. Men kan dan twee konklusies trekken: de lijst geeft een kom-
binatie van grieks-hellenistische en christelijke begrippen, of begrippen die oor-

" Van de acht genoemde eigenschappen komen er zes letterlijk ook in Petrus' eerste brief 
voor (geloof, deugd, kennis, volharding, broederliefde, liefde). De andere twee worden in 1 
Petrus inhoudelijk gevonden: zie voor 'zelfbeheersing' 1 Petr 1,14; 2,11; 3,9, terwijl voor het 
begrip 'vroomheid' gelet kan worden op het feit, dat de apostel reeds in zijn eerste brief na
drukkelijk aandacht vroeg voor een christelijke levenswandel in gerechtigheid en heiliging 
(Snyman, Authenticity, 211-214). 
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spronkelijk hellenistisch gedefinieerd waren zijn nu in een nieuw, christelijk kader 
gezet'^. 

Maar bij deze procedure doet zich een methodisch probleem voor: vanuit welke 
gezichtshoek moeten de woorden van 2 Petrus 1,5-7 gelezen worden? Het woord 
Yvajoit; bijvoorbeeld is specifiek voor 2 Petrus en wordt ook in opsommingen van 
Paulus gevonden (2 Kor 6,6; 8,7). Maar ook in de Regel der gemeenschap van Qum-
ran en in allerlei niet-christelijke lijsten uit het hellenisme speelt het begrip 'kennis' 
een rol*'. De opsomming die Petrus geeft moet allereerst geïnterpreteerd worden 
binnen de eigen kontekst, die van het NT. Daarbij moet voor elk van de door Petrus 
genoemde eigenschappen worden nagegaan, of die binnen het NT ook in een andere 
opsomming van eigenschappen voorkomt. In het volgende overzicht is het resultaat 
in kaart gebracht: 

nioTic; dpexii YVMOK; eyKpaxEia ünonovii eöoépeia pdaSsXcpia dvanti 

X X 
X X 

X 
X 

X 
X X X 

X 
X X 

Het resultaat van de vergelijking is positief: de deugden die 2 Petrus opsomt val
len niet buiten het kader van het NT. Het is dus gerechtvaardigd om de lijst van 2 
Petrus allereerst te bezien binnen dat kader. Uit het overzicht blijkt verder dat een 
kombinatie van de eigenschappen geloof en liefde vaak voorkomt, namelijk in vijf 
van de negen teksten. In 2 Petrus vormen zij de twee punten waaraan de ketting van 
eigenschappen is bevestigd. "The chain of virtues beginning with faith and ending 
with love is a specifically Christian form which gives the way of life encapsulated a 
specifically Christian character"*^. Dezelfde struktuur treffen we ook aan bij Pau
lus (2 Kor 8,7; cf 1 Kor 13,13) en bij Ignatius (Ef\A,\). De struktuur als zodanig is 
voluit christelijk. 

Is het dan wel juist, te stellen dat binnen dit christelijk kader allerlei hellenistische 
begrippen een plaats hebben gekregen? Bij de allereerste eigenschap, geloof, stuit 
dit al op onoverkomelijke bezwaren. Binnen een hellenistische kontekst betekent 
jtioTK;: loyaliteit, betrouwbaarheid; een eigenschap, die men zich kan verwerven'^ 

" De eerste optie bv. in de kommentaar van Kahmann; de tweede bij Fuchs/Reymond. 
*' Bauckham, Commentary, 174; De tekst van de Regel (1 QS 4) vindt men in Lohse, Texte 
aus Qumran, 12-17 (zie hierover verder ook Wibbing, Tugend- undLasterkataloge, 43-61). 
'^ Bauckham, Commentary, 176. Cf Bergtr, Formgeschichte, 151-154. 
' ' Wibbing, Tugend- und Lasterkataloge, 91.189. Er zijn inskripties bewaard, waarin gewaar
deerde personen om hun verantwoordelijk optreden worden geprezen; zij hadden daardoor 
vertrouwen gewonnen (Danker, 2 Peter 1, 72 geeft verschillende voorbeelden). 

2 Kor 6,6 
Gal 5,22-23 
Ef 4,2-3 
Fil 4,8 
lTim4,12 
lTim6,ll 
2 Tim 2,22 
2 Tim 3,10 
1 Petr 3,8 

X 

X 
X 
X 
X 
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Maar Petrus heeft het geloof juist een gave genoemd, waarmee God de basis heeft 
gelegd voor het leven van de christen Zo past de eerste deugd van de lijst geheel in 
zijn betoog Het daarop volgende woord dpexri (dat binnen het NT alleen voorkomt 
in 2 Petr 1,4 en Fil 4,8) geeft dan aan, dat het 'moreel' van de christen de eerste 
vrucht van zijn geloof is en niet het eindresultaat van moeizame menselijke inspan
ning In een hellenistische ethiek betekent èyKpaxeia zichzelf zo onder kontrole 
hebben, dat men boven zijn begeerten staat (cf Sir 18,30) In het NT is dat eveneens 
het geval, maar weer gaat het dan om een gave van God, de vrucht van de Heilige 
Geest (Hand 24,25, Gal 5,23, Tit 1,8) Tenslotte valt nogmaals te wijzen op het spe-
cifiek-chnstelijke gebruik van het woord (pi>.a88X(pia, met in biologische, maar in 
geestelijke zin broeders en zusters in het geloof Het hellenisme kent voor 'geestelij
ke broederschap' alleen nog de term (piXavöpcoTtia 

Opvallend is wel, dat Petrus binnen een christelijk kader niet alleen specifiek-
christehjke deugden noemt (zoals geloof, hoop en liefde), maar ook eigenschappen 
die in de samenleving algemeen werden gewaardeerd (zoals matigheid, vroomheid 
en broederschap) Zijn woordkeus kan mede beïnvloed zijn door de omgeving van 
waaruit hij schrijft het gehelleniseerde Rome Bewust of onbewust maakt de 
apostel duidelijk, dat een mens pas werkelijk opbloeit in het kader van een leven-in-
geloof Dat geldt ook voor algemeen-menselijke eigenschappen Juist als christen 
komt een mens volledig tot ontplooiing 

Konklusie de stelling dat 2 Petrus een hellenistische deugdenlijst bevat, of oor
spronkelijk hellenistische begrippen in een christelijk kader zet, is onjuist De hjst is 
verankerd in de kontekst van 2 Petrus en ademt dezelfde Geest als eigenschappen, 
die in het NT in een vergelijkbare samenhang worden gebruikt Begrippen als ge
loof, deugd, kennis, zelfbeheersing en broederliefde kunnen binnen 2 Petrus alleen 
christelijk worden geïnterpreteerd Deze eigenschappen zijn aangeboren noch aan
geleerd De catena van christelijke deugden is geen erelint voor kampioenen, want 
de wedloop moet nog beginnen 

3 2 2 Opbouw 

De deugdenlijst heeft een vorm-struktuur met het schema a-b, b-c, c-d, zoals die 
vooral werd gebruikt door auteurs die beïnvloed waren vanuit de Stoa, waar derge
lijke opsommingen stapsgewijs en logisch opklimmend (vandaar de namen climax, 
gradatio of TipoKOTcri) tot een konklusie zochten te komen De specifieke vormge
ving diende enerzijds als geheugensteun, anderzijds als gekoncentreerde ethiek, zo 
werd een samenvatting gegeven van wat men beschouwde als ideale levenswijze 
Zou ook de deugdenlijst van 2 Petrus door dit koncept geïnspireerd kunnen zijn'' 
Zou het raamwerk van de Stoa misschien door de schrijver zijn opgevuld met be
grippen uit de christelijke ethiek'' 

Inderdaad is de vorm van deze lijst opvallend, want vergelijkbare opsommingen 
in het NT zijn asyndetisch of zonder duidelijke struktuur, met uitzondering van 
Rom 5,3-5, een reeks die een vergelijkbare struktuur vertoont*' Maar heeft de lijst 
van 2 Petrus een duidelijke, logische opbouw, uitmondend m een klimax'' Men kan 
dat eventueel staande houden voor het slot van de reeks vroomheid, broederliefde 

« Wibbing, Tugend- und Lasterkataloge, 80-81 
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en liefde vloeien in elkaar over. Ook de eigenschappen zelfbeheersing en geduld lig
gen in eikaars verlengde. Maar de overgang deugd - kennis - zelfbeheersing kan on
mogelijk logisch worden verklaard, zoals algemeen wordt toegegeven'^. De lijst 
geeft een aantal aspekten van christelijk leven uit geloof. 

Volgens de Stoa hangen de verschillende deugden met elkaar samen in hun ge
richtheid op het éne doel: te kunnen leven in overeenstemming met de natuur 
(onoXoyouiievoix; tfj (póoEi Ciiv). Dit binnen een rationalistische levensvisie, waar
in het wenselijk wordt geacht stap voor stap op te klimmen tot hogere deugd, met 
als einddoel een geestelijke, morele vrijheid**. Maar waar de Stoa het menselijk fa
len ziet als zwakte of als vergissing, wordt in 2 Petr 1,9 menselijke schuld en kort
zichtigheid als oorzaak aangewezen. Het christelijk leven is gevolg van Gods gaven 
en beloften. Het hoge niveau wordt niet bereikt door een geleidelijke, prestatiege
richte opklimming. Dat blijkt wel uit het slot van de perikoop (vs 11): de toegang tot 
het Koninkrijk wordt niet ontsloten door een bepaald christelijk levenspatroon; de 
toegang wordt verleen(f^. 

Al is er dus wel vorm-analogie tussen de reeks die Petrus geeft en andere lijsten 
die een stoïcijnse levensfilosofie propageren, inhoudelijke verwantschap is er nau
welijks. Misschien heeft Petrus een vorm gekozen, die door de lezers zonder veel 
moeite kon worden geassocieerd met gangbare morele waarden. In dat geval wordt 
door de spanning van het verschil tussen vorm en inhoud een kontrast opgeroepen, 
en een alternatief geboden voor de zelfgekonstrueerde ladder, waarmee de 'moder
ne' mens de hemel in wil klimmen. De apostel schept in zijn brief immers een totaal 
ander kader voor zijn deugdenlijst; de christen leeft van Gods beloften, en zowel het 
geloof als de toegang tot het Koninkrijk zijn een geschenk. De formele overeen
komst tussen reeksen uit de Stoa en uit 2 Petrus 1 berust in ieder geval niet op inhou
delijke verwantschap, noch op afhankelijkheid. 

Deze indruk wordt nog versterkt wanneer we opmerken dat in de lijst van 2 Pe
trus geen spoor is te vinden van de vaste, schematische opbouw die dergelijke lijsten 
in de Stoa kunnen hebben, waar alles is gegroepeerd rondom de vier hoofd-deug
den: (ppóvnoK;, óiv5peia, ococppooOvn, SiKaiooüvri. De ideale levensvorm heet 
apExfi: het vermogen van de mens om niet alleen te weten wat goed is en wat slecht, 
en verantwoord te kunnen kiezen, maar vooral ook aan die tegenstelling als zodanig 
ontstegen te zijn. Zonder morele waarden is het leven slechts genieten (f|5ovn), 
maar volgens de Stoa is vooral belangrijk in welke geest een bepaalde daad wordt 
verricht. Ideaal is dan de dpexfi: de volkomen, onafhankelijke toestand van de geest 

" Dit is niet alleen de mening van Vögtle en Wibbing, maar ook van de kommentaren van 
Fuchs/Reymond, Kahmann en Bauckham. 
'* Wibbing, Tugend- und Lasterkataloge, 19(21). 
" Er is dan ook, aldus Wibbing, een wezenlijk verschil tussen 2 Petrus en de dualistische twee 
wegen-ethiek in de joodse literatuur. De weg van het licht wordt daar diametraal tegenover de 
weg van de duisternis geplaatst en binnen dat schema wordt de gehoorzaamheid en ongehoor
zaamheid aan Gods geboden zichtbaar gemaakt. Maar wel wordt hieraan de Goddelijke ver
gelding gekoppeld (loon naar prestatie). Een opsomming van deugden en zonden dient dan te
gelijk als norm van Gods oordeel; licht en duisternis zijn twee mogelijkheden van leven voor 
de mens, namelijk in gehoorzaamheid aan God of in vijandschap tegen God (Wibbing, Tu-
gend- und Lasterkataloge, 33-42.110). 
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van de mens™. In 2 Petrus krijgt dpeTti echter een tweede plaats in de reeks, na het 
geloof als moeder-gave, en na vs 3 waarin juist de Goddelijke (tpzxr\ wordt gepre
zen. 

Konklusie: de deugdenlij st van 2 Petrus is ook wat struktuur en opbouw betreft 
niet afhankelijk van de Stoa. Er is geen sprake van een opklimmen tot hogere more
le waarden; de hoofd-deugd van de Stoa heeft bij Petrus geen opvallende plaats in 
het geheel. De apostel laat door deze opsomming zijn lezers niet van de ene eigen
schap naar de andere klimmen als op de sporten van een ladder. Hij biedt een eigen 
koncept waarin de mens verantwoordelijk wordt gesteld voor heel zijn handel en 
wandel. Tegelijk wijst hij op de rijkdom van het geloof, dat zich verdiept in een 
veelvoud van christelijke deugden. 

3.3. Waarom een deugdenlijst? 

Het is een onmisbare voorwaarde, dat de genoemde eigenschappen in 
ruime mate aanwezig zijn en behoren tot het geestelijk eigendom van de ge
meente; dat zal een eigendom zijn, dat vruchten oplevert'". Dan zal de ken
nis van onze Here Jezus Christus niet werkeloos en onvruchtbaar blijven, 
aldus de apostel'^ Het is dus van het grootste belang, dat die kennis dóór-
werkt. Maar tegelijk is die kennis ook het doel waar men naartoe groeit'^ 
Aktief bezig zijn in het geloof oefent en verdiept de kennis, maar die kennis 
is vervolgens weer richtinggevend voor het christelijk leven. Kennis is tege
lijk voorwaarde en doel; men wordt gevoed door kennis en gebracht tot 
kennis. In deze polariteit is de lijst van christelijke deugden geplaatst. 

™ Wibbing, Tugend- und Lasterkataloge, 15. Philo heeft een minder strakke opbouw, maar 
bevindt zich veel dichter bij de Stoa; bij hem zijn dpexfj en f|6ovii twee vrouwen met tegenge
stelde karakters, de eerste voorgesteld als vrije burgeres, de tweede als hoer (De Sacrificiis 
Abelis et Caini, 22). Over deze traditioneel-griekse voorstelling zie men Berger, Formge-
schichte, 150-151. 
" Hiebert wil vanwege óndpxovta eerder denken aan wat werkelijk het bezit van de gemeente 
is (Necessary Growth, 48); uit vs 9 blijkt echter dat het voorafgaande moet worden gelezen in 
konditionele zin. Konform de stijl van 2 Petrus vatten we ómdpxovxa en 7tX20vdiiovTa op als 
hendiadys. In zijn kommentaar heeft Spicq erop gewezen, dat in de papyri de uitdrukking xd 
ÖTtdpxovta gebruikt wordt voor iemands eigendom. Gekombineerd met het adjektief dpyói; 
is de letterlijke betekenis: 'een eigendom dat onproduktief is, niets oplevert'. Vergelijk voor 
dit beeld Mat 20,3.6; Jak 2,20; 1 Tim 5,13. Via dKÓpTtoc; worden we herinnerd aan het beken
de beeld van de vruchten van geloof. Misschien heeft Petrus behalve aan Jezus' onderwijs ook 
wel gedacht aan het teken van de verdorde vijgeboom; dit incident maakte indertijd grote in
druk op hem (Mk 11,12-14.20-21). 
" Op zichzelf kan Ka9iaTTiaiv ook intransitief worden opgevat, zoals Danker doet (2 Peter 1, 
74-75), vanwege het aspekt van openlijke erkenning. Het zou dan een rechterlijke beslissing 
betreffen. In deze opvatting blijft echter de konstruktie met eï(;...è7tÏYV(Baiv gewrongen. 
'̂  Na de twee predikatief gebruikte adjektieven werkeloos en vruchteloos moet de konstruktie 
Ei(;...èni'yvcüaiv wel een bepaalde richting aangeven. Dit tegenover Kahmann, die in zijn kom
mentaar aan eic; de zin wil geven: 'wat betreft, met betrekking tot'; ook tegenover Bauckham, 
die vanwege zijn specifieke uitleg van het begrip èTiiYvwoic; (als begin-kennis) hier in moeilijk
heden komt (Commentary, 189). 
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Aan de andere kant dreigt het gevaar van verblinding, zoals dat in de 
apostolische prediking herhaaldelijk wordt gesignaleerd'"*. Hier is speciaal 
een bepaald aspekt van geestelijke verblinding bedoeld: bijziendheid of 
kortzichtigheid, waarbij men alleen ziet wat dichtbij is, en niet wat verder 
weg ligt. Soms moet men over de meest voor de hand liggende dingen heen
kijken omdat zij storend zijn in het gezichtsveld". Als het perspektief weg
valt, lijkt alles vlak en de horizon komt verder weg te liggen. Het toekomst
beeld is wazig. Maar voor het beoefenen van de godsvrucht moet men een 
blik vooruit kunnen werpen op het Koninkrijk. Dat dit niet gebeurt, wordt 
veroorzaakt door een storing in de geheugenfunktie: vergeetachtigheid. 
Dat zou wel eens opzettelijke vergeetachtigheid kunnen zijn, een uitwissen 
van wat in het geheugen stond gegrift''*. 

Wat wenst men zich dan niet meer te herinneren? "De reiniging van vroe
gere zonden". Ook in zijn eerste brief zei Petrus, dat het vroegere verlan
gen, een levenspatroon dat door de omgeving wordt voorgeschreven, verle
den tijd behoort te zijn (1 Petr 1,14; 4,3). Men kan nu vanuit een rein hart 
elkaar liefhebben (1 Petr 1,22)". Zo is de doop volgens Petrus een bede tot 
God om een rein geweten (1 Petr 3,21). De doop is immers de meest radika-
le reiniging van vroegere zonden (1 Kor 6,11; Ef 5,26; Tit 3,5). In het 
christelijk leven moet de doop bewaard blijven en niet 'opdrogen'. De her
innering aan dit feit moet de gemeente behoeden voor verontreiniging, ver
geetachtigheid en kortzichtigheid'*. 

'* Het was een verwijt van Jezus, dat de mensen verblind waren (Mat 15,14, 23,16, Joh 9,40-
41) Behalve Petrus hebben ook Johannes (1 Joh 2,11) en Paulus (Rom 2,19) dit verwijt her
haald 
" Met de interpretatie van nwonaî cov is soms enige moeite, omdat het een overbodige toevoe
ging lijkt te zijn die moeilijk te rijmen is met totale blindheid; men is met blmd en bijziend te
gelijk Volgens Schelkle {Petrusbriefe, 191 n 3) is TucpJ-óq een glosse ter nadere verklaring van 
het zeldzame woord nutonaî cov, maar dat is met erg aannemelijk, omdat de zinskonstruktie 
zonder TucpXói; onbegrijpelijk zou zijn De moeite in de exegese van \i\xanó.C,(ov (etymologisch: 
iemand die met dichtgeknepen ogen kijkt) wordt opgelost wanneer wij in dit woord een be
paald aspekt van geestelijke verblinding aangeduid zien Cf Spicq, Les Epitres de Saint Pierre, 
215 "il est aveugle aux reahtes eloignees ou de grande dimension" Volgens Fornberg (Early 
Church, 53 123) is het woord ontleend aan de religieuze begrippen rond de mysteriën van 
Eleusis HIJ baseert deze opvatting op de verwantschap met HUOTTII;, aanduiding van de laag
ste van de twee initiatie-stadia in Eleusis (de hoogste was die van ènóJiTtii;, cf vs 16) Deze re
denering zou overtuigender zijn wanneer aan te tonen was, dat het werkwoord nuwjtaî üi zelf 
in het kader van de mysteriën gebruikt werd Het is echter ook buiten het NT zeer zeldzaam. 
™ De konstruktie XTIÖTIV XaPwv (met gelijk aan èniXavGdvonai, Jak 1,24) is een gebruikelijke 
omschrijving voor 'vergeten' (Liddell/Scott/Jones, Lexicon, s v XTIGTI) Toch wordt hier wel 
opzettelijkheid gesuggereerd vanwege de parallel met 'bijziendheid' (zie ook 3,5). 
" Lees in 1 Petr 1,22 èK KaSapai; KopSiai;, met p'^ N * C K P 4' en 25 minuskels 
" Ook in het jodendom werd herhaaldelijk gewaarschuwd voor terugval in het oude levenspa
troon bij proselieten, Josefus, Contra Aptonem II, 123, Van Unnik, Redemption, 56 n 93 
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Nu kan de apostel alles wat hij heeft gezegd toespitsen'". Als broeder on
der de broeders roept hij op om roeping en verkiezing te bevestigen (vs 10). 
Dit 'bevestigen van roeping en verkiezing' is moeilijk te verklaren. In welke 
relatie staat deze uitspraak met de lijst van christelijke deugden? En van
waar de onverwachte volgorde: roeping en verkiezing? Vanuit Gods werk 
gedacht volgt toch de roeping op de verkiezing? Wat dit laatste betreft: de 
gekozen volgorde reflekteert op het xoö KdXeaavTO<; f|̂ iaq uit vs 3, waar
van de echo hier nog naklinkt*". Vandaar misschien de voor Petrus onge
bruikelijke aanspraak "broeders"*', waarmee hij nogmaals accentueert wat 
zijn lezers met hem gemeenschappelijk hebben. Petrus schreef aan het be
gin van zijn brief over het initiatief van Christus, die met zijn roeping naar 
hem en de andere apostelen toegekomen was. Hier, in vs 10, denkt hij er
aan dat ook zijn broeders geroepen zijn, want met nadruk schrijft hij: "ww 
roeping" (ónöv is proleptisch geplaatst). 

Zij zijn immers geroepen door het evangelie, zij zijn gereinigd van de 
zonden van vroeger - en daarachter lag het plan van God. De keus, die God 
maakte, ging vooraf aan de beslissing, die de mens nam. De volgorde 'roe
ping en verkiezing' is begrijpelijk vanuit de ervaring van de lezers. Maar in 
hoeverre is het voor een mens mogelijk om zijn roeping en verkiezing te be-
vestigenl Betekent het 'bevestigen' dat de mens aan zijn verkiezing moet 
beantwoorden, of dat hij zelf een rol speelt bij Gods keus? Moet de mens 
door zijn gedrag Gods keuze rechtvaardigen?*^ 

Greijdanus wilde deze moeilijkheid oplossen door 'verkiezing' niet op te 
vatten als Gods eeuwig besluit, maar (vanwege de verbinding met 'roe
ping') als de bevoorrechte positie van de gelovigen, die het gevolg is van 
Gods roeping. Verkiezing is volgens hem het resultaat van de roeping". Zo 
kan inderdaad de volgorde 'uw roeping en verkiezing' worden verklaard, 

" Het gaat om de inhoud van vs 5-10, de oproep aTtouSaoaxe gaat terug op het begin van vs 
5, bovendien wordt het werkwoord èTuixoptiyeto uit vs 5 herhaald in vs 11 Volgens de kom-
mentaar van Greijdanus heeft 5ió (cf 1,12; 3,14 in een zelfde funktie) allereerst betrekking op 
vs 9, en dan ook op vs 8 Maar het verband moet ruimer worden gezien, allereerst omdat in vs 
8-9 het herhaalde yap zelf terugkoppelt naar wat voorafgaat, in de tweede plaats vanwege de 
herinnering aan vs 5 
™ Bauckham, Commentary, a 1 Ook in Op 17,14 treffen we deze volgorde aan KXT|TOI Kal 
èKXEKToi KOI KicToi Bengel, Gnomon, a 1 "id est, vos in vocatione et electione vestri fir-
mos . Vocatio ponitur ante electionem, secundum nos" 
" Petrus gebruikt deze aanspraak slechts eenmaal in zijn twee brieven Wel noemt hij zijn le
zers tot drie keer toe 'geliefden' (dyaTtriTot) in 2 Petr 3 
»2 Fuchs/Reymond, La deuxième Epitre de Si. Pierre, 60. Dezelfde gedachtengang wordt ge
volgd in de kommentaren van Schelkle en Kahmann. Bauckham verklaart de uitdrukking te
gen de achtergrond van het gevaar van verslapping, het is noodzakelijk, dat vruchten van ge
loof gezien worden 
" Greijdanus, De tweede brief van den apostel Petrus, 256, onder verwijzing naar Fil 2,12-13 
Het gaat om de uitwerking van de verlossing, die God aan de gelovigen schenkt In deze geest 
ook reeds Calvijn in zijn kommentaar. 
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zoals we al zagen. Na "uw roeping" heeft het Kal ÈK^oyfiv een explikatief 
karakter: uw roeping ging terug op een keus van God (cf vs 1). Toch is hier
mee de eigenlijke vraag nog niet helemaal opgelost, want hoe kan men zijn 
roeping en verkiezing bevestigen, zonder daarmee af te doen aan Gods ini
tiatief? 

De moeilijkheid zit vooral vast op het 'bevestigen' (PePa(av...7ioiet-
cöai)- Deze verbinding is eigenlijk een handelsterm: 'garanderen, geldig 
maken', waarmee in inskripties en in de papyri een wettelijk gegarandeerde 
zekerheid werd aangeduid (cf in het NT Mk 16,20; Rom 4,16; Hebr 2,2)*". 
Met deze term wil Petrus duidelijk maken dat roeping en verkiezing ook tot 
gelding moeten komen; iemand die het voorrecht, geroepen te zijn, naast 
zich neerlegt maakt zijn roeping 'ongeldig'. Het verbum staat in het durati-
vum: een christen is zijn leven lang met het 'bevestigen', zo men wil met het 
'geldig maken', bezig. Roeping en verkiezing worden zichtbaar in doen en 
laten (vs 10b: "zo doende", wat teruggaat op de deugdenlijst); zo doende is 
men 'gegarandeerd' christelijk. 

Door de kontekst wordt in ieder geval de mogelijkheid uitgesloten, dat 
men (voor een deel) aan Gods roeping en verkiezing kan meewerken. De 
brief zet bij de roeping van de apostelen het Goddelijk initiatief voorop 
(1,3), terwijl heel het christelijk leven vrucht vange/oo/is (1,5). Het 'beves
tigen' is in de eerste plaats belangrijk voor de lezers zelf, want zo zullen zij 
steeds van hun roeping en verkiezing verzekerd blijven*^ Verder is het ook 
een zichtbaar bewijs van de kennis van Christus. Zo leest de apostel Paulus 
Gods verkiezing af uit het effekt dat zijn prediking in Tessalonika had (1 
Tess 1,4-5). Petrus had met de deugdenlijst al aangegeven, op welke wijze 
roeping en verkiezing ook in het christelijk leven zichtbaar en konkreet 
moeten worden*'. Niet het 'meewerken aan' maar het 'uitwerken van' roe
ping en verkiezing is hier aan de orde. 

Zo zult u "nooit en te nimmer struikelen", verzekert de apostel met bui
tengewone stelligheid. Men moet dit nog binnen de gebruikte beelden lezen: 

*" Moulton/Milligan, Vocabulary of the Greek Testament II, s.v.; Spicq, Lexicographie I, 
182-185, Danker, 2 Peter 1, 75. 
*' Men zou de vorm noiEïceai ook mediaal kunnen vertalen' 'uzelf te verzekeren van uw roe
ping en verkiezing' Aldus de Kanttekeningen "met ten opzichte van God, maar ten opzichte 
van onszelf", ook Schlier in Kittel, Jförterftuc/i I, 601-603 Deze vertaling heeft echter als na
deel dat zo misschien de suggestie wordt gewekt, alsof de bevestiging waarom het gaat, alleen 
persoonlijk zou gelden en gevoelsmatig zou zijn Het gaat blijkens de kontekst om een zicht
bare, daadwerkelijke verzekering 
*' Het doen van goede werken maakt dat men uit de vruchten zeker kan zijn van zijn geloof; 
Heidelbergse Catechismus Zondag 32 De goede werken zijn een extra bevestiging van wat de 
gelovige al weten mocht, cf A.N. Hendriks, Geloofszekerheid en de vruchten van de Heilige 
Geest, in Met het oog op de gemeente, Haarlem 1987, 9-30 Reeds in sommige handschriften 
IS als glosse aan de tekst toegevoegd. ïva 6ia TCÖV KOXÖJV (OUWV) êpyojv. "opdat door (uw) 
goede werken". 
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struikelen is een extra risiko voor mensen met slechte of zelfs dode ogen, 
die 'onderweg' zijn (2 Petr 2,10.15.21). Wie onderweg een ongeluk krijgt, 
loopt gevaar zijn doel nooit te bereiken. Struikelen verhindert de entree in 
het Koninkrijk*'. 

Over het algemeen vindt men het moeilijk, precies vast te stellen wat de 
achtergrond zou kunnen zijn van het hier gebruikte beeld van de entree, de 
toegang tot het Koninkrijk. Welke gevoelswaarde heeft dat in die tijd ge
had?**. Maar het ligt voor de hand, ook dit beeld te lezen tegen de achter
grond van wat de apostelen hadden begrepen over de ingang in het Konink
rijk. Vanwege de verbinding met ei<; valt in vs 11 eerder te denken aan de 
toegangsweg, de route naar het Koninkrijk toe, dan aan de toegang zelf. 
Daarmee sluit Petrus aan bij het onderwijs van Jezus over 'ingaan in het 
Koninkrijk' (Mat 5,20; 7,13-14.21; 18,3; 19,23-24). Speciaal is te denken 
aan die gelijkenissen, waarin de koninkrijksweg blijkt uit te komen bij een 
deur, die eventueel afgesloten kan worden (Mat 25,1-13; Lk 13,23-30). Veel 
mensen willen 'binnengaan', maar dat is onmogelijk wanneer de toegang 
geblokkeerd is. Behalve in de woorden van Jezus komt dit 'binnengaan' in 
het NT zelden voor (zie echter Hand 14,22). In ieder geval: de toegang kan 
alleen verleend worden, zoals het geloof alleen geschonken wordt (2 Petr 
1,1-2). Zonder visum wordt men teruggestuurd bij de grens*". 

Wie niet kortzichtig is, krijgt een wijds uitzicht op het eeuwig Koninkrijk 
van Christus (alcóviov Paai^e(av). Meermalen had Hij zelf gesproken over 
"mijn Koninkrijk" (Mat 13,41; Lk 22,29-30; Joh 18,37), wat uit sommige 
brieven van Paulus bij de christenen in Klein-Azië bekend was (Ef 5,5; Kol 
1,13). Indrukwekkend is vooral het royale perspektief van Christus' eeuwig 
koningschap. Zo was het al vóór zijn geboorte geprofeteerd (Hebr 1,8) en 
door de engel aangekondigd (Lk 1,33). De apostel Johannes zag in een vi
sioen hoe dit koningschap werd gerealiseerd (Op 11,15). Christus is niet al
leen Heer en Redder (vs 1-2), maar ook Koning. Zijn roeping staat aan het 
begin, zijn koningschap aan het eind. Daarmee is deze perikoop (vs 1-11) 

*' Sommigen vragen zich af of 'struikelen' hier hetzelfde is als 'vallen', namelijk uitvallen uit 
de genade Zo bv Hiebert, Necessary Growth, 52 (vanwege de aoristusvorm), de kommentaar 
van Fuchs/Reymond spreekt zelfs van "perdition" In de bijbel (Deut 7,25, Rom 11,11, Jak 
2,10, 3,2, Jud 24) is struikelen metafoor voor zondigen Wij hoeven bij dit vers niet precies te 
meten hoe diep een val moet zijn om meer te zijn dan enkel een struikeling 
** Enkele mogelijkheden, die in de kommentaren worden genoemd' de intocht van een koor in 
feestelijke optocht, de intocht van winnaars in de arena, het onthaal thuis van de winnaar op 
een onderdeel van de Olympische Spelen De eerste mogelijkheid sluit nog het dichtst aan bij 
de oorspronkelijke betekenis van èitixopriYeco (zie bij 3 1 ) 
*' Het beeld is met verder uitgewerkt, zodat de nadruk vooral lijkt te liggen op het grootse, 
royale gebaar van degene die toegang verleent, Christus (Michaelis in Kittel, Worterbuch V, 
110 n 9) HIJ beschikt immers over het Koninkrijk (Op 3,7) De vorm èjtixoptiYtlÖTioETai is te 
lezen als een passivum divinum, mede vanwege het TIXOÜCIÜX; (cf Zerwick, Biblical Greek, 
par 236) Aan Petrus en de andere apostelen waren de sleutels van het Koninkrijk toever
trouwd (Mat 16,19). 
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een geheel. Mensen die Christus erkennen als Heer en Redder, mogen hun 
leven ook door Hem laten beheersen en regeren. Alleen dan is het leven 
waard, vereeuwigd te worden. 

4. PETRUS' TESTAMENT (1,12-15) 

4.1. Een blijvende herinnering 

De tweede brief van Petrus geeft een expliciete doelstelling van de schrij
ver in de ik-vorm (vs 12-15). Zijn diepste motief is om met deze brief de 
herinnering van zijn lezers te aktiveren. Wat men al weet, moet ook steeds 
helder voor de geest staan en bewust wakker gehouden worden. 

vs 12: ik zal niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren 
vs 13: ik acht het mijn plicht u door herinnering wakker te houden 
VS 15: ik zal me ervoor inspannen, dat u ook te allen tijde deze dingen in 
herinnering kunt roepen 

Impliciet is aan deze woorden te merken, dat Petrus bang is dat zijn lezers 
hun waakzaamheid verliezen en zullen indommelen (cf 1 Petr 5,8; 2 Petr 
3,1). Deze angst is des te begrijpelijker omdat hij zelf in slaap viel, toen Je
zus hem gevraagd had wakker te blijven (Mk 14,37-38; speciaal tot Petrus 
gericht!). Hij werd pas wakker, toen Jezus hem aan zijn vraag 'herinner
de'; later nog werd hij 'gewekt' door het kraaien van de haan. De apostel, 
die zelf de slaap uit zijn ogen gewreven heeft, acht het zijn plicht nu ande
ren wakker te houden. 

Voor de leerlingen van Jezus betekende het 'herinneren', dat ze achteraf 
pas goed begrepen wat zich in het leven van hun Heer had afgespeeld (Lk 
24,8; Joh 2,22; Joh 12,16). Merkwaardig genoeg zijn bij de ooggetuigen 
vaak pas later, na Jezus' opstanding, de ogen opengegaan (zie ook 5.3.). 
Wat zij pas naderhand hebben gezien, willen zij de gemeente laten in-zien 
(2 Petr 3,2). Zo zal men zich het getuigenis van hen, die Jezus hebben mee
gemaakt, 'herinneren', dat wil zeggen: begrijpen, bewaren en vasthouden 
wat overgedragen is. In dit afscheidswoord wordt Petrus gedreven door 
zorg om de toekomst van de gemeente. Wat zal er gebeuren na het wegval
len van de apostelen? Op dezelfde manier sprak Paulus bij zijn afscheid 
van de oudsten uit Efeze (Hand 20,29-30), met name ook over het gevaar 
van binnenuit: dwaalleer. "Wolven zullen bij u binnenkomen, en uit uw ei
gen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de 
discipelen achter zich aan te trekken". Hoe belangrijk is dan waakzaam
heid en herinnering (Hand 20,31.35)!*° 

^ Ook Paulus wil de apostolische verkondiging inscherpen (Rom 15,15; 1 Kor 4,17; 11,2; 2 
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Eigenlijk begint hier al de verdediging van het woord van de apostelen te
gen verkeerde en eigenmachtige interpretatie, met name ook met het oog op 
de volgende generaties (éKdoTOte, steeds weer; dat wil zeggen: bruikbaar 
in alle mogelijke situaties, ook in later tijd)". Tegelijk gaat dit niet buiten 
de verantwoordelijkheid van de gemeente om. In vs 12 wordt namelijk toe
gevoegd: "hoewel u ervan op de hoogte bent" en "en ook bevestigd bent in 
de waarheid, die bij u is". De waarheid is het evangelie zelf: de waarheid 
die ook in deze kontreien gepredikt is (Gal 2,5; Kol 1,5-6) en om gehoor-
zaame aanvaarding vraagt (1 Petr 1,22; 2 Petr 2,2). Nu deze waarheid ook 
het geestelijk eigendom van de gemeente geworden is, bezit men een erfe
nis, te waardevol om zomaar te verliezen. Door onstandvastigheid en insta
biliteit in het geloof is men gemakkelijker te misleiden (2,14; 3,16-17). 

Waarom men wakker moet blijven, en welk gevaar er dreigt, wordt pas 
later gezegd, in 2 Petrus 2. Hier ligt het accent op Petrus' positieve, aposto
lische taak om te herinneren, geheel konform de opdracht van Christus: 
"versterk uw broeders" (Lk 22,32). Hij brengt dat onder woorden met twee 
parallelle uitdrukkingen in het futurum: 
- oi)K dixeXtioo): "ik zal niet nalaten"'^, en 
- cTcouSdocö Se: "maar ik zal mij ervoor inspannen". 

Opvallend is dat in de struktuur van vs 12-15 tweemaal het futurum wordt 
gebruikt. We zouden, wanneer de apostel de herinnering levend had willen 
houden via het schrijven van deze brief, eerder een epistolaire aoristus heb
ben verwacht. Blijkbaar bedoelt hij méér dan alleen de brief die nu voor 
ons ligt'^ Dat blijkt allereerst uit het direkte vervolg, wanneer Petrus als 
één van de ooggetuigen terugziet op de verheerlijking van Jezus en daaraan 
wil 'herinneren'. In de tweede plaats blijkt het uit de verwijzing "aan deze 
dingen" (TOÜTCOV), die in eerste instantie terugziet op vs 3-11, maar ook in 
ruimere zin aanhaakt bij het profetische woord en het apostolisch getuige
nis (1,19; 2,21; 3,1-2). 

Tim 2,8 14; Tit 3,1) Zie verder over de betekenis van het 'herinneren': Kahmann, Schrift en 
traditie, 87, Klijn, De canon van het Nieuwe Testament, 162 
" Het apostolisch getuigenis moet met de gemeente meegaan door de tijd en door de genera
ties, om wanneer daar reden toe is, steeds opnieuw in herinnering te worden gebracht (Kah
mann, De tweede brief van Petrus, 43) 
'2 Wij volgen hier de lezing van de meerderheidstekst, en niet de lezing HEXXTIOW In het klas
sieke grieks wordt néXXco meestal met de infimtivus futuri verbonden 'het zal beslist'; zo ge
beurt dat soms ook in het NT (Hand 11,28; 24,15; 27,10) In het koine-gneks kan HEXXW met 
de infinitivus van het durativum ook omschrijving zijn van het futurum. Maar de kombinatie 
van het werkwoord in het futurum, gevolgd door een infinitivus in het durativum, komt vrij
wel nooit voor, Bauckham noemt in zijn kommentaar als parallel alleen Mat 24,6 
" Volgens de kommentaar van Bauckham kan de apostel met het futurum ook hebben ge
dacht aan het gebruik dat in de toekomst van zijn brief zou worden gemaakt, zodat zijn woor
den als een blijvende herinnering willen funktioneren Maar gezien de kontekst is deze inter
pretatie toch niet geheel bevredigend Het is eerder een intentieverklaring van de schrijver dan 
een aanduiding van latere gebruiksmogelijkheden. 
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Het gaat Petrus erom, de apostolische traditie zo te bewaren dat men die 
steeds ter beschikking heeft (ëxeiv óna<;: zodat u deze voortdurend bij de 
hand hebt). De apostel wil zich ervoor inzetten, dat men 'altijd' (vs 12) en 
'in alle situaties' (vs 15) aan deze dingen kan denken. Willen we ten volle 
recht doen aan het futurum onouödoco, dan moet dit verwijzen naar een 
dokument van meer dan incidentele of regionale betekenis, waarin de her

innering aan Jezus Christus bewaard zal blijven. De apostel wil graag dat 
zijn lezers in de toekomst over zo'n dokument kunnen beschikken, ook als 
hij zelf niet meer in staat zal zijn de apostolische erfenis persoonlijk over te 
dragen. We zouden minstens kunnen zeggen dat zich in vs 15 een 'opening' 
in de brief bevindt. Dat dit al vroeg als een leemte werd gevoeld, blijkt on

der andere ook hieruit, dat onder Petrus' naam nog zoveel is gepubli

ceerd'''. Ook in de kerkelijke traditie werd het 'herinneringsmotief' met de 
apostel Petrus verbonden; de herinneringen van Petrus werden vastgelegd 
bij het samenstellen en bij de uitgave van het Markusevangelie. 

Petrus' herinnering en het evangelie van Markus 

De apostel Petrus heeft het steeds als zijn apostolische taak gezien, te getuigen 
van alles wat Jezus gedaan had. Zo zegt hij het zelf bij herhaling (Hand 2,32; 
3,15; 5,32; 10,3941). Reeds in Babylon heeft hij Markus bij zich als leerling en 
assistent (1 Petr 5,13). Deze kon zorgdragen voor de verslaglegging van Petrus' 
prediking. In de kerkelijke traditie speelt het motief van de 'herinnering' een op
vallende rol. Zo placht bisschop Papias te vertellen, wat hij weer van de presbyter 
Johannes had gehoord: Markus schreef nauwkeurig op, wat Petrus zich herinner
de van wat de Heer had gezegd en gedaan; Markus was slechts op één ding uit, 
namelijk om niets weg te laten van wat hij hoorde en niets toe te voegen wat on
waar was'' Wat Markus over het optreden van Jezus heeft bewaard, gaat recht
streeks terug op het getuigenis van Petrus. Justinus Martyr meldt, dat er herinne
ringen (memoires) van Petrus bestaan, en noemt de evangeliën, zoals ze tijdens 
christelijke samenkomsten werden gelezen, de 'gedenkschriften' van de aposte
len'*. Volgens Clemens van Alexandrie was Markus de apostel Petrus al lange tijd 

** Bigg, The Epistles of St Peter, 265 Mogelijk is ook de tekstvariant met het durativum 
OTtouSaî co (p" tnü) een aanwijzing voor het feit, dat men 2 Petr 1,15 al vroeg heeft mgevuld 
vanuit de traditie over het ontstaan van Markus (Crehan, New Light, 146147) 
■" BIJ Eusebius, HE III, 39,15 (öca è|ivTinóv6uaev dKpiPwc; ÊYpaij/Ev) Zie over dit citaat 
Farmer, Patnstic Evidence, 36 Het gaat hier om de herinnering van Petrus en niet om die 
van Markus (cf Van Bruggen, Christus op aarde, 50 n 111) Het motief van Markus (niets 
weglaten en niets toevoegen) duidt erop dat hij het getuigenis van Petrus zo authentiek moge

lijk wilde bewaren, mogelijk ook dat hij zich ervan bewust was met een evangeliebeschrijvmg 
bezig te zijn Dit motief heeft namelijk ook m de geschiedenis van de canon een belangrijke 
rol gespeeld (cf W C van Unnik, De la regie jitite 7tpoa8Etvoi \ir\xt d<p8X6ïv dans l'histoire 
du canon, in Sparsa Collecta. The collected Essays of W.C van Unmk II, Leiden 1980, 123

156) 
" Justinus Martyr, Z)(a/og«5, 106 èv xoïc; duonviinoveunaoiv aóxoö (volgt Mk 3,17) Justi

nus noemt Petrus' herinneringen zoals hij elders over de herinneringen van de apostelen 
spreekt (Apologia I, 66,3; 67,3; Dialogus, 100105) 
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gevolgd en herinnerde zich, wat door hem gezegd was, het stond steeds dieper in 
zijn geheugen gegrift Uit die herinnering kan hij putten als men in Rome vraagt 
om een schriftehjk verslag van Petrus' prediking'^ Aan dit voorval is te merken, 
dat het motief van 'zich herinneren' door de apostel ook op zijn hoorders is over 
gedragen Volgens Clemens is dit namelijk de aanleiding geweest tot het schrijven 
van het Markus-evangelie De vaste luisteraars van Petrus' prediking willen graag 
een verslag van diens onderwijs Ze wenden zich tot Petrus' assistent, Markus, 
met het verzoek of hij hen door schriftelijke herinnering het mondeling voorge
dragen onderwijs wil nalaten'* Op grond hiervan moet het waarschijnlijk wor
den geacht, dat het evangelie van Markus grotendeels al vorm had gekregen toen 
Petrus nog leefde" 

Kan uit de gegevens, die via de kerkelijke traditie bewaard zijn gebleven, ook 
worden opgemaakt dat de apostel zijn herinneringen bewust wilde vastleggen met 
het oog op de toekomst van de kerken, met name in Klein-Azie'' Over de verdere 
verspreiding van Petrus' prediking zegt Irenaeus "Na de uitgang van Paulus en 
Petrus heeft Markus het door Petrus gepredikte nauwkeurig aan ons overgele
verd"'"*' Hoewel Irenaeus strikt genomen niet zegt dat aan deze verdere overleve 
ring een initiatief van Petrus voorafging, kan wel worden vastgesteld dat door de 
arbeid van Markus de herinnering aan het apostolische woord gewaarborgd 
bleef 

Het verband, waarin Irenaeus deze opmerking maakt, is van bijzondere bete
kenis voor onze vraagstelling Hij zegt namelijk "Het evangelie, dat door de 
apostelen is uitgedragen, is via diezelfde apostelen tot ons gekomen in de Schrif
ten Na de opstanding heeft de H Geest hun een voltooid inzicht gegeven Allen 
hadden gelijkelijk en ieder van hen afzonderlijk het evangelie van God Matteus 
publiceerde een geschreven evangelie onder de hebreeen in hun eigen taal, terwijl 
Petrus en Paulus het evangelie predikten te Rome en daar de kerk fundeerden 
Na hun uitgang heeft Markus, de leerling en assistent van Petrus, eveneens zelf 
het door Petrus verkondigde overhandigd Lukas, de metgezel van Paulus, legde 
het evangelie dat door hem gepredikt was, in een boek vast Johannes, de discipel 
van de Heer gaf ook zelf een evangelie uit" 

" Bij Eusebius, ƒƒ £ VI, 14,6 (nEnvrinevov TCOV Xexöévxcov) Van Clemens zelf is ons uit zijn 
kommentaar op 1 Petr 5,13 de mededeling bewaard gebleven, dat Markus schreef uit datgene, 
wat door Petrus gezegd was (scnpsit ex his quae Petro dicta sunt evangelium), en dat de 
toehoorders dat wilden vasthouden (memoriae commendare) 
" Bij Eusebius, die zelf deze woorden onderstreept, HE 11, 15 (UTtonvrma), VI, 14,6 
" Hier valt ook te denken aan de reeds m Hoofdstuk I (2 2 2 ) gememoreerde traditie uit de 
Handelingen van Petrus over een geschreven evangelie dat in de gemeente van Rome in de sa 
menkomst gelezen werd Petrus zelf zegt voor dit evangelie rechtstreeks verantwoordelijk te 
zijn, en gaat het toelichten vanuit zijn eigen herinnering aan de verheerlijking op de berg 
"" lrenaeus,>ldversui//cere^ej 111, 1,1 (ook bij Eusebius, ƒƒ£ V,8,l 4) Deze traditie wordt 
gesteund door de zogenaamde anti Marciomtische proloog, waarin Markus "stompvingeng" 
(colobodactylus) genoemd wordt (deze bijnaam komt verder alleen nog bij Hippolytus voor, 
Refutatio omnium haeresium VII, 30 (GCS 26)) Volgens deze proloog zou hij na de "uit 
gang" van Petrus (post excessionem ipsius Petri) de laatste hand hebben gelegd aan zijn evan 
gelie 
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In dit citaat valt het volgende op: 
a) Irenaeus verdedigt de apostolische oorsprong van de evangeliën. Markus en 
Lukas behoren zelf niet tot de apostelen, maar de één is leerling van Petrus, de 
ander is metgezel van Paulus. Ook hun beschrijving van het evangelie is voluit 
apostolisch. 
b) De dood van de apostelen Petrus en Paulus markeert een tijdsperiode. Matteüs 
is geschreven tijdens de apostolische periode; Markus en Lukas stammen uit de 
post-apostolische tijd, maar ze zijn wel nauw met de apostelen verbonden"". 
c) Irenaeus gebruikt het woord li,oboc,: uitgang, vertrek. In 2 Petrus hangt de 
keus voor dit ongebruikelijke woord samen met de beeldspraak die de apostel 
hanteert. Dat Irenaeus hetzelfde woord kiest, betekent waarschijnlijk dat hij 2 
Petr 1,15 kende en gelezen heeft als verwijzing naar het Markus-evangelie'"^. 
d) Het gaat in dit citaat om het laatste, voltooide stadium van de geschreven evan
geliën; hoe zij tot ons (namelijk de kerken die Irenaeus dient) gekomen zijn. In 
dat kader spreekt Irenaeus dan over het "publiceren" van Matteüs (è^fiveYKev) 
en het "overhandigen" door Markus (TtapaSéStüKe)'"'. 

Origenes sluit hierbij aan, als hij zegt: "als tweede werd het [evangelie] naar 
Markus [geschreven], zoals Petrus hem geïnstrueerd had"'"^. Later is dit wel zo 
opgevat, dat de apostel het evangelie letterlijk aan Markus gedikteerd zou heb
ben, maar Origenes bedoelt alleen maar te zeggen, dat Petrus zelf er nog voor 

"" Zie Farmer, Patristic Evidence, 9-12. Gamba geeft de volgende parafrase van Irenaeus' 
woorden: "Concerning Peter's evangelical preaching, it was by no means lost because, after 
the death of that Apostle, it remains with authority transmitted to us in the Gospel of Mark." 
(Further Reexamination, 31-32). Hij meent zo beter recht te doen aan het gebruik van het per-
fectum, maar verwaarloost het feit dat Markus subjekt is in de zin (net als bij de andere evan
gelisten onderstreept Irenaeus de eigen aktiviteit van Markus; "ook zelf"). Het perfectum 
geeft juist aan, dat er enige tijd verstreken is na het heengaan van de apostelen, voordat Mar
kus zijn werk persklaar had. 
'°̂  Zie Hoofdstuk I 1.2.; Green vergelijkt in zijn kommentaar 2 Petr 1,15 en de uitspraak van 
Irenaeus en stelt: "It is hard to escape the conclusion that Irenaeus knew this passage in 2 Pe
ter, and took the implicit promise to refer to Mark's gospel" (80-81). Volgens Thiede (Simon 
Peter, 157-158) betekent £^o5o(; bij Irenaeus 'vertrek' (uit Rome), maar dat is om drie rede
nen onwaarschijnlijk: a) de kontekst vraagt om een konkrete aanduiding van een tijdsperiode; 
b) het gebruik van ê^oSoc; in de betekenis 'afwezigheid door sterven' wordt vaker aangetrof
fen (zie 4.2.) c) het gaat niet alleen over de 'uitgang' van Petrus, maar om die van de twee 
apostelen die in Rome waren: Petrus en Paulus (Hengel, Entstehungszeit und Situation des 
Markusevangeliums, 4-5). 
"" Bij Johannes: Ŝ ÉSCOKE. We gaan nu niet verder in op de ontstaansgeschiedenis van het 
boek Markus; gezien vanuit de gegevens in de kerkelijke traditie, die soms tegenstrijdig lijken 
(met name die van Papias, Clemens en Eusebius enerzijds, en die van Irenaeus anderzijds), is 
te denken aan verschillende fasen van ontstaan. In een eerste stadium traint Markus zijn ge
heugen in het memoriseren van Petrus' prediking en maakt daar aantekeningen van. Daarna 
overhandigt hij op verzoek een verslag van Petrus' prediking aan enkele toehoorders in Rome, 
en misschien is zo'n uitgewerkt verslag al in een vaste vorm (als evangelie) in gebruik geweest 
in de kerk te Rome, toen Petrus nog leefde. Na de dood van de apostel maakt Markus het 
boek 'persklaar', zodat het verspreid kan worden, bijvoorbeeld naar het oosten toe. 
'M Bij Eusebius, H.E. VI, 25,5 (wt; Héxpoc; ócpriYiioaTO aÜTw). Volgens Thiede wil dat zeg
gen: "he followed the example set by Peter's method and contents of preaching." (Simon Pe
ter, 158). 
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heeft gezorgd dat men zich na zijn dood nog zou kunnen herinneren wat de Heer 
had gezegd en gedaan. De evangehst Markus had zijn instrukties! Maar dat hjkt 
in tegenspraak met de reaktie van Petrus volgens Clemens van Alexandrie, toen 
hij vernam dat zijn hoorders een schriftelijk verslag vroegen van zijn prediking 
aan zijn assistent. De apostel zou zich toen tamelijk passief hebben opgesteld; 
hoewel hij het met blokkeert, stimuleert hij het plan bepaald niet"'^ We moeten 
er echter mee rekenen, dat de apostel op dat moment nog niet wist dat zijn 'ver
trek' ophanden was Hij preekt nog zelf in Rome en ziet het ook als zijn apostoh-
sche taak, zijn ervaringen als ooggetuige persoonlijk te vertellen. 2 Petr 1,15 geeft 
ons de sleutel in handen, die de veranderde houding van de apostel verklaart. Hij 
weet inmiddels van zijn 'uitgang'; dat betekent zijn afwezigheid. Men zal Petrus 
en diens getuigenis moeten missen. Weldra kan hij met meer zelf prediken wat de 
Heer had gezegd en gedaan. Vóór het zover is neemt hij maatregelen om de herin
nering wakker te houden. "He is going to have Mark's gospel copied and sent to 
them as soon as possible."'"*. Petrus vertrekt met zonder zijn kostbare erfenis na 
te laten. 

4.2. Een laatste herinnering 

Voor Petrus is er een direkte aanleiding om zijn testament te maken: hij 
weet, dat hij niet lang meer te leven heeft. Het is als bij een tent, die wordt 
opgeborgen om verder te kunnen trekken: "ik weet, dat het opbergen van 
mijn tent spoedig komt" . Het eerste beeld, dat van de tent (oKtivcóna), 
komt uit het nomadenleven (cf Jes 38,12; Hand 7,46) en benadrukt het tij
delijke van het mensenbestaan. Het heeft in de griekse literatuur meer dan 
eens de bijklank gekregen van het vergankelijke, soms zelfs verachtelijke 
van al het aardse, dus ook van het lichaam'"''. Maar in de kontekst van 2 Pe
trus IS deze tegenstelHng tussen ziel en lichaam niet aanwezig. Ook het kon
trast dat Paulus maakt , tussen de tent (oKfïvoc;) die afgebroken wordt, en 
het eeuwig huis als permanente verblijfplaats (2 Kor 5, lv) , vinden we hier 

"" Bij Eusebius, ƒƒ £ VI, 14,6-7 Later wordt gezegd, dat de apostel het initiatief wel steunde 
en het zo ontstane geschrift zou hebben geautoriseerd voor de voorlezing in de kerken (II, 
15,2) Eusebius presenteert dat laatste echter duidelijk als gerucht ("men zegt", cpaai) In dit 
gerucht begint de autoriteit van de bisschop van Rome een rol te spelen, waarschijnlijk is dat 
ook de achtergrond van de interpretatie van de uitspraken van Origenes, dat Markus een let
terlijk diktaat van Petrus zou zijn 
'* Thiede, Simon Peter, 182 Parallel hiermee is, wat Eusebius zegt over het ontstaan van het 
Matteus-evangelie "Matteus heeft, nadat hij daarvoor aan de hebreeën gepredikt had, toen 
hij op het punt stond naar de anderen (= de volken) te gaan, in de moedertaal zijn evangelie 
geschreven en daardoor degenen, van wie hij zou heengaan, een vervanging voor het gebrek 
aan zijn persoonlijke aanwezigheid verschaft" (H E III, 24,6) 
"" Citaten bij Michaelis in Kittel, Worterbuch VII, s v In Wijsheid 9,15 komt het dualisme 
lichaam/ziel duidelijk uit "het vergankelijk lichaam bezwaart de ziel, en de aarden tent 
(oKfjvoc;) IS een last voor de veeldenkende geest" 
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niet"'^ Petrus doet geen existentiële uitspraak over de vergankelijkheid en 
tijdelijkheid van het Hchaam, maar spreekt over zijn huidige leefsituatie die 
weldra zal veranderen. 

Binnen de metafoor van de tent bevindt zich ook het tweede beeld, van 
het opbergen, het wegzetten (dTióöeaic;; cf 1 Petr 3,21). Ook in een andere 
kontekst kan deze vergelijking funktioneren, namelijk als een kleed wordt 
'afgelegd' (Hand 7,58; 2 Makk 8,35). In het tekstverband van 2 Petrus 1 
wordt echter geen vergelijking met een kleed gemaakt. Het derde woord is 
het opvallende ê^oSoq: uitgang, vertrek"^. Omdat het hier zonder verdere 
aanduiding wordt gebruikt"", moeten we ook dit 'vertrek' binnen het beeld 
lezen. In het NT wordt ê^oóoq alleen nog gebruikt voor de uittocht uit 
Egypte (Hebr 11,22) en voor Jezus' uitgang te Jeruzalem, in een verslag van 
de verheerlijking op de berg (Lk9,31)'". 

Beeldend duidt Petrus dus de afsluiting van zijn leven en van zijn werk 
aan: hij gaat vertrekken. De tent van zijn leven wordt binnenkort ingevou-
wen, omdat het moment van vertrek ophanden is. Dat betekent, dat God 
zijn kostbare beloften aan hem zal waarmaken. Volgens die beloften zal 
Petrus ontkomen aan het verderf (1,4b) en mogen ingaan in het eeuwig Ko
ninkrijk van zijn Heer (1,11). Zijn 'uitgang' wordt weldra door een 'in
gang' gevolgd. 

Natuurlijk rijst de vraag hoe de apostel kan weten, dat het spoedig zover 
zal zijn (xaxivfi; cf LXX Jes 59,7; Hab 1,6; Wijsh 13,2; Sir 11,22; 18,26). 
Hoe kan Petrus op de hoogte zijn van de 'vertrektijd'? Men heeft de moei
lijkheid, die hierin ligt opgesloten, wel willen ontwijken door "weldra" te 
interpreteren als: 'plotseUng, onverwachts'. Petrus zou er dan rekening 
mee houden, dat de dood hem onverwachts kan treffen (een gewelddadige 

10* Greijdanus laat zich in zijn kommentaar teveel leiden vanuit 2 Kor 5, als hij verschil maakt 
tussen dnoSeoiQ (aflegging) en KOTÓXUCTU; (afbreking) Dat Petrus spreekt van 'afleggen' be
tekent volgens Greijdanus, dat de dood geen volledige afbraak van het lichaam kan bewerken. 
Deze tegenstelling wordt vanuit 2 Kor 5 in de tekst ingelezen, maar is aan Petrus' woorden 
volkomen vreemd. 
109 Vergelijk Paulus in 2 Tim 4,6 "het moment van mijn bevrijding" (èvaXuoic;) In Hand 
20,29 daarentegen staat het gebruikelijke woord voor vertrek öepi^ii; Het ziet daar niet op het 
sterven van de apostel; zie over deze tekst J van Bruggen, Pastoralbnefe, 30 n.30 
"" Zoals elders bv. TOÖ pïou of TOO î fiv (Josefus, Antiquitates IV, 189). De betekenis 'le
venseinde' is ook te vinden in Wijsheid 3,2, 7,6; verder bij Philo, De Virtutibus, 11; Justinus, 
Dialogus, 105,3.5; TNaftali 1,1 (Charlesworth, Pseudepigrapha I, 810). 
'" Volgens Bauckham is het met waarschijnlijk dat 2 Petr 1,15 zinspeelt op Lk 9,31, aange
zien de schrijver dan bekend zou moeten zijn met Lukas' redaktie van de transfiguratie Maar 
ook het omgekeerde kan het geval zijn; het is wel heel opmerkelijk dat het beeld van dit 'ver
trek' bij Lukas en bij 2 Petrus in de buurt van de berg der verheerlijking gevonden wordt Mis
schien heeft Thiede gelijk, dat het verslag van de transfiguratie bij Lukas teruggaat op (infor
matie van) Petrus zélf (Simon Peter, 48) 
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dood bijvoorbeeld). Maar in 2 Petr 2,1 betekent taxivfj óók 'spoedig'"^ zo
dat op deze manier geen oplossing voor het probleem van Petrus' bekend
heid met zijn vertrek kan worden geforceerd. 

Hoe kan Petrus dan weten dat zijn levenseinde dichtbij is gekomen? Zelf 
zegt hij, dat zijn Heer hem dat heeft laten weten. Volgens sommigen is dit 
een vast bestanddeel van de hagiografie, door de auteur van 2 Petrus op de 
apostel toegepast om diens testament de hoogst mogelijke autoriteit te ver
lenen. In een tijd, dat de apostel Petrus als martelaar werd vereerd, zou 
men tot de veronderstelling zijn gekomen, dat Christus deze apostel via een 
speciale openbaring over zijn einde had ingehcht'". 

Maar deze oplossing verwaarloost twee nuances in vs 14b. Allereerst zegt 
de schrijver: "zoals ook onze Heer, Jezus Christus, mij heeft duidelijk ge
maakt'""'. De apostel bedoelt dus niet, dat hij zijn levenseinde kent omdat 
Christus hem dat heeft laten weten; wat hij zelf al weet of voelt, wordt ook 
nog bevestigd door wat Christus hem duidelijk heeft gemaakt. Vervolgens: 
èÖTiA-cooE betekent niet 'openbaren' (dan zou er een vorm van het werk
woord yvcopiî o) moeten staan, zoals in vs 16) maar: duidelijk maken, te 
kennen geven. Hiervoor is niet meer nodig dan een indirekte aanwijzing, in 
bedekte termen, die pas later duidelijk wordt. 

Trouwens, het is ook niet nodig een speciale, ons onbekende openbaring 
te veronderstellen, want er is een aanwijzing van Jezus over Petrus' levens
einde bekend uit Joh 21,18-19: "wanneer u eenmaal oud wordt, zult u uw 
handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen, waar u niet 
wilt". Men kan dit woord niet afdoen als een profetie achteraf {yaticinium 
ex eventu); daarvoor zijn de konkrete gegevens te vaag, zeker vergeleken 
met latere, secundaire tradities zoals in de Petrus-Apokalyps, de Handelin
gen van Petrus (met de Quo Vadis-legende) en de tweede brief van Pseudo-
Clemens aan Jakobus"^ Het is een originele traditie, waaraan de evangelist 

"^ Echter niet volgens Boobyer (Indebtedness, 45-46) met als voornaamste argument dat m 
2,1 het verderf wordt aangekondigd, terwijl m 2 Petr 3 nog uitstel van het oordeel mogelijk 
blijkt te zijn, waarna de dag des Heren komt als een dief - dus onverwacht Maar dit doet 
niets af van Petrus' haast profetische uitspraak in 2,1, het oordeel is alleen nog een kwestie 
van tijd (2,3) 
'" Vogtle, Vermachtnis, 302-303, Fornberg, Early Church, 10, zie ook de kommentaren van 
Wohlenberg en Kahmann 
"'' Zoals ook KoBcix; versterkt met KOI (cf Lk 11,1; Hand 15,8, Rora 1,13; 15,7) In deze 
woorden ligt ook een nuancerend kontrast verborgen zoals onze Heer mij heeft duidelijk ge
maakt. 
'" In deze tradities wordt een invulling gegeven van wat 2 Petr 1,14 openlaat in de Petrus-
Apokalyps wordt in het griekse Rainer-fragment gesproken over de kelk die Christus aan Pe
trus heeft beloofd en die hij moet drinken in de stad van het Westen De Acta Petri vermelden 
hoe Petrus besluit naar Rome terug te gaan na een ontmoeting met Christus Volgens de twee
de brief van Pseudo-Clemens aan Jakobus zegt Petrus, door Christus onderwezen te zijn, dat 
de dagen van zijn dood dichtbij zijn gekomen, dit eveneens in een testamentaire kontekst. 
Tekst in vertaling van deze gegevens bij Hennecke/Schneemelcher, Neutestamentliche Apo-
kryphen II, resp 480 n 3; 218-219, 398 
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Johannes een kommentaar-achteraf toevoegt: "En dit zei Hij, om te ken
nen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou". Dit "te kennen 
geven" (oTinaivco; cf Joh 12,33) korrespondeert met het "duidelijk maken" 
in 2 Petrus"*. 

Jezus gaf een aanwijzing, vooral over het 'hoe' van Petrus' levenseinde; 
maar toch ook over het 'wanneer', want het gaat over een oude man, ie
mand die niet langer meer alles in eigen hand heeft en door een andere hand 
meegenomen wordt. Als een blinde zal hij geleid worden. Als gerijpt man 
zal het Petrus anders vergaan dan in zijn jonge jaren. Daarbij is te beden
ken, dat men in die tijd eerder oud was dan nu; een npeoPöTTiq is een man 
van begin vijftig of ouder'". De aanwijzing van Jezus behoeft dus niet spe
ciaal een stervende grijsaard te betreffen. Petrus hoeft zich niet echt 'oud' 
te voelen om te weten dat de tijd gekomen is, waar Jezus op doelde. Deze 
wetenschap kan voor de apostel aanleiding zijn geweest, tijdig zijn testa
ment te schrijven temidden van de chaotische gebeurtenissen van de jaren 
zestig in de stad Rome. 

Het zijn de omstandigheden geweest, die de aanwijzing van zijn Heer 
hebben verduidelijkt. Ook het omgekeerde kon gebeuren, zoals in het geval 
van Paulus, die weet dat men hem m Efeze niet meer terugziet (Hand 
20,25.38) - zoals later wordt bevestigd door een boodschap van de H.Geest 
via de profeet Agabus (Hand 21,11). Bij Petrus is het andersom gegaan: 
zijn Heer had hem al duidelijk gemaakt hoe het hem vergaan zou in zijn ou
derdom. De ontwikkeUngen in Rome geven Petrus het gevoel, dat het nu 
zover is en dat hij zijn testament moet schrijven (zie Hoofdstuk I 3.3.1.). 

Zo is 2 Petr 1,14 een sterk persoonlijk gekleurde mededeUng van de 
schrijver, die authentiek lijkt te zijn, en verankerd is in de NT-ische tradi
tie"». 

4.3 Een apostolische herinnering 

De verzen 12-15 dragen een sterk testamentair karakter. Over de aard van het tes
tament als geheel is uitvoerig geschreven door Vogtle, die stelt dat we in dit gedeelte 
te maken hebben met "Schriftwerdung der Apostolischen Paradosis""' De overle-

IL6 \yg gaajj gr vanuit, dat Johannes later moet worden gedateerd dan 2 Petrus, er is een sterke 
traditie volgens welke Johannes leefde tot aan het begin van de regering van Trajanus Wan
neer Johannes inderdaad (zoals onder andere Irenaeus meldt) m Efeze heeft gewerkt en aldaar 
zijn evangelie heeft uitgegeven, kan uit Joh 21 worden afgeleid, dat men in Asia Minor bekend 
was met de uitspraak waarop Petrus in zijn brief doelde 
' " De griekse leeftijdsindeling maakte onderscheid tussen zuigeling, kind, jonge man, man, 
en oude man Men is oud, wanneer de periode van groei en gezinsvorming voorbij is, overi
gens was 'oud' geen negatieve kwalifikatie Zie Philo, De Opificio Mundi, 105, Bauer, tVór-
terbuch, s v 
"8 Thiede, Smon Peter, 96 181-182 
' " Vögtle, Schriftwerdung, 297 Meer in het algemeen brengt Knoch de gehele brief onder de 
noemer 'Abschiedsrede' "Die apostolische Uberlieferung, die sich sowohl auf Glaubensin-
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vering werd vastgelegd, om die aan volgende generaties over te dragen Dit is een 
proces, dat zich volgens Vogtle in de tweede eeuw afspeelt De schrijver van 2 Petrus 
koos de vorm van 'geestelijk testament' met als kenmerkende elementen het nade
ren van de dood en de herinnering aan zijn onderwijs Deze interpretatie van vs 12-
15 IS in de moderne kommentaren vnj algemeen aanvaard Voor het genre verwijst 
men naar het testament van Baruch en het afscheid van Mozes in de beschrijving 
van Josefus'^" 

Interessant voor ons onderwerp is, dat Vogtle in diskussie gaat met Spicq, die vs 
12-15 als secundair beschouwt, omdat de vorm oTiouSaaco zich vanwege het futu
rum moeilijk in het geheel van de brief laat inpassen Naar aanleiding hiervan maakt 
Vogtle de volgende opmerkingen'^' Allereerst is de herinnering niet alleen bedoeld 
voor de eerste lezers van de brief, maar ook voor de na-apostolische tijd (vs 12 en vs 
15) Vervolgens, wanneer Spicq meent dat vs 15 geen betrekking kan hebben op het 
schrijven van de brief zelf, omdat het vervolg meer polemisch van aard is dan men 
vanuit deze aankondiging verwachten zou, wijst Vogtle op vs 1 maiiq, (door hem 
opgevat als geloofsinhoud) en op vs 12 'de waarheid, die bij u is' Het gaat hier, zo 
stelt Vogtle, om een begrensd en gezaghebbend corpus van geloofsuitspraken En 
tenslotte wijst hij erop, dat men in vs I4b het woordje Kaï niet over het hoofd mag 
zien Naast wat de schrijver zelf voelt aankomen, voert hij ook een 'openbaring' op 
Daarmee wordt gesuggereerd dat de bedoeling van dit schrijven bevestigd wordt 
door de autoriteit van de Heer zelf (zie hierover 4 2 ) 

Deze diskussie is vooral interessant omdat zowel Spicq als Vogtle van het stand
punt uitgaan, dat de apostel Petrus niet de auteur van 2 Petrus kan zijn Nu zij het 
vervolgens onderling niet eens zijn, worden ons een aantal knelpunten onthuld, die 
op hun standpunt onvermijdelijk zijn 

Allereerst blijft de vraag aan het adres van Spicq of de verzen 12-15 inderdaad 
vreemd zijn aan het geheel van de tekst Met name de eerste opmerking van Vogtle 
lijkt deze stelling te ondergraven Aan het adres van Vogtle is echter te vragen waar 
hij de gedachte op baseert dat vs 12-15 slechts een literaire vorm is en geen authen
tiek testament Want waarom zou een gefingeerd testament van het opvallende fu
turum gebruik hebben gemaakt en met binnen de bnef-vorm zijn gebleven met een 
epistolaire aonstus'' En waarom zou de schrijver in dat geval met meer expliciet ver
wijzen naar Joh 21'' De hypothese van Vogtle is innerlijk tegenstrijdig 

Een tweede moeilijkheid wordt onvermijdelijk, wanneer men aan de ene kant vol
houdt dat het testament voor alle tijden en gelegenheden is bedoeld, en aan de ande
re kant moet konstateren hoe dit universele dokument een duidelijk en konkreet po
lemisch kader heeft De werkelijke schrijver van 2 Petrus schreef, aldus Bauckham, 
"not for the future, but for the present circumstances of his readers, which were fu-

halte als auch auf sittliche Weisungen bezieht, ist fur den Verfasser bereits eine inhaltlich ab-
geschlossene, lehrhaft formulierte, von der nachapostohschen Kirche zu lernende und zu leh 
rende, verpflichtende GroBe "(Vermachtms, 159) 
"" Zie de kommentaren van Schelkle, Fuchs/Reymond, Kahmann, Bauckham, ook Zmijews-
ki, Apostolische Paradosis, 165 166 (169) Verder 2 Baruch 78 86 (Charlesworth, Pseudepi-
grapha I, 647 652) en Josefus, Antiquitates IV, 309 313 Volgens Berger is de historische bete
kenis van dit genre gelegen in het perspektief op de periode na het wegvallen van de gezagheb
bende 'schrijver' en het regelen van diens opvolging (Formgeschichte, 78-80) 
'21 Vogtle, Schriftwerdung, 299 303 
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ture from the fictitious standpoint in Peter's lifetime"'^^ Maar wanneer dat waar 
IS, passen vorm en inhoud niet bij elkaar De testamentaire vorm wil een blijvende 
herinnering zijn aan het apostolisch onderwijs, terwijl de inhoud niet anders is dan 
van een aktueel-polemisch schrijven Naar onze overtuiging zullen die twee (vorm 
en inhoud) onverenigbaar blijven, tenzij men ze laat samenkomen bij een door de 
apostel zelfgeschreven geestelijk testament, naar aanleiding van een konkrete situa
tie 

Nog een derde interne tegenstrijdigheid komt uit de diskussie tussen Spicq en 
Vógtle naar voren, namelijk wanneer het gaat over de verhouding tussen vs 3-11 
enerzijds, en vs 12-15 anderzijds Beide tekst-eenheden zijn verbonden door vs 12. 
"u altijd aan deze dingen (Tcspi TOUTCDV) te herinneren" Wanneer nu in 2 Petrus ie
mand aan het woord is, die de apostolische traditie vorm geeft en vastlegt, moet hij 
in de gedachtengang van Vogtle en anderen wel zeer eigenzinnig met die traditie zijn 
omgesprongen Eerst 'verpakt' hij de boodschap van Petrus m hellenistische ter
men, daarna gaat hij in de verdediging tegen valse leraars van zijn eigen tijd Hoe is 
dit te rijmen met de zorgvuldigheid, die bij de 'herinnering' een eerste vereiste is'' Is 
het dan niet konsekwenter om, zoals Spicq, vs 12-15 voor sekundair te verklaren'' 

De theorie dat 2 Petr 1,12-15 moet worden gelezen als kern van een geestelijk tes
tament, waarin oude overleveringen en tradities worden gefixeerd voor de post-
apostohsche tijd, lijdt - zo blijkt ons - aan een strukturele innerlijke tegenstrijdig
heid Deze interpretatie kan geen bevredigende oplossing bieden voor de vraag naar 
de authenticiteit van 2 Petrus. 

5 DE VERHEERLIJKING VAN CHRISTUS (1,16-18) 

5 1. Horen en zien 

Na de persoonlijke woorden van vs 12-15, geschreven in de ik-vorm, 
schakelt Petrus vanaf vs 16 uitdrukkelijk weer over op het 'apostolisch 
meervoud', waarmee hij zijn brief ook begonnen was'^^ Drie apostelen 
(Petrus, Jakobus en Johannes, hier met met name genoemd) waren de ge
tuigen bij de verheerlijking op de berg. Zij waren de officiële waarnemers 
(èïïOKTai: ' toe-schouwers'), mensen die het gebeuren niet louter passief 
hebben gevolgd, maar alles intensief hebben beleefd en ook doorzien'^''. 

'̂ ^ Bauckham, Commentary, 197 Zijn verklaring is, dat het hier om een soort aktuele her in 
terpretane gaat van de traditie van Petrus' onderwijs "in a hving, not an antiquarian, form", 
maar zo wordt het werkelijke probleem (het verschil tussen vorm en inhoud) versluierd 
'̂ ' Vs 18 heeft zelfs een emfatisch pronomen TIIXETQ f|Kouoanev, zie verder over het gebruik 
van het 'apostolisch meervoud' bij Petrus 2 1 
'2" In het NT komt dit woord alleen bij Petrus voor, in zijn eerste brief gebruikt de apostel het 
werkwoord ènoTtxEucü in de algemene betekenis 'intensief kijken', vandaar opmerken, door 
zien, beter leren kennen (1 Petr 2,12, 3,2) Het is overigens opvallend dat het gebruik van deze 
woordgroep beperkt is tot Petrus In de Septuagint wordt wel over God gezegd, dat Hij inten 
sief kijkt HIJ beziet alles nauwkeurig (Est 5,1, 2 Makk 3,39, 7,35, 3 Makk 2,21) Het is on
juist om uit het gebruik van het woord ènÓTiTai af te lezen dat deze verzen hellenistisch ge
kleurd zijn (zoals gebeurt in de kommentaren van Spicq, Fuchs/Reymond en Kahmann), Mi 
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Het belang van het tastbare getuigenis (1 Joh 1,1-3: horen, zien, schouwen, 
tasten) staat of valt met het onderscheidingsvermogen van de aanwezigen. 
Zij moeten immers in staat zijn de gebeurtenis te plaatsen en te interprete
ren. Hier IS één van de ooggetuigen aan het woord die, als hij beschrijft wat 
gebeurd is, alles opnieuw beleeft'^'. 

Blijkbaar zijn de apostelen bij de verheerlijking op de berg bewust als ge
tuigen opgeroepen. Zij waren ooggetuigen van wat er gebeurde (vs 16b-17a) 
doordat zij Christus' heerlijkheid hebben gezien. Zij waren ook oorgetui-
gen (vs 17b-18) doordat zij de stem uit de hemel hebben gehoord'". Onver
getelijk waren de indrukken die zich hebben vastgezet op hun netvlies en 
trommelvlies. Petrus heeft de waarde van dit apostolisch getuigenis her
haaldelijk onder de aandacht gebracht en als kriterium van betrouwbaar
heid gebruikt (Hand 1,21-22; 10,39-43; 1 Petr 1,8; 5,1-2). 

De apostelen beschikken over informatie uit de eerste hand. Het is be
langrijk, dat zij zich niet op sekundair materiaal of andermans autoriteit 
hoeven te baseren (dKoX,ou9écD: het volgen van een autoriteit) en zeker niet 
op mythen™ in een weliswaar kunstig opgebouwd, maar toch zelfbedacht 
kader (oeoocpionévoi nóGoi). Dit in tegenstelling tot de pseudo-leraars, die 
er gemaakte redeneringen op nahouden (2,3a) en die wel anderen volgen 
(2,15) om op hun beurt weer gevolgd te wórden (2,2). Het zou kunnen zijn 
dat Petrus deze opmerking plaatst als beschuldiging aan het adres van de 
dwaalleraars (Schelkle). Ook is het mogelijk dat hij hiermee beschuldigin-

chaelis (in Kittel, Worterbuch V, 374-376) ziet geen verband met het woordgebruik in de mys
teriën van Eleusis 
1̂ ' Omdat Petrus alles weer voor zich ziet, schrijft hij een anakoloet Men verwacht na het 
participium (XaPcüv) nog een hoofdzin, maar op dat moment sluit de apostel met zijn eigen er
varing aan 
'2' Soms ziet men deze verzen met als een verslag van de verheerlijking op de berg, maar als 
weergave van een persoonlijke ontmoeting, die Petrus met Jezus had, vlak na de opstanding 
(Lk 24,34; 1 Kor 15,5), aldus (met enige voorzichtigheid) Cullmann, Petrus, 69, ook K G 
Goetz, Petrus als Grunder und Oberhaupt der Kirche, Leipzig 1927, 89-90 Maar m de eerste 
plaats wordt de verwijzing door Petrus heel konkreet en herkenbaar gemaakt (de stem uit de 
hemel, de heilige berg) en in de "wij"-vorm beschreven Op de berg was Petrus niet alleen, 
maar toen Christus hem verscheen, wel Ten tweede duidt het bericht in 2 Petrus in zijn be
knoptheid en door de weglating van details erop, dat de geschiedenis zelf als bekend wordt 
verondersteld Het moet dus gaan over een gebeuren met algemene bekendheid, wat van de 
verschijning aan Petrus met kan worden gezegd Tenslotte heeft ook de Petrus-Apokalyps het 
verslag opgevat als een verwijzing naar de transfiguratie Zie ook Bauckham, Commentary, 
210-211 
' " Het woord nu6o? komt ook bij Paulus voor, zijn medewerker Timoteiis had in Efeze met 
"mythen" te maken (1 Tim 1,4; 4,7, 2 Tim 4,4, cf Tit 1,14) Volgens Kasemann zouden de 
'mythen' gebruikt zijn door de dwaalleraars als esoterisch materiaal dat slechts aan ingewij
den bekend was Daarna kan men gaan spekuleren over de aard van deze 'mythen' Bauck
ham, Commentary, 216 wijst deze opvatting af, maar wil toch dit gedeelte apologetisch inter
preteren het nu6oi wordt dan een beschuldiging, gericht tegen de dwaalleraars Zie hierover 
5.4. 
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gen van de kant van de dwaalleraars tracht te pareren (Bauckham; Smith). 
Dit is moeiHjk te beslissen omdat de (eventuele) beschuldiging niet expli

ciet wordt gemaakt. Maar: wanneer men het getuigenis van de apostelen 
zou diskwalificeren als 'mythe', zou dan niet eerder het enkelvoud te ver
wachten zijn, of het adjektief 'mythisch'? Nu Petrus het meervoud ge
bruikt, is eerder de fundering van het apostolisch getuigenis aan de orde. 
Waar gaat dat getuigenis op terug? De verkondiging van de apostelen hoort 
niet in de sfeer van de mythen, maar gaat terug op ooggetuigen - dus op fei
ten, die zijn geobserveerd en geverifieerd. Daarmee verdedigt Petrus zijn ei
gen onderwijs én valt tegelijk zijn opponenten aan. 

Op dezelfde manier staat verderop bij de profetie het "voortgekomen uit 
de wil van een mens" tegenover Gods openbaring. Josefus maakt onder
scheid tussen Mozes en andere wetgevers, omdat Mozes niet direkt begint 
met allerlei voorschriften over wat men moet doen en laten, maar eerst de 
gedachten leidt naar God en naar de schepping. Dat de mens Gods schepsel 
is, moet overtuigend zijn en gehoorzaamheid aan de wet tot gevolg hebben. 
Andere wetgevers hebben, aldus Josefus, "mythen gevolgd" (nóeoït; 
è̂ aKoX,oueTioavTE(;), en zo hebben ze in hun werk de overtredingen van de 
mens op de goden geprojekteerd'^^ 

Alle mythe- en legendevorming staat in schril kontrast met de authentici
teit van een ooggetuigeverslag en de overtuigingskracht van feiten'^'. Daar
om is dit alles "door ons aan u bekendgemaakt" (èyvcopioanev ónïv: 
openbaren, soms een geheim onthullen, dat al in de profetie of in het evan
gelie opgesloten zit (cf Rom 16,26; Ef 3,3; 6,19)). Wat niet zonder meer 
voor de hand ligt, maar doorzien moest worden, en wat de apostelen zelf 
eerst ook niet op de juiste waarde konden schatten, wordt nu door de 
apostelen 'onthuld'. Waar Petrus en de anderen getuige van zijn geweest, 
blijkt de grootsheid van Christus te zijn (nEyaXEióxTiq, 'grandeur'; in Lk 
9,43 van God - door Jezus' genezing - en in Hand 19,27 van Artemis). Zijn 
grootsheid is publiek geworden. Ook als 'horen en zien' vergaat, blijft nog 
het apostolisch getuigenis van de grootsheid en de majesteit van Christus. 

5.2. Vooruit zien 

Wat hebben de apostelen nu precies mogen aanschouwen, en hoe hebben 
™ Josefus, Antiquitates I, 22 (cf 15-16) Philo onderscheidt de bijbelse geschiedenis nadruk
kelijk van de mythe, m reaktie op de mythische interpretatie van bijbelse geschiedenis; in De 
Opificw Mundi zegt hij namelijk: HÜOIKOII; nXacnaoi tfiv AXfjeeiav è7tiKpuv|/avTE<; (Loeb 1; 
ei De Praemiis et Poenis, %; De Virtutibus, 102; De Specialibus Legibus IV, 178) Een negatie
ve bijklank had nüGoi; al in de griekse filosofie gekregen; eerst is het een woord tegenover een 
daad, later fiktie tegenover Xoyo? (Stahlin in- Kittel, Wórterbuch IV, 773-787; Spicq in zijn 
kommentaar, 218). 
™ Vögtle, Keine Prophetie, 312-313. De werkwoordsvormen in vs 17-18 (in de aoristus) mar
keren immers de historische feitelijkheid; Spicq, Les Epitres de Saint Pierre, 220. 
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ze het gebeuren op de berg geïnterpreteerd? Om deze vraag te beantwoor
den, moet de centrale verbinding in deze verzen geanalyseerd worden: 6ü-
vaniv Kal ;tapouaiav, te lezen als hendiadys: "[zijn] komst in kracht". De 
komst van Jezus Christus, die hier bedoeld is, is dus zowel een 'machtige' 
gebeurtenis als een 'hoog bezoek' (Ttapouoia, pregnant: "komst"; vaak ge
bruikt van een koninklijk bezoek of van een goddelijke verschijning). Er 
zijn twee gebeurtenissen die aan deze typering beantwoorden: 
A. De komst van Christus in de wereld plus de manifestatie van zijn macht 
daarna (wonderen, transfiguratie, opstanding) 
B. De wederkomst'^" 

Ter ondersteuning van A is aan te voeren, dat Petrus de "komst" niet 
verder uitwerkt naar de toekomst, en dat Ttapouoia in het NT kan beteke
nen 'presentie' (1 Kor 16,17; 2 Kor 7,6-7; 10,10; Fil 1,26; 2,12). Maar in 2 
Petr 3,4.12 gaat het om een 'komst' van God zelf of van zijn dag, die nog te 
verwachten is (evenals in Mat 24 passim; 1 Kor 15,23; 1 Tess passim; 2 Tess 
2,1.8; Jak 5,7-8; 1 Joh 2,28) terwijl ook de kontekst in 2 Petrus 1 op de toe
komst ziet (vs 11.19). Tegen A pleit verder dat de komst van Christus in de 
wereld op zichzelf juist niet zijn hemelse heerlijkheid weerspiegelde; zijn 
glorie werd pas later openbaar. Maar Petrus spreekt over een 'dynamische 
komst' ("komst in kracht"); de twee elementen van deze verbinding wor
den in A teveel van elkaar gescheiden. Tenslotte valt op te merken, dat pas 
vanaf de tweede eeuw het woord Ttapouoia voor de inkarnatie werd ge-
bruikt'^'. 

Het totaal van deze argumenten wijst in de richting van B: de weder
komst'". De verheerlijking op de berg greep vooruit op de toekomst van 
Christus. Petrus en de anderen mochten er getuige van zijn hoe de gestalte 
van hun Heer een ware metamorfose onderging - voorbeeld van de heer
lijkheid, die Hij ontvangen zal wanneer Hij terugkomt. Net als op de heili
ge berg, zal Hij opnieuw het stralend middelpunt van allen zijn. Wanneer 
Christus verschijnt, manifesteert Hij zijn (over)macht wereldwijd (Mat 
24,30; 2 Tess 1,7-9). Petrus zag de toekomst van Christus door het heden 
heen breken, alsof de waarnemings-barrière in één flits doorbroken werd. 
Nog voordat Christus aan zijn eigenlijke lijdensweg begon, werd aan het 
eind van die weg zijn heerlijkheid openbaar. 

'™ Ook de verheerlijking op de berg is wel als mogelijkheid genoemd, maar deze episode bevat 
geen plotseling verschijnen van Christus Omdat de verheerlijking niet echt een 'komst' is, 
valt deze mogelijkheid onder A. De komst in heerlijkheid, waarvan Jezus spreekt in Mat 16,28 
en Mk 9,1 is geen aparte gebeurtenis, maar valt (afhankelijk van de exegese van deze teksten) 
gedeeltelijk samen met een ander 'komen' De belofte die in deze teksten is verwoord gaat di-
rekt vooraf aan een verslag van de verheerlijking op de berg, die zes dagen later plaats vond. 
'" Ignatius, Fitad 9,2, verder vanaf Justinus (zeventien keer voor de eerste komst, negentien 
maal voor de tweede, Bauckham, Commentary, 215). Zie Fornberg, Early Church, 79-80. 
' " Zo ook Matter, Wederkomst, 111 
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Terecht heeft Bengel de transfiguratie zo getypeerd: "specimen est reve-
lationis gloriae in die novissimo;'"". In hun slaperigheid en verwarring 
hebben de discipelen deze anticipatie op de wederkomst aanvankelijk niet 
doorzien. Het was dan ook echt een openbaring voor hen. Maar wanneer 
de apostel hierop terugkijkt, kan hij het belang van deze gebeurtenis beter 
inschatten. Interessant is ook 1 Petr 5,1 waar Petrus zichzelf noemt: 'deel
genoot van de glorie, die geopenbaard zal worden' (ó Kal xfji; ne^^ouoriq 
dïïOKaX,ü7tTea0ai Só^riq Koivcovóq). Wanneer we beide elementen van deze 
uitspraak letterlijk nemen, dat Petrus deelgenoot is van glorie die nog ge
openbaard zal worden, valt bij deze tekst speciaal te denken aan het mo
ment waarop de toekomst van Christus gedeeltelijk samenviel met het he
den: de verheerlijking op de berg"". 

Door de stem van God de Vader valt alle nadruk op het zoonschap van 
Jezus Christus. De apostelen - zij zagen hem als de Zoon én zij zagen Hem 
in zijn glorie (LXX Ps 8,6; cf Hebr 2,7.9; 1 Petr 1,7). Het woord 5ó^a 
komt in de synoptici bij de verheerlijking op de berg alleen voor in Lk 9,32, 
waar Petrus met name genoemd wordt als voorman ("Petrus en die met 
hem waren...zagen zijn heerlijkheid"; eï6ov TTIV Só^av auroO). Wat Pe
trus toen al opgevallen was, is later pas in volle omvang tot hem doorge
drongen. Maar het woord Só^a komt in vs 17 twee keer voor, de tweede 
maal als perifrase van God in zijn heerlijkheid'". In de Septuagint wordt 
\i.zyakonpzni\c, steeds gebruikt voor God en zijn 'hoogwaardig' werk. We 
kunnen hieruit de konklusie trekken, dat de ooggetuigen volgens Petrus 
mochten aanschouwen hoe God zijn 8ó^a aan Jezus gaf"*. De glorie van 
Christus is ontleend aan de glorie van de Hoogverheven Majesteit zélf, 
wiens glans op Jezus afstraalt'". De tweede brief van Petrus is ook in deze 
verzen (evenals met name in 1,2-3 en 3,18) belangrijk voor de christologie: 

' " Bengel, Gnomon, a 1 De verwijzing naar Hand 10,42, die Bengel geeft, ligt niet zo voor 
de hand, maar is zakelijk juist Getuigen houdt immers in, het verkondigen dat Christus als 
rechter is aangesteld, in deze 'kwaliteit' zal Hij ook oordelen over dwaalleraars Dat de ver
heerlijking op de berg anticipeert op de paroesie, is een uitleg die (via de hemelvaart) ook 
wordt gegeven in de Petrus-Apokalyps (Hennecke/Schneemelcher, Neutestamentliche Apo-
/t/yp/ie/! II, 481-483). 
' " Zie over de uitleg van 1 Petr 5,1 • Se\viyn, First Peter, a 1.; ook Meade, P5ei/£/o/i>'/n;/>', 175-
177 Van het verschijnen van de Opperherder en de krans der heerlijkheid (5,4) heeft Petrus al 
iets mogen ervaren in de openbaring van de heerlijkheid van Christus (5,1) 
'« LXXDeut33,26;Ps8,2, 28,4, 67,35,70,8, 95,6, 110,3, 2 Makk 8,15 Voor de kombinatie 
met 8o^a zie men vooral LXX Ps 144,5 12, 1 Klem 9,2 het dienen van zijn verheven heerlijk
heid (XeiToupYnootvTat; xfi \i.zyoXonpzm\ So^ri aötoO) 
" ' Zie de kommentaren van Bauckham en Spicq, Fornberg, Early Church, 81, het partici
pium XaPtov IS mgressief 
" ' Jezus ontvangt dus eer en heerlijkheid van God Misschien waren de lezers bekend met de 
hellenistische figuur van de 'goddelijke man' (9eïo<; Avpp), die de eer en de heerlijkheid al m 
zich heeft Christus ontvangt zijn glorie van God, zowel met het oog op zijn taak als vanwege 
de ooggetuigen. Cf Bauckham, Commentary, 1\1. 
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de grootsheid van Jezus Christus is dat Hij deelt in Gods glorie, en dat Hij 
als Zoon bemind is bij de Vader''^ 

5 3 Achterom zien 

Wat 2 Petrus over de verheerlijking op de berg vertelt, wijkt in formulering be
hoorlijk af van wat de synoptici melden. Het eigene van 2 Petrus ten opzichte van de 
synoptici laat zich als volgt onderscheiden 

A vormgeving, allerlei details (zoals de verwarring, de slaap van de discipelen, de 
verschijning van Mozes en Elia, het voorstel van Petrus) zijn weggelaten'''. 
Woorden als \iiZyak£.\6xr\c„ 5o^a, HEyaXoTtpeTtoöi; 6ó4n<; laten doorschemeren, 
dat de schrijver zelf enorm onder de indruk is gekomen van wat er gebeurde. 
B situering; Petrus lokaliseert het gebeuren op "de heilige berg" terwijl Markus 
als plaats van handeling "een hoge berg" noemt; Lukas spreekt kortweg over-
"de berg" 
C woorden uit de hemel; "deze is mijn Zoon, de gehefde, naar wie mijn liefde 
uitgaat"''"' Ondanks nauwe aansluiting bij de synoptici (Mat 17,5, Mk 9,7, cf 
1,11) ontbreekt de oproep- "luistert naar Hem". Het "in wie Ik behagen heb" 
(eii; öv kya süóÓKTioa) is anders geformuleerd dan bij Matteus (17,5), zodat de 
dynamiek van Gods 'gerichte liefde' wordt geaccentueerd''". 

i3« De verzen 16 17 vatten de betekenis van Jezus' leven op dezelfde manier samen als Joh 
1,14 (Kahmann, Schrift en traditie, 91) 
" ' Na 1,14 (over de tent die wordt afgebroken) zou volgens Robinson een zinspeling op Pe
trus' idee om tenten op te slaan voor de hand hebben gelegen (Redatmg, 177) 
'*> In VS 17b IS een tweetal belangrijke tekstvarianten 
a) p" en B lezen ó uiói; nou ó dYa;triTÓ<; nou OÖTÓQ èonv 
b) K A C K * en 25 minuskels lezen OOTOC; ÈOTIV Ó uio(; nou ó AyaTtTiTÖi; 
Het verschil betreft vooral de woordvolgorde en het "mijn geliefde" van eerstgenoemde lezing 
(P en 1175 hebben elk een mengvorm) Het is niet nodig om met Bauckham bij "mijn gelief
de" te denken aan een tweede titel, die Christus zou ontvangen (Commentary, 207-209), deze 
lezing zal meer intensiverend bedoeld zijn (zoals in het nederlands 'de mijne'), cf Thiede, Si
mon Peter, 53 Wanneer Metzger (Textual Commentary, a 1) opmerkt dat behalve p'^ en B 
alle tekstgetuigen zich hebben aangepast aan de traditionele tekst in Matteus (3,17, 17,5), 
moet worden bedacht dat de tekstkritische basis van de door NestIe-26 gevolgde lezing a) wel 
uiterst smal is Het enige argument is in feite dat van de lectio difficihor, terwijl aan het adres 
van de andere tekstgetuigen het verwijt van assimilatie wordt gericht Wat externe evidentie 
betreft, staat lezing b) veel sterker Het is mogelijk dat de gewijzigde woordvolgorde van le
zing a) ontstaan is, doordat men vanwege de zinskonstruktie het oÜToq èaxiv naar achteren 
verplaatste, dan wordt een betere aansluiting verkregen met ei<; óv Het toevoegen van nou 
kan een intensiverende betekenis hebben (zie boven) 
''" Fuchs/Reymond, La deuxième Epitre de St Pierre, 70 n 11 Petrus heeft een akkusativus 
van bestemming in plaats van èv plus dativus (zoals Matteus) Deze formulering komt alleen 
nog voor in de homilieën van Pseudo-Clemens (zie, ov eöSoKTioa TOUTOU dKOuere (III, 53, 
tekst in GCS 42)) 2 Petrus is dus met afhankelijk van Matteus' redaktie van de transfiguratie 
(die aangepast zou zijn aan de stem bij Jezus' doop, Mat 3,17), Bauckham, Commentary, 
209-210 
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Deze drie aspekten zijn elk op hun eigen manier van betekenis voor de auttientici

teit van het verslag van de transfiguratie in 2 Petrus. 

A. Uit de eigen vormgeving is misschien af te leiden, dat de verheerlijking op de 
berg zelf als bekend wordt verondersteld. In ieder geval kan geen sprake zijn van 
een postsynoptische traditie; hoogstens van een parasynoptische traditie. Zo'n tra

ditie kan gebaseerd zijn op een onafhankelijke mondelinge overlevering, maar ook 
op persoonlijke herinneringen van de apostel Petrus. Welke mogelijkheid men ook 
kiest, de informatie in 2 Petr 1,1718 kan van Petrus zelf afkomstig zijn! Deze tradi

tie werd in ieder geval gezien als een originele herinnering, en waardevol genoeg 
geacht om vast te leggen en te bewaren. 

B. De situering van het gebeurde op "de heilige berg" geeft wel een opvallend de

tail in het verhaal. Zelfs de Sinaï is in het OT nooit 'de heilige berg' genoemd; die 
aanduiding bleef gereserveerd voor de Sionsberg'''^. Nu wordt wel gezegd, dat ten 
tijde van 2 Petrus zich reeds een traditie zou hebben ontwikkeld omtrent de berg der 
verheerlijking en dat zij mede daardoor een sakraal en legendarisch karakter zou 
hebben gekregen'*'. Hierover is het volgende op te merken: 
1. Het adjektief "heilig" is typerend te noemen voor het woordgebruik van 2 Petrus 
(1,21; 2,21; 3,2.11). Dat de aanduiding "heilige berg" als specifiek voor Petrus werd 
gezien, blijkt uit het feit dat alleen twee dokumenten die van 2 Petrus afhankelijk 
zijn, deze kwalifikatie toepassen op de berg der verheerlijking: de PetrusApokalyps 
(Eth. 15) en de Handelingen van Petrus (Actus Vercellenses 20). 
2. "De heilige berg" zonder verdere omschrijving of nadere lokalisering veronder

stelt bekendheid met een speciale berg. Uit de evangeliën is bekend, dat Jezus in de 
omgeving van het meer van Galilea een bepaalde berg als 'uitvalsbasis' gebruikte'''*. 
De evangelisten spreken dan van "de berg" als de plaats waarheen Hij zijn leerlin

gen riep, waar Hij zijn beroemde bergrede hield (Mat 5,1; Mk 3,13), waar Hij zich 
soms alleen terugtrok (Mat 14,23), en waar Hij eens mensen genezen en brood ver

menigvuldigd had (Mat 15,2939). Op die bekende plek had Hij na Pasen zijn leer

lingen weer ontboden (Mat 28,16). Het was Jezus' eigen berg, en een verzamelpunt 
voor zijn leerlingen. Deze berg, die in Jezus' werk op aarde een bijzondere plaats 
heeft gehad, en bij de roeping van de apostelen een belangrijke rol heeft gespeeld, is 
bij de apostelen in herinnering gebleven. Dan is het niet verwonderlijk, dat Petrus 

'" In de kommentaren van Fuchs/Reymond en van Bauckham wordt "de heilige berg" gezien 
als een eschatologischapokalyptisch gegeven. Volgens de profetie zullen de volken zich im
mers naar de berg Sion begeven. Er kan echter geen sprake van zijn dat Petrus, om welke re
den dan ook, de transfiguratie op de Sion lokaliseert. De aanduiding als zodanig is wel als 
plaatsaanduiding bedoeld. Er is geen reden om aan de uitdrukking "de heilige berg" hier een 
theologische meerwaarde toe te kennen. 
'■" Aldus de kommentaren van Fuchs/Reymond en Kahmann; Fornberg, Early Church, 146: 
pas in de tweede eeuw werden heilige plaatsen uit het leven van Jezus aangewezen en bezocht. 
'** Vanaf Origenes is de berg der verheerlijking geïdentificeerd met de berg Tabor, maar de 
verheerlijking moet hebben plaatsgevonden in het stamgebied van Naftali, aan de noordelijke 
oever van het meer van Galilea. Jezus kwam immers vanuit Caesarea Filippi naar Galilea (Mk 
8,27; 9,3033). De berg Tabor ligt veel zuidelijker (cf Foerster in: Kittel, Wörterbuch V, 485). 
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deze aanduidt als "de heilige berg". Dit lijkt een detail dat uit de mond van één van 
Jezus' eigen leerlingen heel natuurlijk klinkt. 
3. De tekst geeft geen reden om te denken aan verering van een heilige plaats. Er 
wordt immers niet gezegd: 'de berg is heilig'; de berg is heilige grond, omdat het Je
zus' eigen berg was, zijn basis. Daar juist had Hij de vernieuwde grondwet van het 
Koninkrijk gepresenteerd en hadden de apostelen hun zendingsopdracht gekregen. 
Omdat een nauwkeurige lokalisering ontbreekt, kan de Olijfberg, de berg van de he
melvaart, op zichzelf evengoed in aanmerking komen voor het predikaat 'heilige 
berg'"". 
4. Petrus kijkt inderdaad om, nadat inmiddels enige tijd verlopen is. Maar is zo'n 
typering achteraf onmogelijk, ongeveer 35 jaar na dato? We kunnen toestemmen 
dat de schrijver een blik terug werpt, maar we weten niet, van hoever. Het is zelfs de 
vraag of de auteur van een pseudepigraaf een dergelijke aanduiding ooit zou gebrui
ken, als hij daarmee het risiko liep zichzelf te verraden. 

Konklusie: Petrus lijkt hier identificerend en interpreterend terug te zien op een 
centrale plek in het leven van Jezus en in zijn eigen ontwikkeling als apostel: de heili
ge berg. 

C. De woorden uit de hemel worden in de verschillende berichten in diverse varia
ties weergegeven, zoals uit het volgende overzicht blijkt"": 

2Pet r l ,17 Mat 17,5 Mk 9,7 Lk 9,35 
oÓTÓc; èoTvv 6 oOTÓq èoTiv ó OIJTÓI; èoxiv ó oiitóc, èotiv ó 

uiói; nou uióc; nou ulóq nou ulóq nou 
ó hyaiu\x6c, ó ixyan\\Tóc, ó dya-Kxyzóc, ó ariamyxóc, 
EÏq öv èycó eOSÓKTioa èv eb sijSÓKtioa — — 
— aOxoO ÓKoüeTe aÜToü ötKoüeTe aütoO dKoOexe 

Bij dit overzicht moeten twee kanttekeningen worden geplaatst: 
1. Dat bij Petrus de oproep "hoort naar Hem" ontbreekt, heeft te maken met de 

historische situatie. Op de berg der verheerlijking ontmoette Petrus zijn Heer in 
diens profetische rol, in gezelschap van Mozes en Elia. De wet beveelt uitdrukkelijk, 
naar de profeet te luisteren: "naar hem zult u luisteren" (Deut 18,15 LXX auxoö 
dKouoeoGe). Dit bevel is funderend geweest voor Jezus' profetische autoriteit tij
dens zijn leven op aarde. De stem is dan ook rechtstreeks tot Jezus gericht (2 Petr 
1,17). Maar de leerlingen kunnen de volle draagwijdte hiervan niet vatten; vandaar 
ook hun verwarring, vrees, slaap en onbegrip. Jezus verbiedt zijn discipelen over de 
verheerlijking te spreken tot de opstanding (Mk 9,19). Zij moeten eerst zwijgen om 
naderhand des te beter te kunnen spreken over wat zij gezien hebben, vanuit het ge
loof in de majesteit van hun herrezen Heer. Daarmee krijgt de taak van de apostelen 
na de opstanding een ander karakter. Na een tijd van luisteren komt een tijd van 
spreken. Zo zullen zij zélf de boodschap overbrengen, lijnen schetsen vanuit het OT 
en konklusies trekken. Zo heeft Petrus het ook gedaan, met gebruikmaking van de 
profetie (Hand 2). De oproep "hoort naar Hem" is dus impliciet door de apostelen 

i« Guthrie, Introduction, 831; Green, Der 2. Petrusbrief, 29. 
""> Ten opzichte van de hier gegeven meerderheidstekst heeft Nestle-26 bij de synoptici de vol
gende varianten: in Mat 17,5 en Mk 9,7 een andere volgorde van de laatste woorden: dKoüetE 
aÜToO; en in Lk 9,35 de variant èKXeXsYnévo?. 
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verwerkt; er is geluisterd In het vervolg laat Petrus dan ook het licht van het profe

tische woord schijnen 
2 Matteus en Petrus lijken in de weergave het meest op elkaar Toch kan de for

mulering van Petrus ei(; ov èyco e08oKTiaa in geen geval afhankelijk zijn van Mat

teus Behalve het al genoemde verschil in de prepositieverbinding valt ook het emfa

tische èyco bij Petrus op Het kan gaan om een stilistische variatie die de apostel 
heeft aangebracht, maar het zou ook kunnen zijn dat de apostel naderhand het pro

fetische woord van Jes 42,1 op deze gebeurtenis heeft betrokken, waar de knecht 
van Jahwe wordt geïntroduceerd als 'mijn zoon, mijn uitverkorene, naar wie mijn 
hart uitgaat' In de Septuagint luidt het slot van deze tekst Tcpooeóe^ato aÖTOv f| 
VUXTI Jiou, en in de weergave van Mat 12,18 ó dyaTtiiTÓ^ noo eit; öv eu6oKiiosv f| 
VUXTi nou'"" Net als het eerste knechtslied van Jesaja legt ook Petrus alle nadruk op 
de liefde, die van de Vader naar zijn Zoon uitgaat Wanneer deze veronderstelling 
juist is en Petrus dus verband ziet met Jes 42,1, is hij 'duidend' bezig, vanuit zijn 
apostolische taak om te (laten) 'doorzien' Mozes en Elia spraken immers met 
Christus over zijn komend lijden, zijn 'uitgang' te Jeruzalem (Lk 9,31) De stem uit 
de hemel laat horen hoe God zijn zoon liefheeft, nu Hij de lijdensweg opgaat En 
juist in Jes 42 wordt de lijdende knecht profetisch uitgetekend als iemand die zelf 
zijn stem niet zal verheffen 

De stem uit de hemel heeft de verheerlijking bekommentaneerd vanuit de profe

tie, zodat de apostelen konden begrijpen wat er gebeurde en Jezus op zijn lijdens

weg zouden kunnen volgen Speciaal tot Jezus gericht (aÓTCö) geeft de Vader tege

lijk publiek kennis van zijn intieme relatie met zijn Zoon ó ulot; nou, zoals Hij vol

gens Psalm 2 het ook zijn tegenstanders laat weten"* Toch geeft 2 Petrus geen be

werking van Psalm 2, zoals de codex Bezae op Lk 3,22, waar een letterlijk citaat uit 
de Psalm wordt ingelezen in de gebeurtenis van Jezus' doop Wel kunnen we zeg

gen, dat Petrus de betekenis van Psalm 2 en van Jesaja 42 in hun onderling verband 
heeft gezien en zo de oude, profetische woorden in elkaar zag schuiven om hun top 
te bereiken in de grootsheid van Christus''" Zo komt voor hem het profetische 
woord 'vast' te staan (vs 19) Oude profetieën gaan in vervulling, waar de majesteit 
van Jezus gezien wordt de unieke verhouding tussen Vader en Zoon en zijn heer

lijkheid als van de eniggeborene van de Vader 

5 4 Apologie' 

Volgens Neyrey moet 2 Petrus worden gelezen als een apologie van de eschatolo

gische tradities van de christelijke gemeente De fiktieve aanleiding voor de brief is 
wehswaar Petrus' naderende dood, maar de werkelijke aanleiding was de noodzake

lijke verdediging van het geloof Deze interpretatie is in feite een uitwerking van de 

'■" Cf Lk 9,35, in demeerderheid van de handschriften ook als zinspeling op Jes 42,1 opgevat 
"* Bauckham, Commentary, 219 220 merkt over de interpretatie van Ps 2,7 door de auteur 
van 2 Petrus op "Most probably he interpreted it to mean that because Jesus was already 
God's Son, he has appointed him to be his viceregent" 
'■" Het is opvallend dat Psalm 2 binnen het NT op meerdere momenten aangehaald wordt om 
de persoon en het werk van Christus vanuit de profetie te belichten, in verband met de doop, 
de verheerlijking, de opwekking en de hemelvaart van Christus Tot en met Christus' eind
overwinning is deze Psalm van belang (Op 19,11 16) 
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testament-hypothese van Vögtle, die in 4.3. ter sprake kwam, naar de verzen 16-21 
toe. Neyrey ziet deze verzen als één apologetisch geheel. De transfiguratie is een pro
fetie van de wederkomst, en het is de bedoeling van de schrijver, de verwachting van 
Christus' komst levend te houden door zijn eer en glorie te beschrijven. In vs 19 zou 
"het profetische woord" dan terugzien op het feit van de openbaring van Christus' 
heerlijkheid en aangeven, dat dit feit een profetisch karakter had. De verzen 20-21 
moeten als apologie worden gelezen van deze interpretatie van de feiten''". 

Het waardevolle van Neyrey's bijdrage ligt hierin, dat hij een tekst-element naar 
voren haalt dat vaak verwaarloosd is. De verheerlijking op de berg wijst vooruit 
naar de komst van Christus, zoals we hebben gezien. Wat is echter de argumentatie 
voor het apologetisch karakter van deze verzen? Neyrey noemt vooral de konstruk-
tie oi)...bXkó. waarmee volgens hem ook bij Philo de waarheid van de Schrift wordt 
verdedigd tegen de beschuldiging dat het om gekonstrueerde mythen gaat. Nu is het 
de vraag of men op een vrij algemeen gebruikte tegenstelling 'niet...maar' een to
taal-exegese van VS 16-21 kan baseren, temeer omdat Petrus diezelfde tegenstelling 
ook in een heel ander verband kan gebruiken (2,4-5; 3,9b). Verder is het geforceerd, 
de uitdrukking "het profetische woord" te betrekken op een enkel feit, dat dan pro
fetisch van karakter zou zijn. Tenslotte is de inhoud van vs 20-21 veel breder dan al
leen een verdediging van een eigen uitleg die niet uit zelfzuchtige bedoelingen voort-
komt'^'. De argumentatie van Neyrey is dus verre van overtuigend. 

Meer genuanceerd en inhoudelijk beargumenteerd is deze apologetische interpre
tatie ook bij Bauckham te vinden. Vs 16-18 leest hij als antwoord op een eerste te
genwerping van de kant van de dwaalleraars, gevolgd door een opmerking over de 
waarde van de OT-ische profetie, waarna vs 20-21 op een tweede tegenwerping in
gaat. Bauckham beschouwt dit als de basis-struktuur van 2 Petrus. In het betoog 
van de schrijver zou steeds worden gereageerd op tegenwerpingen vanuit een escha
tologisch skepticisme'". Onduidelijk blijft echter of deze apologie wel zo struktu-
reel is als Bauckham doet voorkomen. In dit gedeelte bijvoorbeeld blijkt het 'ant
woord' op de tweede tegenwerping niet parallel met het tweeledige antwoord op de 
eerste tegenwerping, omdat in de tekst vs 20 afhankelijk is van vs 19. 

Beslissend kontra de idee van de apologie in 2 Petrus zijn twee argumenten van 
Smith'"; 
A. Wanneer men inderdaad de mogelijkheid van Christus' komst ontkende, zou 
men dan overtuigd worden door een gebeurtenis als de verheerlijking op de berg, die 
plaatsvond in het leven van Jezus op aarde? 
B. Wanneer de schrijver, reagerend op de 'spotters', Christus' tweede komst be
schrijft (3,7v) sluit hij niet aan bij het bericht van de transfiguratie. 

"" Neyrey, Apologetic Use, 506.516-519. 
"I Kritiek op het standpunt van Neyrey vindt men ook bij Bauckham, Commentary, 204-205; 
en bij Kahmann, De tweede brief van Petrus, 45. 
152 Bauckham, Commentary, 134-135. Het antwoord op de derde tegenwerping leest hij in 
2,3b-10a; op de vierde tegenwerping zou een tweeledige reaktie zijn gegeven, namelijk in 3,5-7 
en 3,8-10. 
' " SvaAh, Pelrine Controversies, 80-81. 
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6 HET PROFETISCHE WOORD (1,1921) 

6.1. Het woord als lamp 

6.1.1. De juiste belichting 

Petrus brengt nu de relevantie in geding van het profetische woord: het 
voorwoord van Gods openbaring vanuit de hemel (vs 18). Allereerst moet 
het begrip 'profetisch woord' zelf afgegrensd worden, want deze term kan 
zowel aanduiding zijn van profetische uitspraken in de Schrift als ook een 
typering van de Schrift, met name vanwege het profetisch karakter van het 
OT"". Gaat het alleen om profetisch materiaal, dan valt te denken aan al
lerlei profetische verwijzingen naar de komst van de messias (1 Petr 1,10
12)'«. 

Steeds wordt in het NT echter verband gelegd tussen wat door de profe
ten verkondigd werd, en wat daarvan schriftelijk werd vastgelegd: 'profeti
sche geschriften' (vpacpöv npocptiTiKcöv, Rom 16,26; cf 1,2; Lk 24,2527). 
Diezelfde lijn trekt ook Petrus in vs 20, als hij zegt: "geen profetie der 
Schrift". De term "het profetische woord" is in deze brief uitwisselbaar 
met "de Schriften" (3,16). Bovendien is dat profetische woord geen verza
meling losse bestanden, maar een geheel dat blijvend funktioneert. De 
apostelen baseren zich op betrouwbare bronnen, zoals de woorden van de 
heilige profeten (3,2), en de voorbeelden uit de geschiedenis, die nog altijd 
aktueel zijn (2 Petr 2). Met de uitdrukking "het profetische woord" karak
teriseert de apostel het OT als geheel''^. 

Duidelijk is, dat de apostel op de een of andere manier verband wil leg
gen tussen de verheerlijking op de berg en dit profetische woord. Gewoon
lijk wordt die relatie zo gezien, dat door het getuigenis van de apostelen en 
door wat zij op de berg der verheerlijking hebben meegemaakt, het profeti
sche woord extra vast komt te staan (het predikaat PEPaiótepov wordt dan 
weergegeven als "des te vaster"). Het apostolisch getuigenis is dan een be
vestiging van de profetie. Maar De Ru heeft hier bezwaar tegen ingebracht. 
Volgens hem heeft het profetische woord geen bekrachtiging nodig, zeker 
geen bevestiging door 'geloofservaringen' van mensen'". 

"■• Ook bij Justinus is du het geval; "profetisch woord" noemt hij bepaalde Schriftplaatsen 
(Dialogus, 56,6; 77,2; 110,3) maar ook heel het OT (Dialogus, 128,4; 129,1). Alleen de her

komst van het profetische woord dat in 2 Klemens 11,2 (cf 1 Klem 23,3) wordt aangehaald, is 
onduidelijk. Zie hierover Hoofdstuk IV 1.3. 
' " Zo de kommentaren van Kahmann en Greijdanus (met enige reserve). 
" ' Zo de kommentaren van Spicq; Fuchs/Reymond; Schelkle; Bauckham. Ook Vögtle, Keine 
Prophetic, 310. 
' " De Ru, De grond der geloofszekerheid, passim; hij volgt hiermee de opvatting van Bigg, 
The Epistles of St.Peter, 268. De Ru komt tot deze uitspraak vanuit een aktuele problematiek, 
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Naar zijn mening moet daarom het woord pepaiÓTepov op een andere 
manier worden vertaald, hetzij komparatief ('het profetische woord, dat 
nog vaster is'), hetzij superlatief {'het profetische woord, dat zeer vast is'). 
De voornaamste argumenten zijn: a) de gebruikelijke vertaling "des te vas
ter" veronderstelt in het grieks een andere konstruktie (bijvoorbeeld met 
'daarom' plus participium passivum perfecti) b) nu wordt een klimax in de 
redenering zichtbaar: eerst komen oog- en oorgetuigen, daarna het profeti
sche woord, en tenslotte het woord dat van Godswege gesproken is. 

Hoe interessant het voorstel van De Ru ook is, de achterhggende pro-
bleemsteUing van subjektiviteit en geloofservaring is vreemd aan het tekst
verband. Allereerst wordt vanaf vs 16 een tegenstelling gemaakt met de my
then. Petrus noemt dan vaste, betrouwbare gegevens voor de verkondiging 
van Christus' komst in kracht: de getuigen, de stem, en de heerlijkheid van 
Christus. Dat zijn feiten, waarbij de apostelen aanwezig waren in hun 
funktie van getuigen. De Ru verwaarloost de ambtelijke taak, die de drie 
apostelen op de berg hadden. Het zijn niet zomaar 'gelovigen' met hun er
varingen, maar het zijn degenen van wie het getuigenis funderend zal zijn 
voor de geloofszekerheid van latere generaties, zoals juist in het schrijven 
van 2 Petr 1,16 zelf blijkt''^ In de tweede plaats heeft het woord pépaiO(; 
een juridische klank (betrouwbaar; gegarandeerd), zeker in de verbinding 
die hier is gemaakt (met z.%o\i.zv: wij hebben houvast aan...; de garantie, 
dat...)'^'. Er is juist geen basis gezocht in subjektieve ervaringen. 

Zowel in de gebruikelijke vertaling ('des te vaster') als in het voorstel van 
De Ru ('nog vaster') wordt een vergelijking gemaakt tussen het gebeuren 
op de berg en het profetische woord. In het eerste geval komt de nadruk te 
liggen op de gebeurtenis zelf, in het tweede geval op het Woord. Maar is in 
vs 19 wel een dergelijke vergelijking bedoeld? Gezien de aansluiting met 
Kai en de proleptische plaats van het woord PEPaióxepov kan vs 19 beter 
expHkatief worden opgevat. Waar Gods belofte in vervulling gaat, blijkt 
het woord betrouwbaar (Rom 4,16; 15,8). Immers, op de berg der verheer
lijking zag Petrus de profetie in vervulling gaan. Toen de profetie vervuld 
bleek te zijn, was dat voor de apostelen ze//("wij") een bevestiging van de 
betreffende woorden uit Psalmen (Psalm 2) en profeten (Jesaja 42). Ook in 

namelijk de vraag naar de waarde van menselijke geloofservaringen in verhouding tot het 
Woord Het verdient respekt dat hij voor de prioriteit opkomt van het Woord, dat niet beves
tigd noch bekrachtigd wordt door ervaringen van gelovigen (50-54) Het gevaar van deze pro
bleemstelling IS echter, dat deze de uitleg gaat beheersen Aan dit gevaar is De Ru voor ons ge
voel niet ontkomen 
" ' Het IS dan ook een onjuiste tegenstelling, die De Ru maakt als hij zegt "van een persoon
lijke ervaring weg wijst Petrus héén naar het zeer vaste profetische woord, waaraan niemand 
kén noch mag twijfelen " (47) 
" ' Het verbum werd in vs 10 al gebruikt (zie 3 3 ) Voor de juridische ondertoon zie men ook 
Neyrey, Apologetic Use, 515, met voorbeelden uit Philo. In Hebreeen wordt het woord vaak 
gebruikt: 2,2-3, 3,6, 6,16.19; 9,17; (13,9) 
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VS 19 is weer de overgang herkenbaar van het 'apostolisch meervoud' (van
af vs 16 wordt weergegeven wat de apostelen die bij de verheerlijking tegen
woordig waren hebben meegemaakt) naar de gemeente, van 'wij' naar 'u' 
(cf vs 4). De toen aanwezigen hebben zelf kunnen vaststellen, dat het profe
tische woord betrouwbaar is"*'. Graag geven zij deze konklusie door. 

Niet door een peroonlijke geloofservarmg van de apostelen is het woord 
betrouwbaar gebleken, maar doordat zij herkenden welke 'vulling' God 
ging geven aan het profetische woord en zo de betrouwbaarheid van dat 
woord voor latere generaties konden onderstrepen. Deze uitleg van vs 19 
doet recht aan het geheel van de tekst zonder in de onjuiste probleemstel-
Img van De Ru mee te gaan. De weergave van vs 19 wordt dan (met de ver-
tahng "zeer vast" voor PepaiÓTepov): "Zo hebben wij het profetische 
woord als iets dat zeer betrouwbaar is" of: "Zo hebben wij zeer sterk hou
vast aan het profetische woord'"". Het profetische woord is de betrouw
baarheid zelve. 

Juist bij de apostel Petrus treft ons een diepe eerbied voor de profetie, 
die niet alleen in zijn brieven doorklinkt (1 Petr 1,10-12) maar vooral ook in 
zijn toespraken, zoals die in het boek Handelingen weergegeven zijn. We 
horen Petrus steeds aanwijzen en toelichten hoe alles wat gebeurd is al op 
Schrift stond (Hand 1,20; 2,16-21.25-28; 3,18.22-23; 10,43). Sprekend is 
zijn toespraak uit Hand 3,22-23, waar hij de komst en het gezag van Chris
tus toelicht vanuit Deut 18,15 (het luisteren naar de profeet) en Lev 23,29 
(wie niet luistert, zal worden uitgestoten). Door zo de profetieën te laten 
spreken, te kombineren en te interpreteren, staan de apostelen zelf in de lijn 
van de heiUge profeten (2 Petr 3,2). 

160 Voor het subjekt van Ëxonev wordt gewoonlijk aan alle gelovigen gedacht (zie de kommen-
taren van Greijdanus; Schelkle; Kahmann), maar de overgang naar de lezers wordt pas in de 
tweede helft van de zin gemaakt (zo terecht de kommentaren van Wohlenberg, Fuchs/Rey-
mond, Bauckham, ook Vögtle, Keine Prophetic, 315-316) Uiteraard schept dit voor de latere 
gelovigen de verplichting, deze apostolische konlusie te aanvaarden, alleen daarom kan het 
betoog van Petrus verder gaan met 'u doet er goed aan, daarop te letten' 
i'i Over het gebruik van comparativus pro superlativo in het NT Turner, Syntax, 29-30, zie 
ook de voorbeelden bij De Ru, De grond der geloofszekerheid, 48-50 Men vergelijke de weer
gave in de Statenvertaling "En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is" met als 
toelichting dat daarop, als op een zeer vaste grond, ons geloof kan worden gebouwd De hier 
gegeven exegese heeft oude papieren, want zij wordt al gevonden in een kommentaarfragment 
dat ons van Cynllus van Jeruzalem bewaard gebleven is Hij parafraseert "Maar met eigen 
ogen hebben wij de waarheid aanschouwd, toen wij met Hem op de berg waren Wij hebben 
dus ook de profeten die ons diezelfde waarheid van te voren hebben aangekondigd, en zo 
werd het woord van de profeten door wat we zagen, vaster voor ons, want wat zij zeiden, werd 
bevestigd in aanwezigheid van de Christus" (KOI OÖTÜX; 6ia tfj? ö\(/etü(; pePaiótepoc; tmv 
TupocpTiTwv ó XoyoQ fintv Èyevexo, MPG 74,1017) Zo ook Grotius, Annotationes a 1 "ld 
est, Sermo Prophetarum habuit quidem semper apud nos auctoritatem; at nunc multo maio-
rem habet, ex quo videmus eventus tam pulchre congruere dictis de Messia " Tenslotte is te 
wijzen op Wettstein, Novum Testamentum, a 1 "Sed sermo Propheticus nunc firmior est 
postquam eventu comprobatus fuit, quam ante eventum" 
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6.1.2. Een looplamp 

Het profetische woord is een lamp, die schijnt op een duistere plaats. Na
drukkelijk vraagt de apostel Petrus nu eerbied en aandacht voor het licht, 
dat deze lamp verspreidt in het christelijk leven en daarbuiten'". Een 
lamp - het beeld komt vaker voor in de bijbel'", maar hier komt toch voor
al Ps 119,105 in herinnering: "uw woord is een lamp voor mijn voet en een 
licht op mijn pad" (LXX heeft hier Wxvoq, (pox;)- Het is een lamp voor 
onderweg, die ook op een standaard in het huis kan worden geplaatst; een 
verplaatsbaar en tegelijk vast lichtpunt'*^. God geeft een looplamp mee aan 
allen, die onderweg zijn in het donker van de wereld. De apostelen hebben 
op de berg de lichtbundel kunnen volgen, toen deze op Jezus werd gericht. 
Maar iedereen ("u") kan met deze lamp uit de voeten in de wereld. Het is 
de lamp van de oude profetie. Soms is die lamp de profeet zelf, zoals Ezra 
of Johannes de Doper'". 

Onthullend is het licht van deze lamp, als de werkelijke toestand zicht
baar wordt van de plek die zij beschijnt. Het is een verwaarloosde en ver
vuilde plaats'**. Zonder licht zou deze vervuiling misschien door niemand 
zijn opgemerkt. Maar in een wereld die leeft in de duisternis ruikt men ver
vuiling en ontbinding, die nu alleen nog zichtbaar gemaakt moeten worden. 
Nooit is dit vervuilde leefmilieu zo scherp belicht als met de looplamp die 
God meegaf onderweg (Joh 1,5; 1 Tess 5,4-5; 1 Joh 2,8). Met dit hcht is een 
haarscherpe tijd-opname te maken. 

Hierbij is te bedenken dat de lamp, die in Palestina thuis gewoonlijk de 
hele nacht bleef branden, toch een tijdelijke voorziening was; gedurende de 
periode van nachtelijk duister'* .̂ Het wachten is op het aanbreken van de 
dag, of liever: op de eerste stralen van het morgenlicht, die het duister 

' " De uitdrukking "u doet er goed aan" (KOXOX; noiEïie) lijkt niet meer dan adviserend, 
soms houden deze woorden slechts een beleefd verzoek in ('alstublieft') Maar in dit verband 
IS het een dringende, apostolische oproep om het licht van de profetie ook daadwerkelijk over 
het leven te laten schijnen, zoals ook bij Jakobus (Jak 2,8-9, vergelijk ook de apostohsche 
rondzendbrief, Hand 15,29) 
I" Met name ook in het onderwijs van Jezus Mat 5,15, Mk 4,21-23 (cf Joh 5,35, Op 18 23; 
21,23) 
' " Hiebert, Prophetic Foundation, 161 "a portable handlamp usually placed on a stand in 
the house" 
' " In 4 Ezra 12,42 is de lamp met de profetie, maar de profeet, Ezra: Gij zijt ons van alle pro
feten overgebleven als een lamp op een donkere plaats (Charlesworth, Pseudepigrapha I, 
551) Jezus noemt Johannes de Doper "een brandende en schijnende lamp" waarmee men een 
tijdlang blij was (Joh 5,35). 
166 og eerste betekenis van aüxnipóc; is volgens Liddell/Scott/Jones, Lexicon, s.v 'dry, wi
thout ram', van plaatsen 'dry, parched' Droog betekent in het oosten m de praktijk tegelijk 
ook vuil 
" ' Bengel, Gnomon, ad vs 20 "Lychnus non est dies, sed tarnen vincit tenebras". 
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doorboren'*^ Het woord "dag" is in de tekst niet nader bepaald en gaat 
niet vergezeld van een lidwoord. Het is daarom niet nodig in het gebruik 
van fiiiépa een impliciete verwijzing te lezen naar de dag van het oordeel'*'. 
De beeldspraak loopt door: daglicht doorbreekt de duisternis die 's nachts 
heeft geheerst. Zodra het licht wordt, kan de nachtkaars uit. 

Is dat niet een relativering en een aanzienlijke reduktie van het belang 
van de profetie? In zekere zin wel, maar dat komt omdat het licht van de 
looplamp verbleekt bij de nieuwe vorm van verUchting, waarvan Petrus 
spreekt: het opgaan van de morgenster. "Morgenster" (cpcoocpópot;, letter
lijk: licht-drager, luci-fer) is in de griekse literatuur een benaming voor de 
planeet Venus, en wordt als epitheton gebruikt voor koninklijke en godde
lijke personen'™. Het is een ervaringsfeit, dat deze planeet altijd kort voor 
zonsopgang zichtbaar is. Wanneer de zon zelf nog onder de horizon is, 
markeert de schitterende morgenster reeds de nieuwe dag. 

Het woord "opgaan" (avateiXTi) doet denken aan de profetie van Bi-
leam, volgens welke een ster uit Jakob zou opgaan (Num 24,17 LXX: 
dvaxeX-el ftotpov è^ laKcoP). Deze passage uit het profetische woord (!) 
werd onder de joden meestal messiaans geïnterpreteerd'". De messias is het 
licht, zijn komst is als de dageraad. In Openbaring wordt onthuld, dat 
Christus de "blinkende morgenster" is (ó aotfip ó ^.anjtpöq ó Tipcoivóq; 
Op 22,16; cf 2,28). Het licht, door God ontstoken, is de verheerlijkte Chris
tus (Jes 9,1; Lk 1,78-79; 2,32; 1 Joh 2,8). Zoals Petrus op de berg de vervul
ling zag van Psalm 2 en Jes 42, zo past hij nu ook Jesaja's woord uit het
zelfde hoofdstuk toe, dat de messias is gesteld tot een licht voor de volken 
(Jes 42,6 LXX: eit; cpox; èGvwv). Zijn verheerlijking gaat voor de dageraad 
uit; in Hem straalt het eerste licht van een nieuwe dag. Maar bij zijn ver-

'™ öiauyaî Q) betekent doorschijnend, transparant zijn, op-lichten De vertaling 'de dag 
breekt aan' is strikt genomen niet korrekt; het gaat om het gloren van de dageraad, zoals 
Boehmer, Tag und Morgenstern, 229-231, heeft aangetoond. 
'" Weliswaar betekent "dag" later in de brief- oordeelsdag; maar dan wordt het begrip 'dag' 
ook nader omschreven, bv. als dag van oordeel (2,9); dag van de Heer (3,10); dag der eeuwig
heid (3,18) In 1,19 is het beeld van de dag echter nog helemaal open Zie ook Boehmer, Tag 
und Morgenstern, 229. 
1™ Euripides, Ion, 1157. Parallel is de opmerking van Philo (De Decalogo, 48-49; Loeb Vil), 
dat Gods wetten zijn als sterren die in de ziel de dageraad voorafgaan èoxepag êxovxec; èv 
Vuxtl (pcüocpopoövToc; Zie verder Fornberg, Early Church, 84, en de kommentaar van 
Spicq. 
'" Als voorbeeld is te wijzen op twee plaatsen uit het Testament der Twaalf Patriarchen, waar 
beide beelden, van de ster en van de opgaande zon, samen voorkomen. In T.Levi 18,3-4 wordt 
van de priester-koning gezegd: 'zijn ster zal rijzen in de hemel en het licht der kennis ontsteken 
zoals de dag door de zon wordt verlicht Hij zal schijnen als de zon op de aarde, en alle duis
ternis van onder de hemel wegnemen'. En in T.Juda 24,1 heet het: 'Hierna zal voor u een ster 
uit Jakob verrijzen in vrede; en een man zal opkomen uit mijn nageslacht als de Zon der ge
rechtigheid ..' (Charlesworth, Pseudepigrapha I, 794.801). Mogelijk gaat ook Lk 1,78 
dvoToXfi ii, Ovoug op de profetie van Bileam terug. 
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schijning in heerlijkheid zal zelfs het licht van de profetie verbleken 

6 1 3 Z)e lichtbundel 

Aan het slot van vs 19 wordt gezegd, dat de morgenster opgaat "in uw harten" (èv 
Taï<; Kap6iai<; ünwv) De benaming "morgenster", in het hellenisme een gebruike

lijke betiteling voor goden en 'tyrannen', wordt wel als aanwijzing gezien dat 2 Pe

trus een hellenistisch dokument is Maar tegen de achtergrond van de profetie van 
Bileam is het niet ondenkbaar dat de apostel een dergelijke titel op Christus toepast, 
die ónze 'Heer' is, zoals Petrus vaak heeft gezegd (vs 2 11 14 16) 

Het 18 echter juist de wending "in uw harten" die volgens Kahmann aan de escha

tologie van 2 Petrus een "individuele trek" geeft Voorzichtig brengt Kahmann 
daarmee onder woorden wat ook wel als duidelijker verwijt in de richting van deze 
brief IS gezegd de eschatologie van 2 Petrus zou psychologiserend zijn Dit zou het 
resultaat zijn van een individualiserende ontwikkeling in de toekomstverwachting, 
in gang gezet door het uitblijven van de wederkomst de toekomst wordt dan niet 
meer gezien als een kosmisch, maar als een persoonlijk gebeuren''^ 

Dit verwijt zou men kunnen pareren door (met Greijdanus) de slotwoorden van 
VS 19 te verstaan als 'verlichting' in het leven op aarde, zodat in het geheel geen 
eschatologische uitspraak is bedoeld Maar dat is toch met goed mogelijk, aange

zien deze woorden worden ingeleid met ëcot; oó ('totdat'), verwijzend naar een be

paald moment dat zal aanbreken, zoals het oplichten van de dag en het opgaan van 
de morgenster"^ Er is een reeks van op elkaar volgende beelden eerst het nachte

lijk duister, verlicht door het schijnsel van een lamp, daarna het aarzelend aanbre

ken van de dag en het opgaan van de morgenster 
In deze reeks valt vooral de volgorde van de laatste twee elementen op, want men 

zou het opgaan van de morgenster verwachten voor het aanbreken van de dag Om

dat het 'oplichten' van de dag en het 'opgaan' van de morgenster in de zin op een 
lijn ligt, kunnen die beide beelden samenvallen en behoeven zij met noodzakelijk 
een chronologische volgorde aan te geven'̂ "* Via de morgenster, het laatste beeld in 

' " Kahmann, De tweede brief van Petrus, 53 54, verder nog gaan de kommentaar van 
Schelkle, en Kasemann, Apologie, 152, de schrijver van 2 Petrus zou volgens Kasemann "tra
ditionsgut urchristlicher Apokalyptik" hebben verwerkt, maar met het materiaal niet zorgvul
dig zijn omgegaan 
' " Ten onrechte verbindt Greijdanus dit met 7tpoaéxovTE(;, om vervolgens te stellen "De 
apostel zal bedoelen, dat wij zoolang en met zooveel energie op het licht der profetie moeten 
turen, totdat uit die profetie het licht, dat wij m onze gevallen en omstandigheden behoeven, 
opgaat in onze harten " (De tweede brief van den apostel Petrus, 279) Het slot van vs 19 zou 
dan de 'verlichting' door de H Geest in het aardse leven beschrijven Maar de verbinding met 
npoc6xovTE<; ligt minder voor de hand dan die met (paivovxi, het staat niet alleen dichterbij in 
de zin, maar geeft ook inhoudelijk een betere aansluiting vanwege het beeld van de nacht, die 
overgaat in dag Ook het voorstel van Green, The Second Epistle General of Peter, 89 om 'in 
uw harten' te verbinden met het volgende 'dit vooral moet u weten in uw harten', biedt geen 
bevredigende oplossing, de woordvolgorde van de zin verzet zich hiertegen 
"■• Dit ook in reaktie op Hiebert, wanneer deze spreekt over "subjective response" en Petrus' 
zorg voor "the inner attitude of those who await the glorious day of Christ's return" (Prophe
tic Foundation, 163) De wijziging in de situatie bij het oplichten en het opgaan vindt juist 
plaats zonder menselijk ingrijpen 
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de reeks, wil Petrus weer aansluiten op het geheel van vs 19-21. Het ging immers om 
het houvast van de profetie: een looplamp, zolang wij nog in het donker verkeren. 
Maar er breekt een andere tijd aan; er komt een moment dat ons een groot Licht op
gaat! De morgenster zal het hart verlichten, en het Lam zelf is de nieuwe en perma
nente lichtbron in een stad die baadt in het licht van Gods majesteit (Jes 60; Op 
18,23; 21,23-25; (22,5)). De looplamp wordt vervangen door de lamp van het Lam. 
Dan breekt "de dag der eeuwigheid" aan (2 Petr 3,18). Met de looplamp zijn we on
derweg naar een land van licht. Daar komt het licht niet van buitenaf, zelfs niet van 
bovenaf, maar van binnenuit (cf vs 4: deelgenoten van de Goddelijke natuur). 

Via de reeks van beelden in vs 19 wijst Petrus een smalle streep van licht in de we
reld aan, een lichtbundel, die zich steeds verbreedt en uiteindelijk zijn licht zal ver
spreiden over heel de nieuwe wereld. Wat Petrus zegt over "in uw harten" komt niet 
in mindering op de verwachting van de wederkomst als kosmisch gebeuren. Terecht 
heeft Bauckham aandacht gevraagd voor het feit, dat Petrus de verschijning van 
Christus ziet als openbaringsmoment: "The only point being made is that prophecy, 
as a partial revelation pointing forward to the full eschatological revelation, will be
come superfluous when the full revelation arrives. Naturally it will be "in their 
hearts" that Christian believers will receive and perceive this revelation"'". 

Ook op andere punten (1,11; hoofdstuk 3 passim) blijkt duidelijk hoe 2 Petrus 
wel degelijk geïnteresseerd is in de toekomst van de aarde en van heel de kosmos. 
Juist daarom worden de lezers aangespoord om het Koninkrijk binnen te gaan en 
niet onderweg te struikelen, en om onberispelijk te blijken voor God. Het individue
le wordt opgeroepen door de toekomstverwachting voor heel de wereld, waar de 
mens zelf deel van is. Zo had de apostel ook in zijn eerste brief al geschreven: "het 
einddoel van uw geloof is de redding van uw zielen" (1 Petr 1,9). Nu wil hij bena
drukken dat de openbaar wordende Christus het profetische woord ten volle zal 
doen verstaan. De vervulling van de profetie door Christus' komst in kracht zal ook 
de laatste twijfel wegnemen'". Wanneer Christus verschijnt, is het overal licht, bui
ten zowel als binnen. 

6.2. Geen eigen uitleg 

6.2.1. Interpretatie of inspiratie? 

De lamp van de profetie moet zorgvuldig worden gebruikt. In vs 19-21 
maakt Petrus duidelijk, waarom. Deze verzen vormen een eenheid, door de 
draad van de profetie, die er doorheen geweven is: 

VS 19: de profetie is betrouwbaar 
vs 20: zij Iaat geen eigen uitleg toe 

VS 21: want profetie is geen zaak van mensen, maar van God 

'" Bauckham, Commentary, lid met verwijzing naar 1 Kor 13,8-12; zo ook Fornberg, Early 
Church, 85. 
"' Vögtle, Keine Prophetic, 309; idem, Petrus und Paulus, 287. 
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In VS 21 wordt achteraf de basis gelegd onder de uitspraken, die in vs 19 en 
20 over profetie gedaan zijn. Verder blijkt dat het thema 'profetie' niet pas 
in vs 20, maar al in vs 19 aan de orde wordt gesteld. Petrus wil laten zien dat 
de apostoüsche verkondiging van de verheerlijking en van Christus' komst 
diep verankerd is in het profetisch getuigenis. Dat is voor de lezers ook 
kontroleerbaar, omdat zij het profetische woord kennen (TOÖTO Ttpcötov 
yivcóoKOVxeq; cf 1,12; 3,3). 

Geen eigen uitleg - doelt Petrus hiermee nu op de interpretatie van profe
tie (A) of op de inspiratie van profetie (B)? Waarschuwt hij tegen het eigen
machtig uitleggen van profetie der Schrift, of bedoelt hij het ontstaan van 
profetie: niet uit eigen ideeën en inzichten die in de profeet opkomen? De 
vraagstelling is aktueel, omdat vooral door roomskatholieke auteurs, via 
(A), dit vers gebruikt wordt om privé-uitleg af te grenzen van de officiële, 
kerkelijk geijkte uitleg. In reaktie op deze konsekwentie wordt dan juist (B) 
verdedigd'". 

Exegetisch zit de moeite vooral vast op de preciese betekenis van de geni-
tivus xbiac, èmX,óaeco(;"^ In klassiek grieks betekent ïSioc; 'eigen, privé', 
maar in het latere grieks kan het een ekwivalent zijn van éauToö'". Uit het 
gebruik van dit woord op zichzelf is dus niet zoveel af te leiden'*". Dat geldt 
ook voor ÈTif^uoiq, een woord dat verder in het NT niet voorkomt (wel het 
verwante werkwoord, in Mk 4,34: Jezus verklaarde alles aan zijn discipe-

' " Dit gegeven moet wel in rekening worden gebracht bij de beoordeling van de exegese van 
Calvijn, die nogal eens als kroongetuige wordt opgevoerd voor opvatting B, zoals bijvoor
beeld in de kommentaar van Bauckham Calvijn moest zich op dit centrale punt nadrukkelijk 
konfronteren met de 'papisten', zoals hij hen noemt Zij gebruiken het getuigenis van Petrus 
om aan hun concilie-uitspraken de hoogste autoriteit van Schriftuitleg toe te schrijven Letter
lijk zegt Calvijn "Porro his insulsi sunt papistae, dum hmc colligunt, nullam privati hominis 
interpretationem debere authenticam censeri Nam hoc Petri testimonio abutuntur, ut suis 
concilus summum lus interpretandae scnpturae arrogent. In quo sane pueriliter ineptiunt 
Nam Petrus interpretationem vocat pnvatam, non uniuscuiusque hominis ut singulos tantum 
ab ipsa prohibeat, sed profanum esse docet quidquid de sua afferunt hommes" (Commenta-
rit, a 1 ) 
''" De konstruktie is hebraiserend: na(;...oöyivETOi, evenals in het volgende vers oü TIOTÈ (cf 
Turner, Style, 143) Vanwege deze hebraïsmen valt te overwegen om hier naoa te vertalen als 
'in haar geheel', wat in klassiek grieks zou heten naoa f\ npocptiteia Zie voor deze mogelijk
heid Turner, Syntax, 199-200 De vertaling moet dan luiden, 'het geheel van de profetie van de 
Schrift' 
' " Zoals in 2 Petr 3,3 16 in de reflexieve, in 2 Petr 2,16 in de possessieve betekenis Zie Tur
ner, Syntax, 191 
'*" Philo gebruikt deze term wel in verband met de oorsprong van de profetie (zoals in Vita 
Mosis I, 281 286 en De Specialibus Legibus IV, 49) maar dat wil nog niet zeggen dat het om 
een technische term gaat De kommentaar van Fuchs/Reymond volgt de opvatting van E 
Molland ï6io(; zou duiden op de esoterische uitleg van profetieën in joods-christelijke en 
gnostische kringen Deze uitleg zou dan door 2 Petrus als idios 'willekeurig, vreemd' van de 
hand worden gewezen (La these 'La prophetic n'est jamais venue de la volonté de l'homme, 
passim) 
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len; en in Hand 19,39). Het gaat dan om uitleg of duiding van wat niet zon
der meer duidelijk is, zoals gelijkenissen, dromen en mysterieuze uitspra
ken. Zo worden knopen 'losgemaakt', vragen 'opgelost' en raadsels ontra
feld. Maar dat geldt de oorsprong zowel als de interpretatie'*'. 

Welke betekenis heeft dan de gehele verbinding "geen profetie der 
Schrift is van een eigen uitleg"'] Volgens opvatting (A) is het laatste zins
deel een genitivus possessivus: profetie is geen voorwerp van, valt niet on
der eigen uitleg. Volgens opvatting (B) gaat het om een genitivus originis: 
profetie komt niet voort uit eigen uitleg. Dit is de Achilleshiel van deze op
tie, want grammatikaal zou men in dat geval eerder een verbinding ver
wachten met 'ontstaan uit' (yïveTai ÈK; zoals in Rom 1,3; Gal 4,4; 1 Tim 
6,4)'* .̂ Er zijn trouwens nog meer bezwaren aan (B) verbonden: "hun eigen 
uitleg" moet dan wel teruggaan op de profeten, terwijl noch in het vers 
zelf, noch in het voorafgaande gesproken is over profeten. Verder is te be
denken dat het woord "uitleg" zélf hier niet wordt uitgelegd, zodat het 
woord "profetie" een logisch objekt van het interpreteren kan zijn. 

Opvatting (A) laat zich beter invoegen in het geheel van 2 Petrus. Aller
eerst wordt, zoals we al zagen, in vs 21 de uitspraak van vs 20 onderbouwd, 
waar het wél uitdrukkelijk over de oorsprong van de profetie gaat: zij 
kwam niet bij mensen vandaan, maar van God, die mensen in zijn dienst 
nam. Zou in vs 20 eveneens de oorsprong van de profetie aan de orde zijn, 
dan wordt twee maal hetzelfde gezegd en is de logische aansluiting met 
want verdwenen. Ten tweede was het Petrus bekend, dat de Schriften in
derdaad werden verdraaid en aangepast aan menselijke opvattingen (3,16). 
De waarschuwing van 1,20 was dus zeker op zijn plaats en moet wel beteke
nen, dat profetie zich niet laat inlijsten in een menselijk interpretatie-kader. 
Ten derde geeft de toevoeging 'profetie van de Schrift' het enkelvoud 
"Schrift", waar het meervoud "de Schriften" gebruikelijk is (Joh 5,39; 2 
Tim 3,15). Blijkbaar wordt "de Schrift" hier met opzet aangeduid als een 
eenheid, die niet door een willekeurige, menselijke interpretatie mag wor
den verbroken. 

Tegelijk is daarmee aangegeven, welke interpretatie-fout bij profetie ge
maakt kan worden. In vs 19 ging het al om de waarde van het profetische 

'*' Als Jozef zowel de droom als de bijbehorende uitleg doorgeeft aan de Farao van Egypte 
(Gen 40,8, 41,8 12) geeft de vertaling-Aqmla de woorden èTtiXuoK; - èniXuco Uit etymologi
sche overwegingen steunt Louw exegese (B), namelijk door te vertalen met 'vervoering, exta
se' (II Petrus 1'20, 209). Hij is dan echter gedwongen om ypaipfic; te interpreteren als de ver
bale neerslag van profetie ('op schrift gesteld'), maar dit is onmogelijk, gezien het gebruik van 
het begrip 'de Schriften' in 3,16 Zie over de betekenis van hnxkoav:,: Curran, Teaching, 351-
352. 
"̂  Bauckham ziet hier zelf ook het meest kwetsbare onderdeel van zijn uitleg Cf Curran, 
Teaching, 355-356. "The absence of a dependent genitive of object is a strong argument 
against the hypothesis of a genitive of origin in v 20 ". 
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woord, waarmee het geheel van het OT is bedoeld. Wanneer Petrus dan in 
VS 20 spreekt over "elke profetie van de Schrift", doelt hij op elke profetie 
binnen het geheel van de Schrift. Een profetenwoord maakt deel uit van het 
Goddelijk woord. Dat is ook de betekenis van het i6iaq èniXócewi;: men 
mag een losse profetie niet verzelfstandigen ten opzichte van de gehele 
Schrift. Een profetenwoord heeft immers niet een 'eigen zegging', maar is 
afkomstig van de Spreker, die méér heeft gezegd (vs 21). Profetieën zijn de 
cellen van een honingraat. 

Konklusie: in vs 20 is niet de inspiratie, maar de interpretatie van profetie 
aan de orde; niet de herkomst, maar de uitleg. De Goddelijke oorsprong, 
het stuwende werk van de H.Geest, heeft de Schrift tot een eenheid ge
maakt. Dat gegeven behoort de menselijke uitleg te beheersen. De tekst, die 
uitgelegd wordt, blijft het eigendom van God. Het geheel van de profetie 
der Schrift mag niet worden doorbroken met opvattingen van buiten af. 
Elke profetie maakt deel uit van een groter geheel. De resterende vraag, of 
dit ook per konsekwentie betekent, dat alleen officieel-kerkelijke exegese 
geoorloofd kan zijn, zal onder 6.2.3. nog nader worden bezien. 

6.2.2. De betrouwbaarheid van profetie 

Voor een verantwoorde interpretatie van profetie moet men via het grote 
geheel van de Schrift terug naar de bron van het profetische woord. Petrus 
herhaalt in vs 21 het werkwoord (pépco, dat hij eerder al gebruikte in ver
band met de stem uit de hemel bij de verheerlijking op de berg. Zoals toen 
de woorden uit de hemel klonken als een stem die van God kwam, zo is het 
ook bij de profetie. Het zijn niet de mensen, die we horen spreken, maar de 
stem van God is duidelijk hoorbaar. De stem uit de hemel sprak de profetie 
na en daaruit konden de apostelen afleiden, dat deze profetie namens God 
was gesproken, c.q. geschreven. 

Aan de ene kant betekent dit, negatief: profetie kwam niet op uit het 
menselijk brein ("niet de wil van een mens"). Bij de profeten uit het OT 
was het gevaar niet denkbeeldig, dat zij hun eigen gedachten gingen uitge
ven voor het woord van God. De valse profeet wordt getypeerd als iemand, 
die verkondigt wat hij zélf wil en wat zijn eigen hart hem ingeeft (Jer 23,16; 
cf Ez 13,3). Petrus geeft nu aan, dat bij echte profetie niet de menselijke wil 
of het eigen initiatief de drijfveer is. 

Aan de andere kant, positief, is een "aandrijving" van buiten af aanwe
zig: mensen worden gedreven (gedragen, cpepónevoi) door de H.Geest die 
hen tot spreken brengt'". Dit 'dragen' is als bij een schip dat door de wind 

'*' Het 'zij hebben gesproken' (êXaXrioav, aoristus) wijst erop dat de periode van het spreken 
der profeten inmiddels is afgesloten (cf 2 Petr 3,2; Hebr 1,1). 
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gedreven wordt (Hand 27,15.17; cf Joh 3,8)'*". De profeten hesen het zeil 
en lieten de Geest erin blazen, om gedragen te worden in de richting die Hij 
wilde. Herhaaldelijk blijkt in het NT de Geest de eigenlijke drijfveer van de 
profetie te zijn'*'. Petrus zelf is zich daar ook van bewust geweest: "God 
spreekt door de mond van de profeten", sprak hij (Hand 3,18.21). In zijn 
eerste brief had hij al geschreven dat de Geest in hen (de profeten) vooraf 
getuigenis gaf (1 Petr 1,11). Volgens Hand 4,8 sprak Petrus zelf "vervuld 
met de heilige Geest" de joodse leiders in Jeruzalem toe. In het Niceno-
Constantinopolitanum (381) belijdt de kerk dan ook, dat de H.Geest heeft 
gesproken door de profeten (8ia TCDV itpocpTiTÖv). 

Omdat de Geest hen draagt en omdat God hen laat spreken, noemt Pe
trus de profeten "heilige mensen Gods"'*'. God gebruikte mensen - geen 
schrijf-machines die mechanisch reproduceren, maar mensen met hun ei
gen individualiteit en begaafdheid. Alleen, zij zijn in dienst genomen om 
namens God te spreken. De "mens Gods" is immers degene die in dienst 
van God leeft en werkt (2 Kon 1,9; 1 Tim 6,11; 2 Tim 3,17); "heilig" is, ze
ker bij Petrus, een gebruikelijke betiteling voor een profeet (Hand 3,21; 2 
Petr 3,2; cf Lk 1,70). God selekteerde bepaalde mensen om zijn woord
voerders te zijn. De heiligheid van deze mensen in Gods dienst is het gevolg 
van de inwerking van de Heilige Geest'". Het waren mensen, die gesproken 

"'' In LXX Hos 9,7 en Zef 3,4 komt het woord nveunaxoepópoi; in diskwalificerende zin voor 
profeten als geestdrijvers In de betekenis 'geestdrager' kan deze term ook door Theofilus van 
Antiochie worden gebruikt voor de geïnspireerde schrijvers van NT-ische boeken (Ad Autoly-
cum II, 22, cf II, 9 en III, 12) Zie voor vergelijkbare uitdrukkingen bij Philo en bij Justmus-
Bauckham, Commentary, 233-234 
'«' Mk 12,36, Lk 1,70, Hand 4,25 "de H Geest zegt bij monde van David", 2 Tim 3,16, Hebr 
1,1, 3,7 Zie ook Strack/BiUerbeck,/fommen/ar IV, 435-451 en Josefus, ^/ir/^uitó/as IV, 118-
125, Green, The Second Epistle General of Peter, 91 
'*' In VS 21 zijn de volgende tekstvarianten (Aland, The Greek New Testament): a) dnö 9EO0 
p'^ B P en 10 minuskels, b) oi ftyioi 1 minuskel, c) dnö 6ËOÖ hy\o\ C plus 1 minuskel (andere 
volgorde); d) feyioi 6eoO J< K 4' A (xou 9eou) en 13 minuskels Lezing c is ongetwijfeld een 
kombmatielezing en vindt, evenals b, weinig steun De lezingen a en d kunnen zijn ontstaan 
door paleografische verwarring AnOI-AOO (waarbij de letter I wegvalt, c q wordt aange
vuld) Metzger verklaart d vanuit a omdat al eerder in de zin dyiou is gebruikt m verband met 
de H Geest (Textual Commentary, a 1), maar ook het omgekeerde is denkbaar doordat al 
eerder m de zin ityioxi stond, kon later abusievelijk dno worden gelezen Volgens De Zwaan 
(Il Petrus en Judas, 111) is de spits van de tekst nu juist de mensheid van de profeten Dit is 
echter in strijd met Petrus' betoog vanaf vs 16 over de betrouwbaarheid van profetie en 
apostolisch getuigenis In lezing a zouden de profeten niet met name worden genoemd, alleen 
omschreven als 'mensen' - een typering die met alleen erg vaag is, maar ook zonder parallel in 
de bijbel Met variant d wordt de tegenstelling met de pseudo-profeten (2,1) duidelijk zicht
baar Ten tweede wordt in vs 17 en in vs 21 de prepositie ÜTIO gebruikt wanneer gezegd wordt 
waar het geluid, c q het spreken vandaan komt, en niet dno, zoals in lezing a Onze konklusie 
is daarom, dat variant d de voorkeur verdient boven a 
' " Justinus Martyr geeft een 'definitie' van profeten, die sterke inhoudelijke verwantschap 
vertoont met 2 Petr 1,21 (Dialogus, 7,1) Gelukzalige en rechtvaardige. God welgevallige 
[mannen], die door Goddelijke Geest [bezield] gesproken hebben (noKdpioi, Kat öiKttioi, Kaï 
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hebben. Maar: zij waren als profeet in dienst genomen, zij waren ook be
kwaam voor hun taak, en zij werden door de H.Geest gedragen. 

Hiermee is de betrouwbaarheid van de profetie gewaarborgd en tevens de 
richting aangegeven voor een bijbelse hermeneutiek. Petrus geeft ons een 
belangrijke regel voor de uitleg van de Schrift: zij moet in overeenstemming 
zijn met de oorsprong van de Schrift. Deze 'oorspronkelijke' uitleg zal ge
kenmerkt zijn door het volgende: 

a) Steeds de bedoeling terugvragen bij de H.Geest, die de drijfveer was, 
en bij God, die mensen in dienst heeft genomen. Hij houdt het auteurs
recht. 

b) Niet eigenmachtig ingrijpen in het geheel van de profetie door een 
tekst te isoleren van het tekstverband en van het totaal van de Schrift. Elke 
Schriftplaats is een deel van het geheel en bij elke tekst-uitleg moet de gehe
le Schrift als klankbodem dienen. 

c) De stuwkracht van de Geest respekteren, die mensen tot spreken 
brengt naar hun eigen stijl en op hun eigen literair niveau. 

6.2.3. Wie zijn de fakkeldragers? 

Geen eigen interpretatie; betekent dat niet minstens impliciet (via opvatting (A)) 
dat de uitleg van de Schrift slechts veilig is wanneer ze binnen de officiële kerkelijke 
kanalen blijft? We zagen reeds dat verschillende roomskathoheke auteurs terecht in 
VS 20 exegese (A) verdedigen, maar daaraan vervolgens de konsekwentie verbinden 
dat het recht van Schnftuitleg exklusief bij de kerk berust. Wel wordt erkend, dat de 
tegenstelling bij Petrus die is tussen een persoonlijke uitleg van mensen en die uitleg, 
die in overeenstemming is met de bedoehng van de H.Geest'**. Maar tegelijk wordt 
een zekere waarborg nodig geacht, dat met de apostolische traditie ook zorgvuldig 
wordt omgegeaan. 

'Geen eigen uitleg' is, aldus Curran, een indirekte waarschuwing voor de lezers 
"that their own interpretation of the prophetic Scriptures was not to be preferred to 
the inspired interpretations of the great apostolic leaders or to the official interpre
tations given by their local didaskaloi"^*'^. Opvallend is in dit citaat de parallellie van 
officiële en geïnspireerde interpretatie! 

Van hieruit is het niet zover meer naar de gedachte aan een 'kerkelijk leerambt'. 
Wanneer in 2 Petrus het recht van Schriftuitleg exklusief zou zijn toegekend aan 

eEO(piXeï(;, Bsicp Ttveunaii XaXiioavTEc;) men noemt hen profeten. Omdat Justinus ook op 
andere punten in formulering afhankelijk is van 2 Petrus, zou deze omschrijvmg eveneens aan 
Petrus ontleend kunnen zijn Wanneer Meade (Pseudonymity, 208-209) zich verzet tegen een, 
wat hij noemt, 'individualistische' opvatting van mspiratie volgens het 'profetisch model' en 
daartegenover een 'kollektivistische' interpretatie verdedigt, moet worden opgemerkt dat het 
zogenaamde 'profetische model' gesteund wordt door wat Petrus schrijft over 'heilige mensen 
Gods', en door de omschrijving van Justinus 
'™ Kahmann, De tweede brief van Petrus, 55, Curran, Teaching, 362 Vooral bij Curran 
blijkt hoe men de kerkelijke uitleg impliciet m de tekst wil inlezen (362.367). 
' " Curran, Teaching, i67 
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kerkelijke autoriteiten, zouden we in de sfeer van de vroeg-katholieke kerk zijn"". 
Toch is die éne stap in dit geval een stap te ver, zoals ook Kahmann toegeeft: "de 
stap van de apostolische traditie naar het ambt wordt hier althans niet uitdrukkelijk 
gezet"'". Toch zou men, aldus Curran en Kahmann, bij vs 20-21 wel aan charisma
tische leraars kunnen denken, die in de praktijk wel als kerkelijke ambtsdragers ge-
funktioneerd kunnen hebben. 

Het is echter de vraag of dit alles aan de exegese van vs 20-21 kan worden ont
leend, ook wanneer in deze verzen inderdaad de uitleg van de Schrift aan de orde is. 
Voorop moet staan, dat in vs 20-21 een tegenstelling wordt gemaakt tussen een uit
leg die recht doet aan het geheel van het profetische woord en elke profetie binnen 
dat geheel aan de ene kant, en een uitleg die profetieën isoleert en uit het verband 
licht aan de andere kant. Deze tegenstelling valt echter niet samen met die tussen de 
uitleg van min of meer officiële leraars en die van individuele personen. Dat zou im
mers strijdig zijn met het karakter van vs 20-21. Deze verzen zijn niet gericht tegen 
een verkeerde interpretatie van het OT door dwaalleraars. Ook zijn ze niet funde
rend voor een eigen interpretatie van de kant van de apostelen of van leraars in de 
gemeente, die de apostelen opvolgen, zoals Vögtle overtuigend heeft aangetoond"^. 
Er wordt juist inhoudelijk geargumenteerd: vasthouden aan het profetische woord 
en het apostolisch getuigenis zelf, niet via een binding aan het kerkelijk ambt of een 
kerkelijk imprimatur. De identiteit en betrouwbaarheid van de leer der apostelen 
moet worden gewaarborgd terwille van de generaties na de apostelen"-'. 

Dat de probleemstelling inzake kerkelijke autoriteit in feite aan 2 Petrus wordt 
opgedrongen, blijkt onder meer uit het volgende: 

1. Met geen woord maakt Petrus in deze brief melding van kerkelijke ambtsdra
gers. Er waren in Asia Minor wel "leraars" (Gal 6,6; Ef 4,11; 1 Petr 5,1-4), maar 
Petrus spreekt ze niet apart aan, zoals in zijn eerste brief, waar hij hen de opdracht 
geeft om de kudde te weiden. In 2 Petrus richt de apostel zich direkt tot de gelovi
gen, om ze nog eenmaal te herinneren aan de waarheid van het evangelie, en aan wat 
hun is overgedragen door profeten en apostelen (1,12; 3,2). In de relatie tussen "uw 
apostelen" en de lezers zit géén tussenschakel. 

2. Ook Petrus zelf trekt zich in deze brief niet terug op zijn formele apostolische 

"" De stelling van Kasemann, die 2 Petrus "das klarste Zeugnis des Frühkatholizismus" in de 
kanon noemt (Apologie, 152-154.157); cf Schelkle, Petrusbriefe, 202 n.l; 241-245. 
'" Kahmann, De tweede brief van Petrus, 56. Knoch, Vermachtnis, 158-159, wijst er nog op 
dat de dwaalleer niet duidelijk omlijnd wordt uiteengezet; blijkbaar was, aldus Knoch, de be
strijding van dwaalleraars toen nog niet expliciet de taak van de ambtsdragers in de kerk. De 
dwaalleraars behoren nog tot de gemeente; het is nog niet tot exkommunikatie gekomen (165). 
"̂  Vögtle, Keine Prophetic, 311-316. Wat de dwaalleraars betreft, stelt hij dat in de gesloten 
eenheid van vs 16-21 geen 'anderen' voorkomen (zoals in Jud 4: TÏVEI;). Hij heeft ook kritiek 
op de mening van Fuchs/Reymond, dat gnostisch georiënteerde dwaalleraars de inspiratie van 
de profeten na Mozes bestreden, dan wel van het gehele OT de Goddelijke oorsprong in twij
fel trokken. In vs 20-21 wil de schrijver toch méér zeggen dan alleen dat het getuigenis van het 
OT essentieel is, aldus Vögtle. Inzake de apostolische of kerkelijke autoriteit merkt hij op dat 
vs 20 geen rechtvaardiging geeft van de eigen interpretatie van de auteur, omdat hij aangeeft 
iets te zeggen dat al bekend is en ook niet een speciale uitleg verdedigt in de trant van: 'alleen 
onze uitleg is juist'. 
1" Knoch, Vermachtnis, 163-164. 
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autoriteit of op zijn opdracht, de kudde te weiden. Hij gaat niet op een heilige stoel 
zitten, maar plaatst zichzelf aan de voeten van Christus, als slaaf. De lezers hebben 
'eenzelfde kostbaar geloof verkregen als wij'; de overgang van het apostolische 'wij' 
naar 'u' (1,4.19) verloopt uiterst soepel. 

3. De gemeente is zelf mondig - ze is immers in de waarheid bevestigd (1,12). Pe
trus dringt geen specifieke uitleg op, maar zegt over de uitleg van de Schrift dingen, 
die men al wel weet (1,19). Men wordt ook zelf in staat geacht de verkeerde uitleg 
die door anderen van de Schrift gegeven wordt te doorzien (3,16). 

4. Petrus weerlegt de onjuiste opvattingen over wat Paulus geschreven heeft niet 
door een simpele verwijzing naar het illegitiem karakter van het optreden van niet-
officiele personen. Hij verwijt hen niet, dat zij geen kerkelijk getuigschrift bezitten, 
maar dat zij - immanent-kritisch - de Schriften verdraaien. 

Vogtle heeft dus gelijk als hij stelt dat het probleem, dat op deze wijze vaak aan 2 
Petr 1,20-21 wordt opgelegd, vreemd is aan de tekst zelf. De vraag in kwestie, name
lijk of Petrus de zorgvuldigheid van uitleg en bewaring van de apostolische erfenis 
voldoende gewaarborgd acht buiten kerkelijke ambtsdragers om, is op grond van 
deze brief niet te beantwoorden"''. 

Konkluderend is te zeggen dat het ook bij aanvaarding van exegese (A), volgens 
welke vs 20-21 handelen over de uitleg van de Schrift, onjuist is, in deze verzen ver
volgens impliciet te willen lezen dat de uitleg van de Schrift alleen veilig is in offi
cieel-kerkelijke handen, of dat in 2 Petrus een beginstadium van het kerkelijk leer
ambt weerspiegeld zou worden. Dat wil niet zeggen, dat de uitleg van de Schrift aan 
geen enkele regel gebonden is. Zij moet in overeenstemming zijn met de Goddelijke 
oorsprong van het profetische woord en het geheel van de Schrift intakt laten. Ver
der is ook het getuigenis van de apostelen van blijvende waarde; niet als proeve van 
interpretatie, maar als bevestiging van de waarheid omtrent Christus. Gelet op deze 
gedachtengang is het niet verwonderlijk, dat het 'testament' van Petrus zélf 
"Schrift" is geworden. 

7. EVALUATIE 

Wij trachten nu het materiaal uit Hoofdstuk II, dat van belang is voor de 
authenticiteit van 2 Petrus, samen te vatten en te evalueren aan de hand van 
de twee aandachtspunten, die in de Inleiding op dit hoofdstuk aan de orde 
zijn gesteld. 

Allereerst de kwestie van hellenistische modellering en terminologie. 
Heeft Danker gelijk wanneer hij zegt dat 2 Petrus geschreven is naar het 

"'' Vogtle, Keine Prophetic, 324-325. Hoogstens wordt het belang van kerkelijke autoriteit 
geïmpliceerd door het feit, dat de schrijver zich verbergt achter de naam van Petrus. Daaruit 
blijkt dat hij op deze wijze een bindende uitleg wil geven van het OT, maar ook van de brieven 
van Paulus en de overige NT-ische geschriften. Toch wordt deze observatie aanzienlijk be
perkt door het feit, dat legitimering noch handhaving van deze 'leerautoriteit' in 2 Petrus uit
drukkelijk IS voorgenomen, aldus Vogtle (326). Wanneer wij hem goed begrijpen, is de enige 
opening die hij ziet voor een eventuele aanspraak op leerautoriteit in feite het venster van de 
pseudepigrafie. Alleen, het was bij Kasemann juist die vermeende ontwikkeling naar een ker
kelijk 'leerambt', die kenmerkend zou zijn voor de hellenistische tendens van 2 Petrus. Op 
deze manier ontkomt men niet aan een petitio prmcipii. 
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model van hellenistische dekreten? Op deze stelling is terecht kritiek geoe
fend: de dekreet-vorm zou in 2 Petrus een aanzienlijke aanpassing hebben 
ondergaan, terwijl bovendien veel van het materiaal dat Danker naar voren 
brengt in 2 Petr 1 anders funktioneert dan in hellenistische dekreten"'. De 
verheven stijl van het begin van Petrus' brief doet wel officieel aan, maar 
de brief-vorm blijft duidelijk herkenbaar, zowel in de aanhef als in de 
struktuur van dit eerste hoofdstuk. We konstateerden hoe vs 1-7 een gram-
matikale eenheid vormen, waarbinnen de apostelen en de lezers duidelijk 
onderscheiden worden. Verder viel de aanspraak van vs 10 op: "broeders". 

Na het onderzoek van de 'hellenismen' zoals die door Danker en anderen 
in 2 Petr 1 gelezen worden, zijn wij er niet van overtuigd dat op grond van 
bepaalde woorden, die ook in een hellenistische kontekst kunnen worden 
gebruikt, bewezen kan worden dat ook het gebruik in 2 Petrus hellenistisch 
is en dat de brief dus hellenistische tendenzen vertoont. Elk woord is onder
deel van het netwerk van een tekst, en het geheel van die tekst is voor de in
terpretatie van een woord van beslissende betekenis. In Hoofdstuk I is uit
eengezet hoe de omgeving waarin Petrus zijn brieven schreef zijn termino
logie heeft gekleurd, terwijl hij toch zichzelf is gebleven. 

Wanneer Petrus spreekt over "deelgenoten van de Goddelijke natuur" 
bedoelt hij geen apotheose van de mens, maar laat hij de verstrekkende ge
volgen zien van Gods beloften: Hij wil mensen zelfs laten delen in zijn heer
lijkheid! De 'deugdenlijst' heeft een christelijke struktuur. Afhankelijkheid 
van de Stoa kon niet worden vastgesteld; we moeten de opsomming van 
deugden lezen vanuit de oproep om te groeien in geloof en liefde (cf 3,18). 
Al zou Petrus bewust of onbewust aansluiten bij het taalgebruik in zijn 
tijd, dan nog is overeenkomst in woorden nog geen gedachten-analogie. En 
al zou de apostel aanknopen bij het gedachtengoed in zijn omgeving, dan 
nog hoeft hij die gedachten niet tot de zijne te maken. Uit het slot van 2 Pe
trus 1 wordt duidelijk, hoe de apostel denkt vanuit de profetie van de 
Schrift. 

Ten tweede de vermeende ontwikkeling in de richting van een kerkelijk 
leerambt. Draagt deze brief de sporen van een laat-kerkelijk dokument? 
Bepaald niet: zowel de testament-vorm (die met name in vs 12-15 uitkomt) 
als de eigen weergave van de verheerlijking op de berg (vs 16-18) dragen een 
authentiek en apostolisch karakter. De persoonlijke toon van het afscheid, 
de eigen verwoording en de terugblik op de verheerlijking op de berg ont
hullen de persoon van de apostel Petrus achter deze brief. 

De regel voor de interpretatie van de Schrift, die we in vs 20-21 hebben 
gevonden, moet in de eerste plaats op 2 Petrus zelf worden toegepast. Al in 

"' Voor een kritische bespreking van de hypothese-Danker zie men de kommentaren van 
Kahmann (26-27) en Bauckham (174). In dekreten heeft bv. itioTî  (2 Petr 1,5) de 'gewone' 
betekenis: betrouwbaarheid; Ka9icTTi|ii (2 Petr 1,8) betekent in dekreten: aanstellen tot een 
bepaalde taak. 
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het eerste hoofdstuk bUjkt dat deze brief in de lijn van de profetieën wil 
staan. Ook deze 'profetie' is niet voortgekomen uit de wil van een mens en 
mag daarom niet geïsoleerd worden van het geheel van de Schrift. Door de 
H.Geest gedreven, heeft Petrus als man Gods gesproken. 

Konkluderend valt op te merken, dat de argumentatie ten aanzien van de 
hellenismen in 2 Petrus 1 (zowel struktureel als terminologisch) onvoldoen
de is gebleken om het auteurschap van Petrus te betwijfelen. Omgekeerd 
werpt het apostolisch auteurschap een beter licht op het karakter van dit 
geestelijk testament (vs 12-15), zonder dat nu het profetische woord gebon
den wordt aan een formeel-kerkelijke autoriteit. De lamp van de profetie 
wordt in handen gegeven van ieder die mét Petrus gelooft, dat Jezus is 
'Gods Zoon, naar wie zijn liefde uitgaat'. 
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Hoofdstuk III 
De pseudo-leraars ontmaskerd 

INLEIDING 

"Pseudo-leraars" - zo noemt Petrus de mensen, die een losbandig leven 
leiden en openlijk propageren. Wie zijn deze mensen, door welke motieven 
worden ze gedreven en wat is hun doel? Zij wijzen de gemeente een dwaal
weg en gaan zelf voor op dat spoor. Maar welke kant gaat het op? Het ant
woord op deze vraag is voor veel auteurs van centrale betekenis voor de da
tering van 2 Petrus; wanneer de dwahng kan worden gedateerd, is daarmee 
ook een duidelijke kontekst voor de polemiek van de brief gegeven. Kase-
mann bijvoorbeeld betoogt, dat de brief zich keert tegen een vroege vorm 
van gnostiek. De pseudo-leraars en hun aanhang vormen een min of meer 
gesloten groep, die nog wel verbonden is met de kerk, maar zich toch bin
nen die kerk afzonderlijk heeft georganiseerd. Deze groep heeft gnostische 
ideeën, die Kasemann afleest uit de minachting voor (engel)machten (vs 10) 
en de leus van vrijheid (vs 19): "Alle Gnosis bezeugt die Gegenwartigkeit 
des Heils'". Ook Schelkle ziet in zijn kommentaar 2 Petrus als een van de 
vroegste dokumenten van de kerkelijke strijd tegen gnostische invloeden. 
De verwording van de moraal bij de dwaalleraars heeft volgens hem een 
gnostische achtergrond: verachting van de materie^. 

Aangezien de konfrontatie tussen de christelijke gemeente en allerlei 
gnostische stromingen niet eerder bekend is dan in de loop van de tweede 
eeuw, raakt de vraag 'zijn de dwaalleraars gnostici?' onmiddellijk de vraag 
naar de datering van 2 Petrus. Daarmee zijn ook de authenticiteit van de 
brief en de identiteit van de schrijver gemoeid. We moeten hier echter met 
grote voorzichtigheid te werk gaan. Allereerst is de redenering: 'vroeg-
gnostische dwaling, dus tweede-eeuwse polemiek' niet sluitend, want ook 
de in de apostolische tijd kwamen vergelijkbare ideeën op, zoals blijkt uit 
de bestrijding door de apostelen Paulus (in Kolossenzen) en Johannes (in al 
zijn brieven). Dit is dan ook voor sommigen een reden, deze brieven laat te 
dateren. Ten tweede dekt de term 'vroeg-gnostisch' een probleem toe, dat 
aan deze uitdrukking inherent is. 2 Petrus is niet parallel met het latere, 
veel meer systematische gnosticisme, zoals dat in verschillende geschriften 
vanaf de tweede eeuw is bestreden of vastgelegd. Daardoor is echter moei
lijk vast te stellen of de gedachten van de pseudo-leraars wel samenhangen 

' Kasemann, Apologie, 136-137. 
2 Schelkle, Petrusbriefe, 232. 
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met het gnostische denken van de tweede eeuw. 
We laten daarom de kwestie van de vroege gnostiek voorlopig rusten. 

Het is beter om eerst vanuit 2 Petrus 2 een beeld te vormen van de pseudo
leraars zelf, hun ideeën en hun volgelingen, en daarna te proberen de situa
tie die Petrus beschrijft in een historische kontekst te zetten. Anders dan in 
het vorige exegetische hoofdstuk is de werkwijze nu meer inventariserend 
dan analyserend. Al lezend in 2 Petrus, zal ons beeld van de pseudoleraars 
steeds scherper worden. Pas achteraf kunnen we weer terugkomen op de 
centrale kwestie van de vroege gnostiek en, in verband daarmee, de authen
ticiteit van 2 Petrus. Vanwege deze werkwijze is het in dit Hoofdstuk niet 
steeds mogelijk het materiaal dat voor de authenticiteit van de brief van be
lang is onderdeel voor onderdeel apart te bekijken. Alles wat op de identi
teit van de pseudoleraars betrekking heeft, zal in een slotparagraaf samen
gevat en geanalyseerd worden. 

1. KARAKTERISTIEK VAN DE PSEUDOLERAARS (2,13) 

1.1. Hun vermomming 

Waarom worden de dwaalleraars "pseudoleraars" genoemd? Dat heeft 
te maken met de analogie met pseudoprofeten, die volgt uit het slot van 2 
Petrus 1. Semantisch verloopt de aansluiting via de term 'valse profeten' 
waarmee het thema van de profetie, dat in 1,19 was ingezet, wordt gekonti
nueerd; syntaktisch via het adversatieve 'maar ook': "maar er zijn ook val
se profeten geweest...". Naast de heilige mensen Gods, bij wie profetie niet 
voortkwam uit de wil van een mens, zijn ook valse profeten opgestaan'. 
Impliciet is hierin de oude, bijbelse tegenstelling tussen ware en valse profe
ten te horen. Een pseudoprofeet is iemand die geen 'man Gods' is, hoewel 
hij zich voor profeet uitgeeft. Maar hij is niet door God geroepen, spreekt 
zonder Goddelijke autoriteit, en heeft zelfs God tégen zich ("zij halen zich 
Gods oordeel op de hals")". Jezus zelf heeft de opkomst van pseudoprofe
ten aangeduid als een typisch verschijnsel van de laatste dagen (Mat 7,15; 
24,11.24; Cf 1 Joh 4,1; Op 6,13; 19,20; 20,10). Op Cyprus treffen Paulus en 
Barnabas een joodse tovenaar aan, Elymas geheten, die een pseudoprofeet 
blijkt te zijn (Hand 13,6). 

Zeker wanneer het Petrus' bedoeling zou zijn om de waarschuwing van 
Jezus door te geven, is het opmerkelijk dat hij niet spreekt over \ahtprofe
ten, maar over valse leraars (i|/eu6o8i8doKaX,oi; een hapax in het NT; cf 1 

' De aoristus èyévovTo (hier ingressief te nemen: zij stonden op) vat het verleden samen zon
der speciaal op afzonderlijke gebeurtenissen te doelen; cf Hiebert, Portrayal, 256. 
■• Zie over het verschijnsel van valse profeten, die het volk op een dwaalspoor brengen, én hun 
veroordeling in de wetgeving van het OT: Deut 18,2022; en in de profetie: Jer 14,1316; 23,9
32; 28,117; Ez 13,810. 
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Tim 4,1; 2 Tim 4,3)^ Daarom alleen al is het ten onrechte wanneer 2 Petrus 
2 geheel in het kader van profetisme wordt gezet*; alleen Bileam wordt uit
drukkelijk profeet genoemd (vs 16). De term 'pseudo-leraar' kan een stilis
tische variatie zijn ten opzichte van 'pseudo-profeet', want in de gemeente 
is de leraar de naaste kollega van de profeet (Hand 13,1; 1 Kor 12,28), en 
ook een profeet kan lerend optreden (Op 2,14.20). Maar waarschijnlijk 
hadden deze mensen zich ook bewust als leraar vermomd en is hun ver
momming door Petrus doorzien. Naar analogie van de pseudo-profeet is de 
pseudo-leraar iemand, die zich ten onrechte als leraar voordoet. Maar ook 
hij is niet door God geroepen en spreekt niet met Goddelijke autoriteit. 

Er staat geen lidwoord voor "pseudo-leraars"; het is blijkbaar geen dui
delijk herkenbare en afgebakende groep. Bovendien onderstreept Petrus 
het feit van hun aanwezigheid, hun binnenkomst in de gemeente in een 
haast onherkenbare vermomming. Zij zijn niet van echte leraars te onder
scheiden. Vanouds waren er wél leraars in de gemeente, die met een zekere 
regelmaat onderwijs gaven in de Schrift, in aansluiting bij de leer van de 
apostelen (Hand 13,1; Rom 12,7; 1 Kor 12,28; Ef 4,11; 2 Tim 1,11; Jak 
3,1)'. Maar deze pseudo-leraars zijn de tegenhangers van de apostelen. Het 
woord van de apostelen is immers gebaseerd op het betrouwbare woord van 
God, zoals Petrus en de anderen mochten ervaren; het is een betrouwbare 
bron gebleken (1,19). Daarom staan apostelen en profeten in één lijn (3,2). 
De boodschap van de pseudo-leraars is een eigenmachtige interpretatie van 
menselijke origine en geeft een vertekend beeld van de waarheid (1,20; 
3,16). 

Dit 'leren' is dus: interpreteren, met autoriteit onderwijzen. Daarbij gaat 
het niet alleen om leerstelligheden; 'leren' is vooral ethisch gericht. Men 
wijst een bepaalde weg en gaat daarop zelf voor. Met gezag wordt deze 
richting vervolgens aannemelijk gemaakt en gepopulariseerd. Later horen 
we dan ook hoe men in de kerken van Klein-Azie te maken krijgt met "de 
leer van Bileam" die met ontucht in verband wordt gebracht. Verder blijkt 

' Alleen bij Justinus (dus in de tweede eeuw) komt de term 'pseudo-leraars' nog voor, en wel 
m dezelfde kontekst; er wordt namelijk een parallel getrokken met de valse profeten m Israel 
en verwezen naar de wachter-funktie van de ware profeet (met een citaat van Ez 3,16-19), de 
funktie die Petrus hier ook vervult (Dialogus, 82) Zie verder 5.4. en in Hoofdstuk 11.2. Poly-
karpus schrijft over valse leringen (\|/Ëu8o5i5aoKaXiai, Pol Fil 7,2). 
' Zoals Cavallm, False Teachers, passim, vanuit de veronderstelling dat 2 Petrus bij het be
werken van materiaal uit Judas het thema van de profetie heeft ingevoegd 
' Kasemann (Apologie, 152-154) vermoedt dat in de tijd van 2 Petrus een institutioneel leer
ambt in de kerken bestond en trekt daaruit de konklusie, dat de kerkelijke struktuur historisch 
in de periode van de tweede eeuw moet worden geplaatst Uit 2 Petrus 2,1 is dat echter met af 
te leiden (alleen impliciet is van echte leraars sprake), terwijl bovendien uit de NT-ische gege
vens blijkt, dat er al heel lang leraars waren De teksten uit het NT geven geen duidelijke aan
wijzing over een bepaalde vaste standplaats van deze mensen. 
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er een profetes aktief te zijn, Izebel geheten, die ontucht en afgodendienst 
"leert" (Op 2,14.20). 

1.2. Hun optreden 

Om je vijand te ontmaskeren, moet je hem eerst door en door kennen. 
Hoe zijn deze mensen herkenbaar? Aan de vruchten kan men hen kennen; 
namelijk aan wat er in hun eigen leven en in dat van hun leerlingen uitkomt. 
Wanneer de vrucht van hun levensopvatting gerijpt is, valt hun vermom
ming als een kokon af. Petrus heeft hen zelf meermalen meegemaakt, bij
voorbeeld in Korinte en in Rome, en daarom kan hij een reëel beeld schet
sen van wat ook in Klein-Azië te verwachten is (zie verder 5.4., waar ook 
breder wordt ingegaan op de afwisseling tussen durativum en futurum in vs 
1-3). Kenmerkend zijn vooral drie dingen: zij introduceren verderfelijke 
ideeën, zij maken zich populair, én: het zijn uitbuiters. 

De dwaling, die hier gepropageerd wordt, heeft een vertrouwd gezicht. 
Dat maakt haar op het eerste gezicht aantrekkelijk, hoewel de inhoud dui
delijk import is. Alleen in Galaten horen we nog meer over deze import 
(Gal 2,4): in Galaten zijn het mensen, die zijn binnengeslopen, terwijl het 
Petrus vooral om de gedachten van deze mensen te doen is. Punt van kri
tiek is niet zozeer het heimelijke van hun handelwijze, maar het feit dat op 
deze manier gedachten van buiten worden binnengehaalde De pseudo-le
raars zijn zelf géén mensen van buiten en daarom klinkt hun wijze raad, 
hun interpretatie eerst aannemelijk. Maar de inhoud staat haaks op de 
boodschap van de apostelen. 

Als een aantrekkelijker alternatief, een betere keus, wordt de leer van de 
pseudo-leraars aangeboden. Vandaar het woord aipéaiq: 'keuze, mening'. 
Later betekent het ook: school, richting en zelfs scheuring, sekte (Gal 5,20 
partijschappen; 1 Kor 11,18-19), zodat Ignatius dit woord zonder meer in 
de negatieve betekenis 'ketterij' kan gebruiken. Petrus gebruikt echter het 
meervoud, terwijl toch één soort dwaling aan de orde is'. De principiële 
keus, die de mens maakt, waaiert immers uit in allerlei deel-beslissingen en 
het vaststellen van prioriteiten. Judas waarschuwt voor mensen, die scheu
ringen maken (ÓTtoSiopiî ovxeq; Jud 19); de ontwikkeling is dan één sta-

' Wanneer men in het werkwoord napEiodyco het prefix accentueert, ontstaat de bijbetekenis: 
heimelijk binnenbrengen (aldus de kommentaren van Kahmann en Bauckham; alsmede Hie-
bert. Portrayal, 258). Maar of deze bijklank inderdaad steeds in dit verbum gehoord werd, is 
niet zeker. 
' Terecht zegt Bauckham in zijn kommentaar: "The evolution of the word's meaning may not 
have yet reached the unequivocally pejorative phase which emerges with Ignatius". Er wordt 
immers aan toegevoegd: 'meningen die tot verderf leiden'. De oplossing die Bauckham voor 
het gebruikte meervoud geeft, dat 2 Petrus teruggaat op een traditie van apokalyptische waar
schuwingen, is echter niet overtuigend (Commentary, 240). 
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dium verder. Bij Petrus is het proces nog aan de gang, dat de opvattingen 
van de pseudo-leraars opgeld doen en steeds meer aanhangers krijgen. Hij 
laat zien welke ingrijpende konsekwenties het heeft, als men eenmaal een 
verkeerde richting inslaat. De brief van Judas toont aan dat Petrus gelijk 
had. 

Petrus aarzelt niet om dit "verderfelijk" te noemen, want men is bezig te 
ruïneren wat is opgebouwd. Men heeft als het ware explosieven binnenge
bracht in een ruimte, waaraan jaren gebouwd is. Explosieven zijn gevaar
lijk, ook voor degene die ze in handen houdt! Misschien is het woord "ver
derfelijk" wel een profetisch oordeel, want de pseudo-leraars die zeggen 
dat er geen oordeel is, halen zich juist daardoor het verderf op de hals. Zelf 
zijn ze het bewijs van de onjuistheid van hun ideeën. In ieder geval is de 
tijdklok in werking gezet (het proces is al aan de gang, gezien de duratieve 
vorm èndyovTeq). Ten spoedigste zal de ondergang een feit zijn'". Zoals in 
het OT over de valse profeten het oordeel werd afgeroepen, zo kondigt Pe
trus profetisch de ondergang aan van de pseudo-leraars (cf 2,3b en 3,7). 

Hoe is men tot zulke verderfelijke ideeën gekomen? De mensen waarom 
het hier gaat zijn hun Meester afvallig geworden. Door zich van Hem los te 
maken, hebben zij zich aan zijn macht onttrokken (dpvéonai; cf 2 Tim 3,5; 
Tit 1,16). Petrus gaat terug naar de relatie, die tussen Christus en de gelovi
gen bestaat, als een verhouding tussen Meester en slaaf". Toen de Meester 
zijn slaven opkocht, kon Hij recht op hen laten gelden; nu is het zaak, Hem 
ook trouw te dienen'^. Daarom prijst Christus die gemeenten, die Hem 

'" Toxivii betekent niet: 'plotseling' (zoals Greijdanus in zijn kommentaar het wil opvatten, 
evenals Bengel, Gnomon, a.l.). Zie verder Hoofdstuk II 4.2. over 1,14. 
" Cf Judas 4; 1 Petr 1,18-19; 2,24-25; Petrus heeft zichzelf aan het begin van debrief aange
diend als slaaf van Jezus Christus. In Lk 2,29 (door Simeon) en Hand 4,24 (is dit dankgebed 
van de gemeente misschien door Petrus geformuleerd, zo vraagt Thiede zich af; Simon Peter, 
122-124) vinden we de vokatief Séojtota, eveneens in de meester/slaaf verhouding. In deze 
teksten wordt God zélf 'Meester' genoemd (zo ook in 1 Klemens). Hier moet deze titel vanwe
ge de omschrijving "Heerser, die hen gekocht heeft" op Christus betrekking hebben. We zien 
opnieuw hoe Petrus bepaalde titels, die aan de Allerhoogste toekomen, op Christus toepast: 
de 'Despoot' is Christus (Sevenster, Christologie, 297-298). 
'2 Zie voor het 'kopen' 1 Kor 6,20; 7,23; Op 5,9;14,3-4. Mag men dit als verwijzing zien naar 
het universele van de verzoening door Christus (1 Joh 2,2)? Hiebert (Portrayal, 260) en vooral 
Chang (Second Peter 2:1) vatten het 'kopen' soteriologisch op; het verzoenend werk van Jezus 
Christus omvat naar hun mening óók het leven van de pseudo-leraars. Volgens Chang is uit 2 
Petr 2,1 zelfs de gedachte van algemene verzoening af te leiden: "Christ died even for the un
godly and bought them by paying their ransom on the cross" (61). Bij deze interpretatie ver
liest men uit het oog, dat 2 Petr 2,1 een zeer specifiek beeld gebruikt: de Meester doet een aan
koop en verwerft zich een eigendom. Wanneer dit op Christus betrokken wordt, ontbreekt in 
de metafoor de prijs die werd betaald (cf 1 Kor 6,20; 7,23; 1 Petr 1,18; Op 5,9), of ook een 
verwijzing naar het offer van Christus, zoals vergelijkbare teksten die geven. Volgens Chang 
is echter in Op 14,4, waar deze verwijzing eveneens ontbreekt, de kontekst wél soteriologisch. 
Echter: doordat Christus daar "het Lam" wordt genoemd, is ook in Op 14,4 impliciet het of
fer van Christus de basis van wat gezegd wordt. In 2 Petr 2,1 is het tertium comparationis niet 
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trouw zijn gebleven, zoals die te Pergamum en te Filadelfia, omdat zij "het 
geloof in Mij" en "mijn naam" niet hebben verloochend (Op 2,13; 3,8). De 
diepere achtergrond van de valse leer is dus ongehoorzaamheid. De pseudo-
leraars zijn wel door Christus opgekocht, maar hebben zich bewust aan de 
autoriteit van de Meester onttrokken. Het daardoor ontstane 'geestelijk va-
kuum' wordt opgevuld met verderfelijke ideeën. 

1.3. Hun volgelingen 

De zogenaamde leraars mogen zich in een grote belangstelling verheu
gen. Hun leerlingen zijn volgelingen op de brede weg'\ In heel 2 Petrus 2 
loopt dit thema door: er is een weg, waarop sommigen voorgaan, die door 
anderen gevolgd worden (vs 15 en 21). Gods wil is ook inderdaad een weg, 
en konkretiseert zich in een manier van leven'''. De pseudo-leraars wijzen 
een alternatieve route, die echter niet naar hetzelfde doel voert. Voor de 
manier van leven die zij propageren gebruikt Petrus de algemene term "uit
spattingen" - een woord dat we in het NT steeds tegenkomen als een kon-
kreet beeld wordt geschetst van een levensweg zonder God'^ Het gevolg 
van de zelfgekozen moraal is dat men op de weg van het leven, reizend zon
der kompas, elk richtinggevoel kwijt raakt. 

Onvermijdelijk gaat de populariteit van deze brede weg ten koste van de 
weg der waarheid, die toch al minder voor de hand ligt (Mat 7,13-14). Van
wege de vele navolgers ("vanwege welke" gaat terug op "velen", maar na
tuurlijk is dat niet zonder toedoen van de pseudo-leraars) raken de mensen 
het spoor bijster en raakt de weg der waarheid in diskrediet. Dat Petrus het 
oordeel van buitenstaanders van groot belang acht voor de naam van de ge
meente, blijkt wel in zijn eerste brief (1 Petr 2,12; 3,15-16; 4,15). Hoe po
pulairder immers de alternatieve route wordt, hoe moeilijker het voor de 
mensen wordt om de smalle weg te vinden. 

De apostolische verkondiging krijgt gestalte in het leven van de hoorders: 
zij gaan een andere weg. In het boek Handelingen kan "de weg" een preg-

de verlossing, maar het eigendomsrecht van de Meester In vs 20-21 wordt gezegd dat men 
Christus als Heer en Redder heeft leren kennen, maar zich weer heeft afgekeerd van de weg 
der gerechtigheid en ongehoorzaam geworden is aan het door de apostelen overgeleverde ge
bod 
" Het IS niet nodig hier met de kommentaar van Fuchs/Reymond verband te zoeken met 1,16 
(het volgen van mythen) Het 'volgen' in 2,2 volgt uit het beeld van 'de weg' 
'" Zo spreekt de bijbel over de weg van de gerechtigheid, van de waarheid, van de vrede, van 
het leven, en van behoud (Ps 119,30; 139,21, Mat 21,32; 22,16; Hand 2,28; 16,17; Rom 3,6; 
Jak 5,19 MSS) 
" In Gal 5,19 IS doéXyEia een van de 'werken van het vlees' Het behoort tot de heidense leef
wijze (Ef 4,19) waarin ook de christenen hebben geleefd (2 Kor 12,21; 1 Petr 4,3) Het gaat om 
allerlei konkrete vormen van immoraliteit, losbandigheid op allerlei gebied, met name ook op 
dat van de sexuahteit (Bigg, Commentary, a 1 ) 
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nante typering zijn van het christendom: in Damaskus (9,2) en Efeze 
(18,25-26; 19,9.23), bekend in Jeruzalem (22,4), en zelfs bij de overheid in 
Caesarea (24,14-22). Dit roept bij de omgeving weerstand op: in Efeze 
wordt van "de weg" kwaad gesproken en zijn de mensen geshockeerd 
(Hand 19,9.23). Ook in 2 Petrus is 'de weg' méér dan een konsekwent vol
gehouden metafoor. Immers: de weg der waarheid wordt gelasterd. Een 
weg die negatieve reakties oproept in de samenleving, moet een eigen weg 
zijn, die herkenbaar geworden is en die afvoert van het platgetreden pad 
der gewoonte. 

Als Petrus zegt: "vanwege hen zal de weg der waarheid gelasterd wor
den" is "de weg" al een vaste, herkenbare route geworden. De apostel Pau-
lus, die zelf tijdens zijn verblijf in Efeze ook met deze weerstand gekon-
fronteerd werd, instrueert zowel de gemeente in Rome als zijn medewerkers 
Timoteus en Titus, dat men vanwege het gedrag van christenen geen kwaad 
mag kunnen spreken van God en van de christelijke leer (Rom 14,16; 1 Tim 
6,1-2; Tit 2,5). De apostolische prediking riep spanningen op in de samenle-
vmg, daar waar het christelijk leven aantoonbaar anders was geworden, 
wat soms tot openlijke agressiviteit leidde. Daardoor kwam ook het leven 
van de christenen individueel onder druk te staan. 

In de apostolische verkondiging moest daar rekening mee worden gehou
den, wat vaak gebeurde aan de hand van Jes 52,5 "voortdurend wordt mijn 
naam gelasterd", namelijk door de heidenen. Van Unnik heeft laten zien 
hoe het motief uit Jes 52 sterker werd in de parenese naarmate het gevaar 
van Godslastering groter werd". In de brieven van Petrus is het gevaar nog 
niet, dat Gods naam wordt gelasterd, maar wel, dat "de weg" in opspraak 
komt. Er heeft zich een weg gevormd na verandering van 'wandel' (1 Petr 
3,16); de wandelaars hebben een bepaalde route ingelopen. Het is nog be
paald geen platgetreden pad, maar wel herkenbaar. Nu vormen zich naast 
die weg ook alternatieve wegen, waardoor men op een zijspoor komt. Hier 
scheiden zich de wegen. 

Maar de pseudo-leraars maken misbruik van hun volgelingen. Hun voor
naamste motief is geldzucht (nX-eove^ia; Mk 7,22; Lk 12,15; 2 Kor 9,5; 1 
Tess 2,5) en op dit punt zijn ze ook uitermate goed getraind (vs 14). Niet ie
der die zegt gezonden te zijn, heeft ook eerlijke motieven; het kan ook een 

" Van Unnik gaat na hoe de Jesajatekst ook in een anti-joodse polemiek op diverse manieren 
kon worden aangewend (Paulus doet dat ook in Rom 2,24), maar tevens breder werd toege
past Aanvankelijk werd kwaad gesproken van de christenen, omdat hun levensstijl niet werd 
geaccepteerd. Konkrete ervaringen in de omgang tussen christenen en heidenen hebben ge
zorgd voor een uitbreiding van het motief uit Jesaja doel van de christelijke moraal werd, 
geen aanleiding te geven tot kwaadspreken van God, aldus Van Unnik In deze ontwikkeling 
vertegenwoordigen de brieven van Petrus dus een relatief vroeg stadium (Rucksicht auf die 
Reaktion der Nicht-Chnsten, 310-312, 317-319) Het gevaar van lastering blijft ook later 
akuut (Ign Trail 8,2, 1 Klem 13, Eusebius, H.E. V 1,48; cf Fuchs/Reymond, La deuxième 
EpitredeSt Pierre, 81) 
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profiteur zijn. De apostel Petrus waarschuwde in zijn eerste brief de oud
sten tegen winstbejag (aioxpoKepSwq; 1 Petr 5,2). De apostel Paulus heeft 
zich persoonlijk moeten verweren tegen kritiek op dit punt, misschien mede 
veroorzaakt door reizende sofisten, die hun religiositeit overal proberen te 
verkopen (2 Kor 9,5; 1 Tess 2,5; cf Hand 20,33-34). Tot in onze tijd toe is 
het gevaar van de geldzucht aanwezig, gezien het optreden van de TV-do
minees in Amerika". 

Petrus blijft in zijn woordgebruik geheel in stijl, want hij kiest voor het 
optreden van de pseudo-leraars een haast kommercieel woord: 'exploite
ren' {èn7iopev3o^ai: overreden, afzetten; Jak 4,13: zakendoen, winst ma
ken). Met deze zakelijke instelling probeert men munt te slaan uit wat men 
leert en propageert, via zelf-gefabriceerde redeneringen (7:X,aoTotq "ko-
yotq). Hun wandel is handel. Dit roept het beeld op van de marktkoopman 
die staat te redeneren met aan zijn publiek aangepaste verkoopmethoden, 
om zijn waar aan de man te brengen. Op dezelfde wijze wordt hier een le
vensstijl 'verkocht' (cf Tit 1,11)'*. 

1.4. Hun veroordeling 

Wie de pseudo-leraars schetst, moet ook het zwaard tekenen dat boven 
hun hoofd hangt. Vs 3b hoort nog bij vs 3a als plechtige afsluiting van het 
inleidend gedeelte van dit hoofdstuk". "Het oordeel is niet werkeloos en 
hun verderf zal niet sluimeren". Deze zin vertoont twee opvallende stijl
kenmerken: twee maal Htotes, en twee maal personifikatie^". De eerste per-
sonifikatie is die van het oordeel. Het verschijnt in een persoonlijke ge
daante, maar niet als een vrouwe Justitia; achter dit oordeel vermoeden we 
de Allerhoogste Rechter. Zijn oordeel staat vast, sterker nog: het vonnis is 
al lang in werking getreden^'. 

In het tweede deel van de zin wordt het verc?e//gepersonifieerd: het zal 
niet sluimeren (vuoTdî co; cf Mat 25,5; LXX Ps 120,4; Jes 5,27 over het oor-

" Het ontvangen van mensen die rondreisden om onderwijs te geven, is ook na het NT nog 
een probleem gebleven, een belangrijk kriterium om de ware profeet te onderscheiden van de 
valse IS de manier waarop hij met geld omgaat en zich voor zijn werk wil laten belonen (Dida-
che XI-XIII; Hermas, Mandata XI, 12) 
'* "These false teachers are concerned not for the welfare of the sheep but only for sharing in 
sheep's wool" (Hiebert, Portrayal, 263) 
" Wij volgen hier de kommentaar van Kahmann, kontra die van Fuchs/Reymond en Bauck-
ham. 
™ Dat laatste is kenmerkend voor Petrus. Snyman, Authenticity, 207 wijst op 1 Petr 1,13, 
2,16; 4,1; 5,5 en op 2 Petr 1,9; 2,3, 2,19-20 "It will be observed that it is a sustained characte
ristic of both Epistles to personify abstract ideas", verder bespeurt hij een tendens om het ab
stracte te herleiden tot het konkrete. 
" Omdat iKnaXax (cf 3,5) een adverbium is, moet het bij OUK apyst behoren (kontra de 
kommentaar van Bauckham). 
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deel van God door middel van de volken). Het opvallende werkwoord 
"sluimeren" doet denken aan de geloofsuitspraak dat God, als de bewaar
der van Israel, sluimert noch slaapt. Als Hij degene is die persoonlijk ach
ter dit verderf staat, is God waakzaam in zijn zorg én in zijn oordeel. Niet 
alleen zijn kinderen, maar ook zijn vijanden bewaakt Hiĵ .̂ 

Ten derden male is inmiddels het woord 'verderf' gevallen. Jezus had al 
gezegd, dat de brede weg tot het verderf leidt (Mat 7,13), en daarop grijpt 
Petrus in deze perikoop terug. Eerst ging het over verderfelijke leringen, 
daarna over het verderf, dat men zich op de hals haalde. In vs 3 tenslotte 
heeft het verderf zijn 'slachtoffers' overmeesterd; het heet nu "hun ver
derf". Verder valt het op, dat "het oordeel is niet werkeloos" in het heden, 
en "hun verderf zal niet sluimeren" in de toekomst wordt geplaatst. Blijk
baar ligt het tweede in het verlengde van het eerste. Het oordeel is al bezig 
en daardoor zal hun verderf niet sluimeren. Onvermijdelijk gaan de uitbui
ters hun ondergang tegemoet. 

Duidelijk wordt dit geïllustreerd in een voorval, waarbij Petrus zelf in
dertijd betrokken was, namelijk de konfrontatie in Samaria met Simon de 
tovenaar. We vinden hier de motieven van de geldzucht, de vele volgelingen 
en het plotselinge verderf terug. Volgens Hand 8,20 is het Petrus, die 
scherp oordeelt: u met uw geld bent tot verderf gedoemd {zxc, dKcóA-eiav). 
Alleen door bekering kan men het oordeel ontwijken, wat in het geval van 
Simon ook gebeurde. Petrus weet dus uit eigen ervaring hoe de macht van 
het geld verleidelijk en verderfelijk kan zijn. 

2 GODS OORDEEL STAAT VAST (2,4-lOa) 

De apostel gaat nu met argumenten, ontleend aan de geschiedenis van 
Gods volk, laten zien dat het oordeel niet op non-aktief staat. Hij geeft een 
reeks van drie voorbeelden in chronologische volgorde". Strikt genomen 
ontbreekt in dit geheel de nazin, maar door de konkluderende verzen 9-10 
is de gedachtengang voldoende duidelijk. Binnen de perikoop vs 4-lOa is 
vooral de uitvoerige tussenzin van vs 8 opvallend, waar Lots positie wordt 
getekend temidden van de onrechtvaardigheid. De centrale gedachte, die de 
voorbeelden verbindt, is die van verwoesting door water en door vuur - een 
gedachte die in 2 Petr 3 weer opgenomen wordt. 

^̂  Lees (met de raeerderheidstekst en 4') vuoia^Ei; deze lezing kan onmogelijk worden uitge
legd als aanpassing van de in 2 Petr gebruikte futura (zoals Greijdanus doet), aangezien het 
voorafgaande dpYEi juist duratief is; dan is eerder andersom aanpassing te verwachten Ook 
in LXX Ps 120,4 en Jes 5,27 wordt het futurum gebruikt Nu valt ook de gelijkenis op tussen 2 
Petr 2,3 en LXX Psalm 120 Het in de Psalm steeds herhaalde "Hij bewaart" (cpuXa^ei) vindt 
men eveneens terug, namelijk in 2 Petr 2,5 "Hij bewaarde Noach" 
25 Dit in tegenstelling tot Judas 5-7, over de problematiek van de al dan met chronologische 
volgorde en in verband daarmee de relatie tussen 2 Petrus en Judas zie men Hoofdstuk 12.11 
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2.1. Engelen in voorarrest 

Wanneer God engelen al niet van het oordeel uitsluit, dan zal Hij toch ze
ker ook voor mensen geen uitzondering maken. De apostel neemt zijn eer
ste voorbeeld in de zonde van engelen, en volgt een redenering a maiori ad 
minus^". Nu wordt alleen niet gezegd welke zonde de engelen hebben be
gaan, maar dat is ook bij de andere voorbeelden het geval. Slechts impli
ciet, in de geschiedenis van Lot, horen we over immoraliteit. Het is alsof 
Petrus dit alles opspaart tot de samenvatting die hij geeft (vs 10a), zoals 
God alle onrechtvaardigen opspaart tot de oordeelsdag. Dat de aard van de 
zonde eerst nog wordt opengehouden, is in dit verband funktioneel, omdat 
een toepassing wordt gemaakt in de aktuele situatie van de pseudo-leraars. 

Toch wordt vaak een poging gedaan de zonde van de engelen te konkreti-
seren, en wel door verband te leggen met Genesis 6. Daarvoor worden in de 
kommentaren twee argumenten aangedragen: 
a) 2 Petrus is afhankelijk van Judas; 
b) in vs 5 wordt de zondvloed genoemd, en het verhaal van Gen 6 is de di-
rekte aanleiding tot de vloed. 
Hiertegenover staat dat a) een extern apriori is, waarvan de onhoudbaar
heid in Hoofdstuk I is aangetoond. Bovendien is het nog de vraag of Judas 
wel doelt op Gen 6. Hij schrijft immers over engelen "die hun oorsprong 
ontrouw werden". Wat b) betreft, moeten we eerst opmerken dat Judas de 
vloed nu juist niet vermeldt, zodat de argumenten a) en b) elkaar uitsluiten. 
Verder lopen Gen 6 en 2 Petr 2 minder parallel dan men geneigd is aan te 
nemen. We laten de exegetische vragen die bij Gen 6 te stellen zijn (wordt 
daar wel een zonde van engelen beschreven; wie worden bedoeld met "zo
nen Gods"?) nu buiten beschouwing, om op een drietal oneffenheden in de 
vermeende parallellie tussen Gen 6 en 2 Petr 2,4 te wijzen. 

Ten eerste valt het op, dat het verhaal in Genesis bij het volgende (de 
zondvloed) aansluit op het punt van de straf van de mens: de mens heeft 
zich misgaan en wordt gestraft (Gen 6,3). Volgens Petrus is de straf duide
lijk voor de engelen bedoeld, zoals uit het vervolg van vs 4 blijkt. Ten twee
de wordt de zonde van de engelen genoemd vóór wat er gebeurde in de 
"vroegere wereld", in de chronologische volgorde die Petrus aanhoudt, 
terwijl Gen 6 zich in dezelfde tijd en dezelfde wereld afspeelt. In de derde 
plaats doet het "zondigen" van de engelen (het grieks heeft de aoristus: 
duapTTiadvTCOv) denken aan een enkel feit en niet aan een geleidelijk pro
ces van vermenging tussen engelen en mensen. 

Op grond van het voorgaande moet het onwaarschijnlijk worden geacht, 
dat Petrus in vs 4 denkt aan de geschiedenis van Gen 6. Er is ook een posi-

" Zo reeds Calvijn, die in zijn kommentaar opmerkt dat zelfs de hoge positie van de engelen 
hen niet heeft verlost uit Gods hand. 
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tieve aanwijzing voor een andere mogelijkheid. Wanneer we namelijk van
uit de konklusie in vs 10a teruglezen, kan het "verachten van de Heerschap
pi j" wat de engelen betreft zien op afval van God. De interpretatie bij Ju
das, die spreekt over "engelen die hun oorsprong ontrouw werden", beves
tigt dit. Petrus spreekt dus in sobere bewoordingen over de val van engelen 
en de reaktie van God daarop. 

2 Petrus en 1 Henoch 

Een andere mogelijkheid die wel is overwogen, is dat 2 Petr 2,4 afhankelijk zou 
zijn van een bepaalde interpretatie van Gen 6, namelijk die uit 1 Henoch. Daar 
wordt Gen 6 zo gelezen, dat de engelen niet alleen zichzelf, maar ook de zonde 
voortplanten in de wereld. Deze interpretatie lijkt een poging de oorsprong van het 
kwaad te verankeren in de geschiedenis. De zonde van de engelen wordt gekonkreti-
seerd in hun ongeoorloofde benadering van vrouwen op aarde en zou zijn oor
sprong vinden in de versmelting van hemelse en aardse wezens. De parallel tussen 2 
Petrus en 1 Henoch zou erin bestaan, dat de engelen na hun zonde tot het oordeel 
worden opgesloten. Aan de andere kant is 2 Petrus in de beschrijving veel soberder 
dan Judas, wat juist wordt gezien als een teken van terughoudendheid in het gebruik 
vanapokriefen^^. 

In feite zijn er in 2 Petr 2,4 slechts twee konkrete aanknopingspunten met de He-
noch-traditie: "engelen, die gezondigd hadden" en het "opsluiten tot het oordeel". 
Wat het eerste betreft: de zonde waarover 1 Henoch spreekt is dat engelen een rela
tie aangaan met aardse wezens en dat daardoor ook de aarde 'besmet' wordt (1 He
noch 10,11; 19,1). De zondvloed is dan ook mede gevolg van deze zonde van engelen 
(1 Henoch 10,1-3 na 9; 65,6-11). Maar in 2 Petrus wordt de zonde van engelen alleen 
als feit genoemd, terwijl uit de struktuur van vs 4-5 is af te leiden, dat dit feit niet in 
"de wereld van vroeger" plaatsvond. Door de interpretatie van Judas wordt dit be
vestigd: het gaat om engelen die uit hun oorspronkelijke positie verwijderd zijn. 
Wat het tweede betreft: de specifieke woorden die Petrus kiest (zoals het werk
woord Tapxapóco) worden in 1 Henoch niet gevonden^*. Aansluiting bij de Henoch-
traditie is mogelijk, maar het staat niet vast dat deze aansluiting opzettelijk is. Vrij 
algemeen laat men 2 Petrus dan ook niet direkt, maar indirekt (via Judas) op 1 He
noch teruggaan^'. 

" Aldus de kommentaar van Kahmann. Zie over de oplossing van deze interne tegenstrijdig
heid door Bauckham: noot 27. 
'̂ Alleen in de griekse versie van 1 Henoch (20,2) komt het woord tdpTapoi; voor; wat de 

'krochten' betreft: al zou deze lezing juist zijn (zie echter noot 33), dan nog moet daarbij wor
den aangetekend dat 1 Henoch niet spreekt over 'put' maar over 'ravijn' of 'afgrond' (10,12; 
18,11; 21,7; 88,1.3). 
'̂ Zie met name de kommentaar van Bauckham, die tot de konklusie komt dat de auteur van 2 

Petrus zelf misschien de tekst van 1 Henoch niet kende en ook niet verwachten kon, dat zijn 
lezers met deze traditie bekend waren. 2 Petrus zou dan teruggaan op het algemeen bekende 
verhaal van de val van de wachters. Volgens hem was Henoch tot aan de tweede eeuw niet al
gemeen bekend, alleen in Palestina, in een aramese versie. Daar gaat Judas op terug. Pas door 
de vertaling in het grieks werd het boek in de tweede eeuw zo populair (Bauckham, Commen-
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Diverse motieven lijken ook binnen 1 Henoch zelf met elkaar te zijn verweven. In 
het tweede droomvisioen (1 Hen 86-90) wordt de geschiedenis van de wereld vanaf 
de schepping tot de vloed in symbolische taal onder woorden gebracht Het begint 
met sterren, die uit hun baan vallen; eerst valt één ster uit de hemel, daarna meerde
re. Het boek kent dus ook een val van engelen, die voorafgaat aan Gen 6. Deze val 
wordt uitgebeeld via sterren, die hun eigen plaats aan het firmament verlaten; zij 
volgen blijkbaar één voorganger. Vervolgens veranderen de sterren in stieren, die 
zich vermengen met de nakomelingen van de zwarte stier. Kaïn (85,5). Anders dan 
in Gen 6 zouden de engelen zich alleen met de kaïnieten hebben vermengd en alleen 
de setieten, de witte stieren, zouden bij de zondvloed niet zijn omgekomen^*. 

God heeft de engelen niet gespaard^', maar hen in de onderwereld gewor
pen en overgegeven aan banden van duisternis. Dit 'werpen in de onderwe
reld' (tapTapócL)) was een algemeen bekend motief vanuit de griekse my
thologie, namelijk over de bestraffing van de Titanen door Oeranos, Kro-
nos en Zeus, toen zij in de Tartarus, het laagste niveau van de onderwereld, 
werden gevangen gezet (KaTaTapTopóco)̂ ". Daarmee is niet gezegd dat Pe
trus bewust wil herinneren aan de griekse mythologie". Het verbum (hier 
als begeleidend participium) komt namelijk ook wel voor in de algemenere 
betekenis 'brengen in de plaats van Gods straf'̂ .̂ 

Weer gebruikt Petrus een sprekend beeld. Het betreft een kerker, ver 
weg in de onderwereld. De banden van duisternis" zijn de handboeien, 
waarmee de opgesloten gevangenen weinig bewegingsvrijheid gelaten wordt 

tary, 139-140 248) Fornberg (Early Church, 50-53) denkt zelfs aan een komplete revisie van 
Judas, waarbij het apokriefe materiaal werd vervangen door thema's uit de griekse mytholo
gie 
2» Deze gedachte, dat de setieten als groep de zondvloed zouden hebben overleefd, is in ver
schillende gnostische geschriften terug te vinden, zoals in het Evangelie der egyptenaren en de 
Apokalyps van Adam Zie over het tweede droomvisioen in 1 Henoch A F J. Klijn, From 
Creation to Noah in the Second Dream-Vision of the Ethiopic Henoch, in- Miscellanea Neo-
testamentica I, Leiden 1978, 147-159 
" Zie voor de uitdrukking OÜK ècpeioato LXX 1 Kon 15,3; Job 20,13, Ps 77,50; Jona 4,11; 
Zach 11,6; Jer 13,14, 21,7, Klaagl 2,17 
'" Fornberg, Early Church, 51-52, geeft voorbeelden 
" Philo, De Gigantibus, 58 bestrijdt de gedachte, dat het griekse verhaal over de Titanen gelij
kenis zou vertonen met de geschiedenis van Gen 6. 
" LXX Job 40,20, 41,24, Spr 30,16 Zie ook 1 Henoch 20,2, Sib Or IV, 186, Philo, De Vita 
Mosis II, 433, De Specialibus Legibus, 49 en 103, Josefus, Contra Apionem II, 240 
33 Deze lezing vinden we in p'^ K P 4* en 24 minuskels, terwijl <̂ A B C en 1 minuskel lezen" 
oipoït; Zie voor het materiaal Aland, The Greek New Testament Volgens Metzger is OËI-
pat(; de oudste lezing, "being supported by many versional and patristic witnesses, as well by 
almost all minuscles" (Textual Commentary, a I) Bauckham, Commentary, 244 oppert de 
mogelijkheid dat schrijvers m de tweede en derde eeuw oeipaie; hebben veranderd in oipoXc, 
als aanpassing aan de algemeen bekende traditie van 1 Henoch In elk geval gaat het te ver om 
via een zo zwak gesteunde lezing te besluiten tot afhankelijkheid van intertestamentaire litera
tuur (Kahmann) of van hellenistische terminologie (Fornberg, met verwijzing naar de onder
aardse graansilo's (oipoi) in Eleusis) 
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(cf Wijsheid 17,16 en 18 over de gevangenneming van de egyptenaren: Zo 
werd een ieder, wie hij ook was, daar waar hij neerviel vastgehouden, opge
sloten in een kerker zonder ijzer...in eenzelfde keten, de duisternis, werden 
zij allen gekluisterd). Zowel deze handboeien als de onderaardse gevange
nis roepen het beeld op van de engelen, die gezondigd hebben, als geboeide 
gevangenen die hun straf afwachten, opgesloten in een onderaardse kerker. 
Men vergelijke het visioen van Johannes (Op 20,1-3). Zo worden zij be
waard voor het oordeel. Dit gegeven blijkt een centraal verbindingselement 
te zijn in dit hoofdstuk (zie vs 9 en 17); in 2 Petr 3,7 wordt het weer opgeno
men. Het oordeel is hier ongetwijfeld het laatste oordeel, de eindbeslissing. 
Met het oog daarop worden de boosdoeners in verzekerde bewaring gehou
den. Gods straf is al in werking; zelfs engelen zitten in voorarrest! 

2.2. De wereld overspoeld 

Het tweede voorbeeld gaat over straf op de zonde van mensen, zoals die 
bij de zondvloed werd voltrokken. Het was God zelf, die de alles overspoe
lende vloedgolf over de wereld liet komen. De terminologie (KaTaKX,uo-
HÖv...ènd^a<;) sluit nauw aan bij Gen 6,17 LXX: èyo) 8è i8oö èrtdyco xöv 
KaxaK^uonóv. Dit betekende het einde van de wereld van vroeger, het ver
gaan van de toenmalige wereld, verzwolgen door het water (3,6). Is met 
"wereld" speciaal de mensenwereld bedoeld, zoals in Hebr 11,7 over 
Noach wordt gezegd, dat hij "de wereld" heeft veroordeeld?''' Uiteraard is 
geen scherp onderscheid te maken tussen de mensen en de bodem waarop 
zij staan, omdat volgens het vonnis van God mét de mensen ook de aarde 
zou worden verdelgd (Gen 6,13). Toch wordt die 'wereld' hier omschreven 
als "de wereld van de goddelozen" (cf 3,7: ondergang van de goddeloze 
mensen). Omdat goddeloosheid bezit van de toenmalige wereld had geno
men, had zij voor God geen bestaansrecht meer. Daarom was Hij het zelf, 
die de overstroming in de wereld bracht. 

De wereld spaarde Hij niet, maar wél Noach "als achtste" (öySoov 
NÖE). Deze uitdrukking heeft, afgezien van het gebruik van het rangtel
woord, ongeveer dezelfde gevoelswaarde als wat Petrus in zijn eerste brief 
schreef: "acht zielen, dat is slechts weinig" (1 Petr 3,20; cf Mat 7,14; 
22,14)". Zowel in het hellenistische als in het klassieke grieks betekent öy-

" Deze opvatting wordt bijvoorbeeld verdedigd door Schelkle in zijn kommentaar. 
" Het is onzeker of dit gebruik van het rangtelwoord (Noach als achtste) door Justinus Mar
tyr en anderen symbolisch is uitgewerkt; de acht in de ark zouden een symbool zijn van 'de 
achtste dag' (de dag van Christus' opstanding). Een nieuwe periode kon beginnen, als een ver
volg op de zeven scheppingsdagen: een nieuwe schepping (Justinus Martyr, Dialogus 138,1; cf 
24,1; 41,4). Zie voor dit motief (dat ook in andere teksten voorkomt, bv. in Barnabas 15,9; 2 
Henoch 33,1-2) ook Excursus II in de kommentaar van Fuchs/Reymond. Maar het lijkt erop 
dat Justinus niet van 2 Petrus, maar van 1 Petr 3,20 uit redeneert, zoals kan worden afgeleid 
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5oov Na)8 niets anders dan: Noach met zeven anderen'*. Doordat deze uit
drukking in de zin voorop is geplaatst, valt alle aandacht op de persoon van 
Noach: niet 'Noach met vrouw en kinderen' of 'Noach en zijn gezin', maar 
Noach zelf, de prediker der gerechtigheid. Terwijl de geschiedenis als be
kend wordt verondersteld, wordt alleen de bewaring van die éne, die (met 
zeven anderen) gered is uit het vernietigend oordeel over goddelozen, naar 
voren gehaald". 

In alle bijbelse berichten wordt alleen Noach met name genoemd. Achter 
hem sluit Jahwe de ark af, zodat hij inderdaad als achtste de ark binnen
ging (Gen 7,16; cf Sib Or I, 280-281: Noach kwam als achtste uit de ark). 
Noach is de laatste van de bewoners van de toenmalige wereld, die door 
God werd gered. Wat echter niet direkt in de bijbelse gegevens lijkt in te 
passen, is de typering van Noach als prediker der gerechtigheid (8iKaio-
oóvTiq KtipuKtt). Heeft 2 Petrus hier misschien uit een buiten-bijbelse bron 
geput om een bestaande traditie te sanktioneren?'* 

Volgens Gen 6 was Noach een onberispelijk man, die bij zijn tijdgenoten 
gunstig afstak. Hij is een rechtvaardige (Gen 6,9; 7,1) en als zodanig één 
van de grootsten uit de geschiedenis (Ez 14,14.20; cf Wijsh 10,4; Sir 44,17-
18). Hebr 11,7 zegt dan ook, dat hij erfgenaam is geworden van de gerech
tigheid, die aan het geloof beantwoordt {jf\q Kara nioTiv SiKaiooCvric;). 
Noachs eigen rechtvaardigheid is dus boven alle twijfel verheven, en wordt 
waarschijnlijk ook door Petrus als bekend verondersteld. Maar hoe komt 
het tot de kwahfikatie 'prediker van rechtvaardigheid'? In de joodse tradi
tie is vooral het element van Noachs prediking verder doorgedacht. Noach 
zou zijn tijdgenoten tot bekering hebben opgeroepen; een lange preek van 

uit het zinsdeel OÏTIVEC; öpiBnw ÖVTEI; ÓKTCÓ. Het is overigens niet nodig dit spoor verder te 
volgen, omdat het getal acht logisch voortvloeit uit Gen 7,13 (Van Unnik, Le röle de Noé, 
226). Het getal acht zou volgens de kommentaar van Fuchs/Reymond ook deze diepere bete
kenis kunnen hebben: zoals onder andere de besnijdenis op de achtste dag was bepaald, zou 
'Noach als achtste' een beeld zijn van Christus, die mensen door de doop doet overgaan van 
het goddeloze leven naar het nieuwe leven door de Geest. Maar, aldus Kahmann, "De uit
drukking zou dan wel geladen zijn met een vérgaande symboliek, waarvan men zich kan af
vragen, of deze voor de lezers van 2 Petr toegankelijk was." {De tweede brief van Petrus, 
a.l.). 
'* Zo wordt in 2 Makk 5,27 gezegd: "Judas de Makkabeeer als tiende (SéKOXoi;)" ofwel: Ju
das met negen anderen. Zie voor dit gebruik van ordinalia in klassiek grieks o.a. Thucidides 
(ed. J. Classen) I, 46,2: niyuiioc, aÜTÓ; (cf I, 61,1; II, 13,1); Plato, Leges (ed. E. Places) III, 
695C: als zevende (met zes anderen) aanvaardde hij (= Darius) de heerschappij, verdeelde die 
in zeven delen.... (XaPtov aöxiiv (xfiv óipx^v) jpSonoc;, SiEeiXEXo énta népri TEHónEvoq...); 
Plutarchus, Vitae, Pelopidas (ed. B. Perrin) 13,4: eiq oÏKÏav ScoSéKatog KotEXecóv. 
'̂  Van Unnik, Le róle de Noé, 226-227. Er wordt geen uitvoerige beschouwing aan Noach ge
wijd, bijvoorbeeld in een typologische uiteenzetting, of via een reeks van voorbeelden (cf 
Hebr 11; I Klem 7 en 9). Ook wordt verder geen aandacht geschonken aan het (gezins)leven 
van Noach vóór de vloed (cf Hebr 11,7: Noach bouwde de ark 'tot redding van zijn huis'). 
" Aldus Kahmann in zijn kommentaar. 
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hem is opgetekend''. Zo wordt Noach de boeteprediker, de heraut der be

kering. 
Toch is juist dit thema door Petrus hier niet uitgewerkt, en wanneer ver

derop in de brief de noodzaak van bekering ter sprake komt, komt de 
apostel niet op Noach terug (3,9). Niet het doel van Noachs prediking (be

kering), maar de inhoud wordt door Petrus nader omschreven: hij is de he

raut der gerechtigheid. Dit wordt op twee verschillende manieren opgevat: 
1. hij riep op tot een rechtvaardig leven; 2. hij predikte Gods gerechtigheid 
(in straf en redding)'"'. Nu is er een duidelijke tegenstelling tussen 'gerech

tigheid' en 'goddelozen' in dit vers, wat korrespondeert met de teneur van 
het hele hoofdstuk; de samenvatting in vs 9 spreekt over 'onrechtvaardi

gen'. Vóór de zondvloed was de aarde vol onrecht, zegt Gen 6,13 (LXX: 
ctSiKia). Op grond hiervan kiezen we voor de eerste opvatting. Terwijl de 
donkere wolken van Gods oordeel zich samenpakken tegen alle on

rechtvaardigheid, verheft Noach zijn stem. Als een snelle heraut rent hij 
voor het oordeel uit om in woord en daad te laten uitkomen, wat God van 
de mens verwacht. In een door de zonde kromgetrokken wereld doet hij 
recht. 

Over de reaktie van zijn tijdgenoten schreef Petrus in zijn eerste brief: 
"zij waren ongehoorzaam" (aneiGiïoaoiv; 1 Petr 3,20). Impliciet is daar

mee al aangegeven dat Noach wél een getuigenis aflegde, maar helaas riep 
dat alleen negatieve reakties op. Noach is de heraut met de hamer, een man 
met een 'sprekend' geloof, waardoor hij de wereld veroordeelt (Hebr 
11,7)'". Naarmate de bouw van de ark vorderde, nam zijn geloof in God 
steeds duidelijker vaste vorm aan: het werd een reddingsboot. Al wordt hij 
in de bijbel niet expressis verbis "heraut" genoemd  door zijn publieke op

" In Sib Or I, 148198 (Charlesworth, Pseudepigrapha I, 338339). De uitdrukking 'hij pre

dikte bekering' (èKiipu^ev liexavoiav) is te vinden in I, 129; cf Josefus, Antiquitates I, 74; 
Theofilus, Ad Autolycum III, 19,6, 1 Klem 7,6, 9,4. Voor Klemens is Noachs prediking een 
voorbeeldige daad van gehoorzaamheid, waardoor hij laat zien dat een andere levensstijl mo

gelijk IS Klemens heeft in ieder geval het verbum bewaard, maar de toevoeging ("hij predikte 
bekering" (nerdvoiav) kan met aan 2 Petrus 2 zijn ontleend. Soms wordt ook een passage uit 
het boek Jubileeen aangehaald, waarin Noach als boeteprediker zou optreden (bv. in de kom

mentaar van Kahmann), maar het betreft hier een toespraak van Noach tot zijn zoons na de 
zondvloed (zie verder noot 42). Voor verdere gegevens uit de rabbimca zie men Strack/Biller

beck, Kommentar I, 963964, Selwyn, The First Epistle of St Peter, 328333. 
*> De eerste opvatting in de kommentaren van Calvijn, Greijdanus en Schelkle; de tweede bij 
Fuchs/Reymond. 
■" "Ook was het bouwen der ark zelf eene duidelijke verkondiging van zijn geloof en vreeze 
Gods, eene waarschuwing voor het komende gericht, en een oproep tot bekeenng en God

vruchtigen levenswandel" (Greijdanus, De tweede brief van den apostel Petrus, a.l.) Reeds 
Calvijn merkte op, dat Noach met alleen met lering en vermaan de funktie van heraut vervul

de, maar ook met de honderdtwintig jaar van zijn leven die hij besteedde aan het bouwen van 
een boot (Commentarii, a 1) In dezelfde lijn ligt de opmerking van Green in zijn kommen

taar, dat het leven van Noach boekdelen sprak. 
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Stelling, zijn levenshouding, en niet het minst door het bouwen van de ark 
legde hij een ondubbelzinnige en publieke geloofsbelijdenis af. Wat Petrus 
over Noach schrijft, maakt expliciet wat in het verhaal van Noach al beslo
ten lag. 

Dit tweede voorbeeld brengt behalve de ernst van Gods oordeel ook 
Gods redding en bewaring naar voren. Toen Hij de vloed over de wereld 
bracht, bewaarde Hij Noach en zijn gezin. In vs 9 is het 'redden' zelfs de 
eerste konklusie die uit de geschiedenis van Gods oordeel getrokken wordt. 
Omdat Petrus ook in zijn eerste brief had laten zien hoe Noach gered werd 
door het water heen (1 Petr 3,20), is het opvallend dat de apostel nu 
schrijft, dat hij bewaard werd (è(püX,a£,E; cf Ps 120 LXX). God konserveer-
de juist deze prediker der gerechtigheid, zodat de ark gerechtigheid trans
porteerde van de vroegere naar de nieuwe wereld. Noach en de zijnen, de 
laatsten van de vroegere wereld, waren bestemd om het eerste gezin te zijn 
op de 'nieuwe aarde'. Hij kon een schoongewassen wereld binnengaan, 
waar zich gerechtigheid zou kunnen vestigen en verder verbreiden in de vol
gende generaties" .̂ Het is deze wereld van gerechtigheid, die God in zijn be
lofte steeds op het oog heeft (3,13: öiKaiooóvn) en waarvoor Hij, ook in 
het oordeel, ruimte wil scheppen. 

2.3. Sodom en Gomorra, een rokende puinhoop 

Het derde voorbeeld betreft de twee steden Sodom en Gomorra. Over 
deze steden is Gods gericht heengegaan, toen zij werden veroordeeld "tot 
een katastrofe'"'^ Deze dativus finalis geeft aan, dat de ondergang van So
dom en Gomorra niet louter gevolg was van een natuurramp, maar van het 
vonnis dat voltrokken werd (cf Gen 19,25.29 LXX; in vs 29 is in het oordeel 
ook al sprake van de redding van Lot). Hoewel in dit voorbeeld de formule 
'Hij heeft niet gespaard' ontbreekf", is de katastrofe ook hier Gods werk: 

'^ Van Unnik (Le róle de Noé, 228-229) heeft verband gelegd tussen het 'bewaren' van Noach 
en een passage uit het boek Jubileeen, waarin Noach zich na de vloed tot zijn zoons richt, en 
op hen een klemmend beroep doet om recht te doen op aarde, zodat de wereld met weer vol 
zal worden van goddeloosheid (7,20-33, Charlesworth, Pseudepigrapha II, 69-70) Het gaat 
echter te ver om met Van Unnik te vermoeden, dat Noach bewaard werd om na de vloed zijn 
prediking van gerechtigheid te kunnen voortzetten Wel wil God het nieuwe begin van de we
reld laten bestaan in gerechtigheid Josefus noemde Noach 'de pionier van onze generatie' 
{Contra Apionem I, 130); cf 1 Henoch 65,12 (Charlesworth, Pseudepigrapha I, 45) 
••2 Door veel handschriften wordt het woord KaTaoxpocpti gelezen (zoals door K A Ĉ  K 4* en 
21 minuskels), maar in enkele manuskripten ontbreekt het (p'̂  B C* en 5 minuskels). Het ont
breken IS mogelijk te wijten aan aberratio oculi. Let op de alliteratie via het herhaalde KOT/ 
KOT 
" Sir 16,8" "evenmin spaarde hij de heden waarbij God woonde" kan dus met bewijzen dat 2 
Petr 2 en Sir 16 op dezelfde traditie teruggaan, zoals Neyrey meent (Form and Background, 
427-428). 
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zij is definitief en onomkeerbaar, want de steden zijn "in de as gelegd" 
(Tecppcóoac;). 

Opvallend genoeg noemt Petrus niet de middelen, die God gebrmkte om 
te straffen (vuur en zwavel. Gen 19,23.28; brandende zwavel, Lk 17,29), 
maar het zichtbare resultaat. Men heeft dat wel zo willen verklaren, dat 2 
Petrus hier gebruikt maakt van buitenbijbels materiaal. Maar wanneer de 
apostel zelf de schrijver is van deze woorden, moeten we ermee rekening 
houden dat hij de streek rond de Dode Zee kende en daar zelf het blijvende 
resultaat van Gods vernietigend ingrijpen in panorama heeft gezien. Men
sen die indertijd deze streek hebben bezocht, melden dat het vuur nog 
steeds leek te smeulen"'. 

Deze katastrofe had een voorbeeldfunktie voor alle tijden: tot op de hui
dige dag is slechts as overgebleven. Bloeiende steden werden een rokende 
puinhoop. Hiermee heeft God een voorbeeld (UTtóSeiyna) gesteld"*. Hij 
heeft een waarschuwend teken opgericht voor hen die goddeloos zullen 
zijn, namelijk in de generaties na de ondergang van Sodom en Gomorra. 
Het is ook een voorbeeld van de ondergang van de tegenwoordige wereld. 
Zowel in de tweede brief van Petrus als in het onderwijs van Jezus komen 
zondvloed en (eschatologische) verwoesting samen voor: het naderend oor
deel wordt voltrokken met water en vuur. Het zijn, om met Bauckham te 
spreken, twee "signal examples of divine judgment""'. 

Nu de positie van Lot. In zeker opzicht is hij te vergelijken met Noach. 
Zoals Noach in het oordeel bewaard werd, zo is ook Lot een rechtvaardige, 
die door het oordeel héén gered wordt. Tweemaal wordt hij 5(Kaioq ge
noemd, als schril kontrast met zijn amorele stadgenoten, "wettelozen", die 

*' Philo, VUaMosis II, 56 (cf DeMigratione Abrahami, 139) Josefus zegt eveneens, dat van

daag nog de resten van het Goddelijk vuur te zien zijn, vruchten uit het gebied rond de Dode 
Zee, die er aan de buitenkant eetbaar uitzien, vallen op de hand uit elkaar (eic; KUTtvov 5ia

XuovTai KOI TE(ppav) Dit is een zichtbare aanwijzing, aldus Josefus, om de legenden (nuGeuó

liEva) over het land van Sodom te geloven (Bellum IV, 476484, Loeb III) Strabo beschrijft 
het gebied van de Dode Zee als yf\ lecppcoSric; (Geografia XVI, 2,44) De mening dat 2 Petrus 
het 'in de as leggen' aan deze bronnen zou hebben ontleend, is te vinden in de kommentaren 
van Schelkle, Fuchs/Reymond en Kahmann 
■" De voorbeeldfunktie van Sodom en Gomorra wordt ook elders aangewezen, zoals in Judas 
7 ZIJ liggen daar ten voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur, Wijsh 10,7 als getuigenis 
van de boosheid van de goddelozen ligt daar nog een walmende woestenij, vindt men er plan

ten die ontijdig vrucht dragen en staat er het monument van een ongehoorzaam hart, een hoog 
oprijzende zoutzuil, 3 Makk 2,5 de mensen van Sodom zijn een voorbeeld voor hen, die na 
hen komen In Ez 38,22 is een gerichtsdreiging opgenomen, waarin de Here vuur en zwavel zal 
laten neerregenen (cf 2 Petr 3,7 bewaard voor het vuur), in deze tekst wordt ook 'stromende 
regen' als strafmiddel genoemd (LXX ÖETQ KaxaxXuf^ovTi) Mogelijk worden op deze wijze 
het gericht van de zondvloed en dat over Sodom en Gomorra met elkaar verbonden (Kah

mann, De tweede brief van Petrus, 66). 
■" Bauckham, Commentary, a 1 , Josefus, Bellum Judatcum V, 566 (waar behalve Sodom ook 
het oordeel van de zondvloed wordt genoemd) Zie ook Lövestam, Eschatologie und Tradi

tion, passim 
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de fundamentele, goddelijke orde volstrekt negeren (aGéo^cov; cf 3,17; 3 
Makk 5,12; 6,26). Het gevolg van deze levenshouding wordt in vs 8 gety
peerd als "wetteloze werken". Tegen deze achtergrond wordt Lot als een 
rechtvaardige getekend. In de rabbijnse traditie wordt over Lot niet onver
deeld gunstig geoordeeld. Hij wordt zelfs goddeloos genoemd, en zijn be
slissing om in Sodom te gaan wonen heet onwettig. Rechtvaardig heet hij 
alleen in vergelijking met zijn stadgenoten: een 'relatieve' rechtvaardig
heid^^. Dat is ook wat Petrus zeggen wil; zijn formulering onderstreept juist 
het relatieve van Lots rechtvaardigheid. Het is geen predikaat wat Lot 
wordt opgedrukt om achteraf zijn gedrag te rechtvaardigen, want het 
woord 'rechtvaardig' wordt de eerste keer puur attributief gebruikt (vs 7: 
de rechtvaardige Lot die door wettelozen in het nauw wordt gebracht), en 
de tweede keer verwijzend (vs 8: die rechtvaardige). 

Het verhaal van Genesis 18 en 19 noemt Lot weliswaar niet met zoveel 
woorden 'rechtvaardig', maar dat wordt wel gesuggereerd door Abrahams 
voorbede voor de rechtvaardigen in Sodom. Hij telt immers juist de 
rechtvaardigen in die stad (Gen 18,22-33), terwijl bij Lots redding wordt 
vermeld, dat God aan Abraham dacht (Gen 19,29)"'. Natuurlijk, het ver
volg van het verhaal meldt ook andere dingen: Lot als dronken vader die 
sexuele gemeenschap heeft met zijn dochters (Gen 19,30-38), maar dat alles 
speelt in het verhaal van de redding van Lot uit Sodom geen rol. Later lijkt 
Lot het slachtoffer te zijn geworden van een intrige van zijn dochters. 

Petrus sluit in zijn taxatie van de positie van Lot direkt aan bij de gege
vens uit het boek Genesis^". Zonder dat een oordeel wordt geveld over de 
reden en de feitelijkheid van Lots vestiging in de stad Sodom (was het geen 
zucht naar welvaart, die hem dreef?) wordt beschreven hoe de Here de 
rechtvaardige uit hachelijke omstandigheden weet te redden. Dat is immers 
de lijn van Petrus' betoog, begonnen bij het voorbeeld van Noach en uitlo
pend op de konklusie in vs 9. De moeite van Lot was, dat hij alleen stond en 
niet werd geaccepteerd door de bevolking ter plaatse (Gen 19,9). Hoewel 
hij zich had willen assimileren, werd hij in het isolement gedrongen. 

Gegeven deze omstandigheden getuigde Lots houding van euoePEia: in 

•** Strack/Billerbeck, Kommentar III, 769-771. In Wijsheid 10,6 staat Lot in de rij van 
rechtvaardigen als Noach, Abraham, Jakob en Jozef (cf 19,17); Volgens 1 Klem 11,1 werd 
Lot uit Sodom gered vanwege zijn gastvrijheid en vroomheid, Philo, Vita Mosis II, 48 wees er 
al op dat Lot met meedeed met zijn stadgenoten, hoewel immigranten over het algemeen de 
moraal van de plaatselijke bevolking respekteren en er zich grotendeels aan konformeren 
"' Zie hierover uitvoeriger Alexander, Lot's Hospitality Ook door enkele rabbijnen is het 
pleidooi van Abraham voor Sodom wel met Lot in verband gebracht (Pirke Rabbi Eliezer, 25, 
Genesis Rabba, 49,13 (vert H Freedman, London 1951). naast de acht rechtvaardigen van 
Noachs familie ook de tien rechtvaardigen van Lot en zijn familie). 
™ Het IS met juist om van tweeërlei interpretatie te spreken (zoals vooral de kommentaar van 
Fuchs/Reymond doet); de veroordeling van Lot in de rabbijnse geschriften berust vooral op 
diens weggaan bij Abraham vandaan 

174 



De pseudo-leraars ontmaskerd 

konfrontatie met de immorele levenswijze van zijn omgeving bleef hij zijn 
God trouw. Men kan aan de aktieve uitdrukking "hij heeft zich gekweld" 
(duratief: èPaodvii^Ev) niet de gedachte ontlenen, dat alle moeite als Lots 
eigen schuld wordt aangemerkt. Het is wél sterk gezegd: gekweld, gemar
teld (cf Mt 8,6); dat moet hier betekenen dat Lot tot in het diepst van zijn 
wezen pijn voelde, leed aan het kwaad. Voor een rechtvaardige is het 
kwaad, waar hij dag in dag uit mee gekonfronteerd wordt, een ware marte
ling. Lot ging er onder gebukt (KaxoTiovoünevov; cf Hand 7,24). De le
venswandel (ctvaoTpocpfi; cf 1 Petr 1,15.18; 2,12; 3,1.16; 2 Petr 3,11) van 
de bewoners van Sodom en Gomorra is vergelijkbaar met de levenswijze 
die door de pseudo-leraars werd gepropageerd. In beide gevallen gaat het 
om losbandigheid {kazKyzia; cf vs 2.7.18). 

Grammatikaal gezien is vs 8 een parenthese, waarin door de herhaling 
van het begrip 'rechtvaardigheid' (die rechtvaardige/rechtvaardige ziel) de 
nadruk wordt gelegd op Lot als rechtvaardige, en de vraag wordt beant
woord hoe Lot zo kan worden genoemd. Hij kon en wilde zijn ogen niet 
sluiten voor wat er in zijn omgeving gebeurde", ^tn passieve rechtvaardig
heid, zo zou men kunnen zeggen. Lot, die tegen de overmacht van de ge
bruikelijke levenswijze in Sodom niet op kon, was toch op zijn eigen plaats 
trouw in gastvrijheid en bescherming. Hij werd gered (èppüoaTo is aoristus 
en beschrijft het feit van die redding; de andere werkwoordsvormen geven 
in het durativum de kontinue 'verzoeking' aan (vs 9a)); en dit éne feit van 
zijn redding leidt tot een verstrekkende konklusie. Hij werd gered...zó weet 
de Heer te redden! 

2.4. De les van de geschiedenis 

Onverwacht volgt nu als de eerste konklusie die Petrus uit de drie voor
beelden trekt: God verlost de rechtvaardigen. Door de tekening van de 
hoofdpersonen in de laatste twee voorbeelden was deze gevolgtrekking al 
wel enigszins voorbereid. De tweede konklusie knoopt aan bij de rode 
draad van de voorbeelden: het opsparen tot het oordeel. In zijn derde 
konklusie sluit de apostel weer aan bij het thema van zijn hoofdstuk en 
komt hij weer terug op de pseudo-leraars. Vs 4-10a mag dan wat konstruk-
tie betreft anakoloetisch zijn, het is wel een zorgvuldig opgebouwde literai
re eenheid. Opvallend is bijvoorbeeld hoe de les van de geschiedenis tot in 
de terminologie toe aansluit op de voorbeelden". 

" Op zichzelf zouden de woorden pXénnaii en iiKof\ ook bij 6 ÖIKOIOQ kunnen worden ge
nomen 'rechtvaardig in zien en horen' Maar dan zou eigenhjk (zoals in de codex Vaticanus 
het geval is) het lidwoord weggelaten moeten zijn, het is daarom beter deze woorden op te vat
ten als dativus instrumentalis bij èpaoaviiiEv 
" Te wijzen is op het gebruik van woorden als Kpioic;, Ttipetv (ontleend aan vs 4); ^UËo9ai 
(ontleend aan vs 7); vergelijk ook do6(5Etv en SÏKaioc; (vs 6-7) met ËUoePet(; en Ó6IKOÜ<; in vs 
9 
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Het eerste wat uit de geschiedenis te leren valt, is hoe de Heer de moge
lijkheden weet (oiöe; cf Lk 11,13) om de vromen uit beproeving te redden. 
Dit 'redden uit beproeving' is een (algemeen) reddend bezig zijn, waarvan 
het 'redden' uit vs 7 een markant moment van ingrijpen toonde. Maar al 
voordat mensen zien hoe God ingrijpt, is Hij al bezig met reddingswerk (cf 
3,15). Blijkbaar zijn er dermate kritieke situaties, dat een mens geen over
zicht en overwicht meer heeft, en Iemand anders moet ingrijpen". Daarom 
ook leerde Jezus zijn leerlingen de noodkreet: "red ons uit beproeving"^''. 
Door Gods 'komst' te verwachten, rekenen de gelovigen op redding. Het 
was juist die Goddelijke interventie, die in twijfel werd getrokken (3,4). 

Uit de voorbeelden die Petrus noemde is duidelijk geworden van welke 
aard de beproeving was. Noach en Lot moesten lange tijd vrijwel geïsoleerd 
tegen de stroom oproeien. Hun langdurige beproeving raakt de positie van 
rechtvaardigen in het algemeen, wanneer zij zich in een vijandige omgeving 
moeten handhaven (Lk 8,13; Hand 20,19; Jak 1,2), zoals Petrus ook in zijn 
eerste brief had aangewezen (1 Petr 1,6; 4,12). In Klein-Azië blijft de be
proeving een enorme uitdaging aan de kerk, zoals blijkt in Smyrna en Fila-
delfia (Op 2,10; 3,10). Blijkbaar is de positie van Noach en van Lot type
rend, ook voor het leven van de christenen in de laatste dagen. Het is nau
welijks vol te houden, als niet van hogerhand redding komt opdagen. 

Nog een tweede les is te trekken uit het verleden. De Heer weet ook on-
rechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel. Zoals in het verleden 
zijn reddend ingrijpen te zien is geweest, zo ook zijn oordeel en straf. De 
vraag is te stellen of wij bij het straffen (KoXai^oixévouq) aan een voorlopig 
dan wel aan een definitief oordeel moeten denken. Sommigen vertalen: 
'terwijl zij gestraft worden'. De bedoeling zou zijn, dat de boosdoeners tij
dens het bewaren reeds straf ondergaan, te vergelijken met wat in vs 4 over 
de engelen is gezegd". Maar ook de vertaling 'om gestraft te zullen worden' 
is hier mogelijk, en er zijn drie argumenten, die voor deze weergave pleiten: 

a) het participium durativi kan ook futurale betekenis hebben; Petrus ge
bruikt in 3,11 A,uon,évcov nè XUGTIOOVTOI'*. 

b) VS 4 beschrijft de inhechtenisneming als voorlopige maatregel. Het 
werkwoord 'straffen' lijkt in het verband van deze konklusie eerder te wij
zen op definitieve straf (cf Mat 25,46). 

" Paulus weet hoe God weet te redden van dwaalgeesten en vervolgingen (2 Tess 3,2; 2 Tim 
3,11; 4,17). Zie voor het thema 'redden' in het NT oolc: Lk 1,74; Rom 7,24; 2 Kor 1,10; Kol 
1,13; eenmaal wordt het 'redden' eschatologisch gebruikt, namelijk in 1 Tess 1,10: "Jezus die 
ons redt van de komende toorn". 
'̂  Mat 6,13: Kal fif] siaEvÉYKTi(; fiiiöc; tXc, Jteipaoiióv, bXKd ^öcai finac; dTtó TOO Ttovri-
poO. 
" Zo bv. in de kommentaren van Bigg, Greijdanus en Wohlenberg; alsmede bij Fornberg, 
Early Church, 45. 
" In het koinè-grieks werd het participium passivi van het futurum praktisch niet meer ge
bruikt (in het NT alleen in Hebr 3,5); Zerwick, Biblical Greek par. 284; Turner, Syntax, 86-87. 
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c) in het geval van de pseudo-leraars is van hemelse strafuitoefenmg niets 
te merken (cf vs 10a). Wat Petrus wil zeggen is, dat de schijn van vrijheid 
hier bedriegt (vs 19) en dat zij hun oordeel zeker niet zullen ontgaan. 

De geschiedenis leert, dat de onrechtvaardigen door de Here worden be
waard tot het laatste oordeel, om dan rechtvaardig te worden gestraft. Hun 
vrijheid is onbeperkt noch oneindig. Dat het oordeel ook onverbiddelijk 
toeslaat, heeft God in het verleden duidelijk laten zien. Hij heeft voorbeel
den gesteld voor allen, die goddeloos zouden leven. Hun vonnis is geveld en 
zal bij het laatste oordeel ten uitvoer worden gebracht. 

Tenslotte het derde wat uit de geschiedenis valt op te maken. Een zelf
standig element is dat eigenlijk niet, eerder een toespitsing van het tweede 
(naX,iaTa 8è): de straf komt vooral over hen die het vlees (het lichaam) ach
ternalopen in begeerte naar onreinheid". Uit het totaal van de in vs 9 ge
noemde onrechtvaardigen wordt een bepaalde kategorie gelicht, die in ge
drag veel overeenkomst vertoont met wat de pseudo-leraars propageren. In 
Judas wordt het achternalopen van het lichaam nader gespecificeerd vanuit 
de geschiedenis van Sodom en Gomorra, namelijk achter 'vreemd vlees' 
aangaan - blijkbaar een onnatuurlijke, perverse vorm van sexualiteit, 
waarmee het lichaam bezoedeld wordt (Jud 7-8). Bij Petrus gaat het meer 
algemeen - niet direkt ingevuld als 'sodomie' - om lichamelijkheid als mo
gelijk objekt van sexuele begeerte'^ Men loopt in feite achter zichzelf aan, 
begerig naar het vlees (2,18). 

Afsluitend laat Petrus zien dat het om mensen gaat, die de Heerschappij 
(KupiÓTTiTot;) verachten. Het verwerpen van de autoriteit van de Meester 
was kenmerkend voor de pseudo-leraars (zij verloochenen hun Meester, vs 
1). "Heerschappij" is geen aanduiding voor menselijke autoriteiten in dit 
verband^', omdat de konklusie teruggaat op de voorbeelden uit vs 4-8. De 
Despoot is Christus, net als in vs 1; het is zijn autoriteit die geminacht 
wordt. Deze minachting wordt vooral verbaal geuit (vs lOb-12; cf Jud 15: 
harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben). We 

" Het woord niaonoQ is gelijk aan HIOVOK;, verwording, schandaal Het is (met de kommen-
taren van Fuchs/Reymond en Kahmann, kontra Greijdanus) op te vatten als genitivus objek-
tivus, dit korrespondeert met het achternalopen van het vlees 
" Schweizer (in- Kittel, Wörterbuch VII, 144) stelt bij Judas gaat het nog om misbruik van 
het lichamelijke ('ander vlees'), maar voor 2 Petrus is de sexualiteit zelf zondig en verkeerd. 
Deze konstatering is onjuist, omdat de zonde zich met in het vlees als zodanig manifesteert, 
maar in de begeerte naar onreinheid (èv èni9u|iia niaonoO, cf 2,18' 'begeerten van het vlees, 
gepaard gaande met losbandigheid') Zoals in Hoofdstuk I is aangegeven, vult Judas bepaalde 
gegevens uit de traditie (c q 2 Petrus) nader in, dat kan ook hier het geval zijn 
" Deze interpretatie vindt men bij Calvijn, in de Kanttekeningen en bij Greijdanus Wel kan 
in de 'Heerschappij' de macht van engelen, die onder de heersende Christus dienen, opgeslo
ten zijn (Ef 1,20-21, Kol 1,16-17, cf Hermas, Similitudmes V, 6) Maar Judas 8 onderscheidt 
toch tussen "Heerschappij" en "heerlijkheden", namelijk de engelen (vergelijk ook Jud 8 met 
Jud 5) Clemens van Alexandrie vatte de 'Heerschappij' in deze betekenis op (Adumbrattones 
II In Epistola ludae Cathohca (GCS 17-2)); vergelijk ook Didache 4,1 
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hebben in vs 10a te maken met de stijlfiguur van de inclusio: losbandigheid 
en het verloochenen van de Heer sluit (chiastisch) aan bij vs 1-2"". De pseu
do-leraars vertonen dezelfde karaktertrekken als de goddelozen die uit de 
geschiedenis naar voren zijn gehaald". 

2.5. Het patroon van de geschiedenis 

Petrus heeft met voorbeelden aangetoond hoe Gods oordeel een werkzame kracht 
is, waarmee Hij mensen een halt toeroept. Hij heeft engelen opgesloten in een on
deraardse kerker, waar ze tot de dag van hun straf worden bewaard. De vroegere 
wereld heeft Hij met water schoongespoeld, waarbij alleen Noach, de rechtvaardi
ge, met zijn familie behouden bleef. Van Sodom en Gomorra het Hij mets over dan 
as, daarmee een afschrikwekkend voorbeeld stellend voor alle goddelozen; alleen 
Lot, de rechtvaardige, werd gered 

In het patroon van de geschiedenis van het oordeel heeft Gods hand echter nog 
een andere draad ingeweven. De voorbeelden die het oordeel laten zien tonen ook 
aan dat Hij onderscheidt maakt tussen de mensen. Noach wordt bewaard; Lots 
kwelling nam een einde. De één was prediker der gerechtigheid, de ander wordt na
drukkelijk "rechtvaardig" genoemd Aan deze voorbeelden kunnen de lezers van 
Petrus' brief zich spiegelen Net als Noach kunnen zij de wereld voorleven hoe men 
gerechtigheid 'doet'. Net als Lot zullen zij in konflikt raken met de levenswijze van 
hun omgeving. Maar: met het oordeel schept God ook ruimte voor de gerechtig
heid, en voorkomt Hij dat de rechtvaardigen beklemd raken 

Terwijl in Judas 6-8 de voorbeelden alleen dienen om de realiteit van God straf te 
beklemtonen, ziet Petrus in de straf ook redding opgesloten liggen, zoals geïllu
streerd wordt met de geschiedenis van Noach en Lot (namen, die bij Judas niet 
voorkomen). Deze dubbel-funktie van het tweede en derde voorbeeld is ook uit an
dere bronnen bekend: 

Wijsheid 10 
Thema: door van God ontvangen wijsheid worden de rechtvaardigen uit moeilijk

heden gered: Adam, Noach, Abraham, Lot, Jakob, Jozef, Israel bij de uittocht. 
Omgekeerd was er straf voor de boosdoeners: Kaïn, de vijf Steden, de egyptenaren. 

"> Kahmann is, wanneer hij in de uitleg opmerkt "vs 10a hinkt achteraan" (De tweede brief 
van Petrus, 68) niet konsekwent in zijn gedachtengang, want hij heeft wel oog voor de inclusio 
(p 69) Greijdanus probeert vanuit vs 10 terug te gaan naar de afzonderlijke voorbeelden, die 
in omgekeerde volgorde in de konklusie zouden terugkeren Volgens hem gaat 10a terug op 6-
8, 10b op 5, en 10c op 4 Hierdoor wordt echter de uitleg van het verachten van heerschappij 
bemoeilijkt, Greijdanus moet hier alsnog de gegevens uit Gen 6,5-6 te hulp roepen, die hij bij 
VS 4 terzijde had gelaten Het is daarom beter, deze afsluiting als een globale terugblik op de 
voorbeelden te zien, zonder die voorbeelden precies te willen herkennen in de formulering 
" Schelkle konstateert in zijn kommentaar een 'naad' in vs 10, die hij verklaart uit een on
nauwkeurig citeren en toepassen van materiaal uit Judas Ten onrechte zou een aanklacht te
gen Sodom en Gomorra (Judas 7) betrokken worden op de dwaalleraars Bij deze opvatting 
wordt, vanuit de hypothese van de prioriteit van Judas, onvoldoende rekening gehouden met 
het feit dat Petrus' konklusie óók voortvloeit uit de tekening van Lot in Sodom, waar dezelfde 
losbandige levenswijze voorkwam als door de pseudo-leraars gepropageerd werd 
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Men vindt hier (in een gedachtengang die precies het spiegelbeeld is van 2 Petr 2) de 
noties: bewaren, redden, en ook de typering voor Lot: de rechtvaardige. 
Sirach 16 

Thema: de zondaar blijft niet ongestraft: de oproerige reuzen uit de voortijd en 
ook de lieden bij wie Lot woonde, werden niet gespaard, enz. Er is ontferming bij 
Hem én toorn. Dat is geen tweevoudige konklusie uit de voorbeelden, maar een kor-
rektie op de gedachte dat God niet straffen zou. We vinden hier de formule "Hij 
heeft niet gespaard", die bij 2 Petrus in het voorbeeld van Lot nu juist niet voor
komt. 
Lukas 17 

Thema: de komst van de mensenzoon is onverwacht en ongelegen. In de dagen 
van Noach en in de dagen van Lot werden allen verdelgd, maar Noach ging de ark 
binnen, en Lot ging tijdig Sodom uit (ook de vrouw van Lot wordt genoemd). Dit is 
de enige plaats waar Noach en Lot gezamenlijk in een eschatologische kontekst als 
voorbeeld dienen, zodat men soms zelfs konkludeert dat 2 Petrus hier van de evan
gelist Lukas afhankelijk is* .̂ Dat Noach en Lot door de Heer werden gered, wordt 
echter door Jezus niet met zoveel woorden gezegd, alleen dat zij niet in de verdel
ging omkwamen. 
1 Klemens 9-12 

Thema: getrouw en gehoorzaam blijven, ook in moeilijke omstandigheden: He
noch, Noach, Abraham, Lot. De laatste werd uit Sodom gered door gastvrijheid en 
vroomheid; een teken dat de Heer niet verlaat wie op Hem hopen, maar dat Hij af
valligen straft (dezelfde konklusie als in 2 Petr 2,9). De vrouw van Lot is tot een te
ken gesteld, dat ook aarzeling en twijfel onder Gods oordeel komt. 

Wanneer we deze teksten met elkaar vergelijken, wordt duidelijk zichtbaar dat er 
een traditie van apostolische prediking is geweest, waarbij verschillende voorbeel
den uit de bijbelse geschiedenis konden worden opgevoerd. De voorbeelden zelf lig
gen vast, maar kunnen een verschillend accent krijgen en op diverse manieren wor
den geformuleerd. In Hoofdstuk I is dit gegeven uitgewerkt voor de relatie tussen 2 
Petrus en Judas. Petrus sluit zich aan bij het gebod van de apostelen van de Heer en 
Redder, Jezus Christus (3,2). De voorbeelden van Noach en Lot, die zijn Heer 
noemde, heeft hij onthouden en in zijn brief verwerkt. 

Gods rechtvaardigheid triomfeert in de wereld. Zo is ook rechtstreeks verband te 
leggen tussen 2 Petrus 2 en 3. Zoals de toenmalige wereld door het water is verzwol
gen, zo wordt ook nu de wereld bewaard voor het vuur en nadert de dag van de on
dergang van goddelozen (3,7). Gods belofte heeft het perspektief van een nieuwe 
aarde, waar gerechtigheid woont (3,13). Bauckham heeft gelijk als hij opmerkt: "It 
provides the eschatological condition for their persistence in righteousness, just as 
the false teachers' denial of eschatology undermines the Christian practice of righ
teousness"". De houding, die de christen inneemt in en tegenover deze wereld, moet 
alvast laten zien hoe het toegaat in de wereld, die God heeft beloofd. 

Tenslotte, Petrus schreef deze woorden naar aanleiding van mensen, die losban-

'̂  Fornberg, Early Church, 41, wiens suggestie in de kommentaar van Kahmann als mogelijk
heid wordt genoemd. 
" Bauckham, Commentary, lil. 
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digheid propageerden. Deze levenshouding is niet nieuw. We herkennen motieven 
uit de tijd van Noach, en vooral uit de omgeving van Lot: goddeloosheid, beginsel-
loosheid, losbandig gedrag en immoraliteit. Ook hier leest de geschiedenis ons de 
les. Met deze levenswijze komt ook het heidendom mee; en mensen die zo leven, 
worden door God niet getolereerd in zijn wereld. Hiermee is de basis gelegd voor het 
tweede deel van dit hoofdstuk: een emotionele, polemische aanklacht tegen de pseu
do-leraars en hun gevolg. 

3. KONFRONTATIE MET DE PSEUDO-LERAARS (2,10b-16) 

De eerste helft van 2 Petrus 2 is opgebouwd uit twee afgeronde eenheden 
(vs 1-3 en vs 4-9). We konstateerden dat vs 10a een inclusio vormt met vs 1-
2. De nu volgende perikoop heeft een veel minder strakke opbouw. De in
houd leent zich daar trouwens ook minder goed voor. Het is eerder een op
somming geworden van ideeën, gedragingen en taktieken van de pseudo-le
raars. Uit het feit dat Petrus in deze opsomming gebruik maakt van naast 
elkaar geplaatste participia (vs 12-15) valt af te leiden dat de apostel geen 
schematische, systematische behandeling wil geven van wat men leert, maar 
een scherpe tekening van wat men doet. Aan hun vruchten zult ge hen ken
nen! 

Wanneer gesteld wordt, dat de schrijver van 2 Petrus 2 een clichématig 
beeld geeft van de pseudo-leraars, is een te oppervlakkige konklusie getrok
ken. De vormgeving en de bewogenheid van dit hoofdstuk zijn enig in hun 
soort*^. De lezers worden hier gekonfronteerd met onechte voorgangers in 
hun ware gedaante. In het tweede gedeelte van 2 Petrus 2 zijn de beide on
derdelen (vs 10b-16 en 17-22) zo afgerond, dat beide sekties afsluiten met 
een beeldende karakteristiek, respektievelijk van de ezel van Bileam en van 
de hond en de zeug. De apostel begint echter met een tekening van de pseu
do-leraars: ze zijn arrogant, dierlijk, en het zijn wandelaars op de weg van 
Bileam. We gaan nu deze kwalifikaties nader bekijken. 

3.1. Verbale arrogantie 

Wie brutaal is en arrogant (aöedSriq; cf Spr 21,24 LXX; 1 Klem 30,8) 
mag in de gemeente geen verantwoordelijke taak krijgen (Tit 1,7). Nu is ar
rogantie een eigenschap, die de intermenselijke relaties bemoeilijkt. De ar
rogantie van de pseudo-leraars is echter vooral gericht tegen hogere mach
ten. Het is vooral een verbale arrogantie: "zij deinzen er niet voor terug, de 

" Spicq, Les Epitres de St. Pierre, 228: "Mais les sarcasmes contre les rhéteurs et les écoles 
philosophiques rivales étaient une caractéristique de la diatribe" (onder verwijzing - voor wat 
het NT betreft - naar Paulus (Hand 13,10; Gal 5,12; Fil 3,2.19; Tit 1,12)). Meer voorbeelden 
van dit stijl-type van beoordeling bij Berger, Formgeschichle, 222 (cf 365), die verwijst naar 
Jezus' scherpe analyse van de farizeeên (Mat 23,1-7). 
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8ó^ai te belasteren, te smaden". In de bijbel is Só^a de heerlijkheid van 
God. Het meervoud 'heerlijkheden' kan gebruikt worden voor de engelen, 
de wezens die Gods luister zichtbaar maken". 

Verreweg de meeste exegeten verstaan onder Só^ai kwade engelen, met 
verwijzmg naar vs 4: "engelen, die gezondigd hadden". De in vs 11 ge
noemde engelen daarentegen zouden goede engelen zijn. De interpretatie 
wordt dan als volgt: de pseudo-leraars minachten de duivelse machten, in 
de mening daarboven te staan^. De vergelijking in vs 11 (hun meerderen in 
sterkte en macht) heeft dan óf op de 8ó^ai, óf op de pseudo-leraars betrek
king. In het eerste geval wordt gezegd: zelfs de engelen, meerder dan de 
duivelen in sterkte en macht, beledigen hen {= de duivelen) niet''. In het 
tweede geval is de bedoehng: de engelen, hoger dan de pseudo-leraars, wa
gen het zelfs niet de machten van het kwaad te tarten**. 

De interpretatie 6ó^ai = kwade engelen lijkt ons echter onhoudbaar, en 
wel om de volgende redenen: 

1. Een zo specifieke term als 8ó^a, m de bijbel rechtstreeks voort
vloeiend uit Gods eigen heerlijkheid", kan moeilijk worden verstaan als 
aanduiding van machten die zich radikaal tegenover God opstellen. De 8ó-
4ai geven, als uitstraling van Gods wezen, juist gestalte aan zijn heerlijk
heid. Deze engelen vormen Gods direkte omgeving. 

" Bijvoorbeeld in de hebreeuwse tekst 1 QH 10,8 (in Lohse, Texte aus Qumran) "Zie Gij 
zijt de vorst van de goddelijken en de koning van de aanzienlijken, de heer van iedere geest"; 
in dit verband moet het begrip 'aanzienlijken' (nikbadim) tussen de parallellen in deze zin wel 
op hemel-wezens slaan (B P Kittel, The Hymns of Qumran {Soc ofBibl Literature diss se
ries no 50, 1981)) In de griekse tekst van de Test XII Patriarchen lezen we m T Juda 25,2 
over ai SuvotiEit; ifiq 5o^ti(;, terwijl in T Levi 18,5 wordt gezegd Kat oi SvyeXoi Tfi<; SO^TIQ 
ToO npoocoTtou Kupiou xaploovTai èv aüxM (tekst in M de Jonge, The Testaments of the 
twelve Patriarchs, Greek Text, Leiden 1978) Het woord Só^ai is ook wel opgevat als referen
tie aan menselijke autoriteit, hetzij die van de kerk (Bigg), hetzij die van de staat (Grotius, 
Calvijn, Reicke) Petrus gebruikt echter met de term è^ouoia (macht) zoals Paulus in Rom 
13,1 Bovendien geldt als bezwaar, dat de aansluiting in vs 10 (het verachten van de Heer
schappij) wordt gemist, tenzij men ook daar aan menselijke autoriteiten wil denken, wat ons 
met waarschijnlijk voorkwam Een derde bezwaar is de overgang naar vs 11, wat zou de 
schrijver bedoelen met de mededeling dat engelen geen smadelijk oordeel tegen de overheden 
inbrengen'' 
" Dit uitgangspunt, vaak alleen gebaseerd op de verwijzing naar vs 4, heeft enorme konse-
kwenties voor de interpretatie van 2 Petrus 2 Riesner, Der zweite Petrus-Brief, 134-137 komt 
op deze manier uit bij de gedachte, dat de dwaalleraars onder esseense invloed stonden (zie 
5 2 2 ) 
' ' Zo de kommentaren van Schelkle, Fuchs/Reymond, Kahmann; Bauckham. 
'* Deze mogelijkheid wordt besproken in de kommentaar van Bauckham 
' ' Te wijzen is op Hebr 9,5 Cherubs der heerlijkheid (xepouPin 5O^T|C;), en op wat Ignatius 
schrijft aan Smyrna (6,1) f| 6o^a TQV (iyy&)Miv (cf T Levi 18,5 en T Juda 25,2) Ook bij Phi-
lo zijn de 5o^ai de engelen in Gods onmiddellijke nabijheid (De Specialibus Legibus I, 45; 
Quaestiones et Solutiones m Exodum II, 45) Zie verder nog Selwyn, The First Epistle of St. 
Peter, 253-258 
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2. Het meervoud öó^ai komt in het NT slechts voor op deze plaats, in 1 
Petr 1,11 (m de letterlijke betekenis "heerlijkheid na lijden") en in Judas 8. 
Bij Judas moet het woord, omdat het parallel staat met "heerschappij" op 
de goede engelen zien, zoals sinds Clemens Alexandrinus in de uitleg ook 
algemeen aanvaard is™. Men geeft dit ook toe: Judas bedoelt goede enge
len, maar Petrus zou dan het materiaal uit Judas hebben omgewerkt. Hier
bij moet worden aangetekend dat omwerken niet gelijk is aan omkeren. 
Naar onze overtuiging moet echter de argumentatie worden omgekeerd: 
Judas geeft een (verantwoorde) interpretatie van wat Petrus bedoelt. 

3. Het beroep op 2 Petr 2,4 is niet besHssend, want het woord dyYéXcov is 
daar nader bepaald: engelen, die gezondigd hadden. In vs 11 wordt het 
woord ÖYYÊ oi opnieuw gebruikt, maar nu zonder deze nadere invulling. 
Het is dus niet ongeoorloofd, verschil te maken tussen de engelen uit vs 4 en 
die uit VS 11. 

4. Wanneer in 2 Petr 2,10-11 de 8ó^ai en de ayYEXoi met elkaar te identi
ficeren zijn, is de bijzin van vs 11a op te vatten als uitleg van het minder 
doorzichtige begrip Só^ai. We kunnen dit vergelijken met wat Petrus in 
zijn eerste brief doet, als hij engelen, krachten en machten op één lijn stelt 
(1 Petr 3,22). Snyman merkt hierover op: "The angels in each case are men
tioned with other plural words, somewhat mysterious"". 

5. Het werkwoord pXaocprinéo) betekent niet allereerst: minachten, tar
ten, maar: belasteren, kwaadspreken. Wanneer de Só^ai kwade engelen 
zijn, is men gedwongen toch in de richtmg van 'tarten' te denken. Belaste
ren van kwade engelen geeft geen goede zin, terwijl het bij de goede engelen 
voor de hand ligt: de pseudo-leraars belasteren dan namelijk niet God zelf, 
maar de wezens, die zijn heerlijkheid vertegenwoordigen. Daarmee doen zij 
een indirekte aanval op Gods heerschappij. 

Konklusie: de 8ó^ai zijn de goede engelen, dezelfden als die in vs 11 wor
den genoemd: 'engelen die meerder zijn in kracht en macht'. Dat 'meer-
der'-zijn moet per konsekwentie betekenen: meer dan de pseudo-leraars. 
Dat geldt ook voor het oordeel "tegen hen"'^. 

Wat betekenen deze woorden? Judas geeft een specifiek voorbeeld van 
één van die engelen, namelijk de aartsengel Michael. Deze hooggeplaatste 
in de hemelse hofhouding kent in alle bescheidenheid zijn plaats en laat het 
oordeel aan God over: de Here bestraf f e u. Michael, hoewel zelf behorend 

™ Clemens Alexandrinus, Adumbrationes II In Epistola ludae Catholica (GCS 17-2) wijst in
zake de verachting van de heerschappij op degene die werkelijk Heer is, Jezus Christus Cle
mens vervolgt ""maiestatem" inquit "Blasphemant" hoc est angelos" 
" Snyman,/lM?/ie/i//c;/^, 210 
" Aldus reeds Bengel (Gnomon, a 1 ) en de kommentaren van Greijdanus en Bolkestein (de 
laatste met enige reserve); recent ook Sellin, Haretiker, 215 n 30 Deze interpretatie werd ook 
verdedigd door J Sickenberger, Engels- oder Teufelslasterer, passim 
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tot de 5ó4ai, waagt het niet om de duivel te veroordelen. In het OT valt te 
wijzen op het visioen in Zacharia 3, waar de satan wél een veroordeling van 
Jozua had gegeven. Toch zegt de engel des Heren naar aanleiding hiervan: 
de Here bestraffe u. Zo is het ook met alle engelen, die rond Gods troon en 
rechterstoel staan'^ De engelen om Hem heen zijn superieur in macht en 
positie, zodat ze ook via machts-misbruik (kwaadspreken, verdachtmaken) 
het oordeel van God zouden kunnen beïnvloeden, versnellen of zelfs over
nemen. Dat doen zij echter niet, maar zij laten in "heilige behoedzaam
heid" (Greijdanus) de tijd en de wijze, waarop geoordeeld wordt, aan de 
Here over. Zelf vellen ze geen oordeel (Kpioiq). Trouwens, ook Christus 
liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt (1 Petr 2,23). 

Dit zou toch op de pseudo-leraars enige indruk moeten maken. Zo mach
tig zijn de 8ó^ai, dat zij bang voor hen zouden moeten zijn, zoals in het oö 
Tpé^oual ligt opgesloten. Maar de arrogante brutaliteit van deze mensen 
wordt openbaar in het feit dat zij zelfs de heilige engelen belasteren. Precies 
de omgekeerde houding werd elders in Klein-Azië gepropageerd: gemaakte 
nederigheid en verering van engelen (Kol 2,18). Zo horen ook antinomisme 
en verachting van engelen bij elkaar. De pseudo-leraars kennen de engelen 
niet eens (vs 12). Het beschimpen van engelen is uitermate uitdagend. He-
mel-tergend is hun gedrag. Men gaat nog niet zover, dat God zelf wordt be
lasterd, maar door de smaad op de engelen is Gods heerlijkheid wel in ge
ding. De verachters van de Heerschappij (vs 10a) richten hun giftige pijl op 
de engelen die deze autoriteit dienen. 

Voorts moet ook in rekening worden gebracht wat de Schrift verder over 
engelen en hun funktie zegt. De heerlijkheid van de engelen blijkt uit de 
overvloed van benamingen (Kol 1,16 en Ef 1,21 en Petrus zelf in 1 Petr 
3,22). Zij dragen zorg voor de gemeente, speciaal ook in verband met de 
verantwoordelijkheid van voorgangers (1 Tim 5,21). Engelen hebben te
vens een uitvoerende taak bij het oordeel (Mat 13,41-49; 24,31; 25,31; Mk 
8,38; 2Tess 1,7-10: straf oefening over ongehoorzaamheid; Lk 12,8-9, waar 
ook de termen 'verloochenen' en 'lasteren' voorkomen). Deze prominente 
positie mag niet worden misbruikt. Blijkbaar moet bij het oordeel de uit
voerende macht gescheiden blijven van de rechterlijke macht. 

Berger heeft aangetoond dat het woordveld, bestaande uit de elementen 
'aanklagen, lasteren, verloochenen' volgens de geschriften van Philo uit
drukking geeft aan een opstandigheid, gericht tegen Gods voorzienigheid. 
Mensen uiten hun ontevredenheid over Gods wereldbestel met name tegen 

" "De Heere wordt hier als Rechter gedacht, gezeten op den Rechterstoel" (Greijdanus, De 
tweede brief van den apostel Petrus, 310). Zie verder Job 1,6; 2,1; Mat 18,10; Lk 1,19. Wij le
zen hier itapè Kupita (met <̂ B C K P en 8 minuskels; kontra p " en 5 minuskels, die napa KU-
piou lezen; zie voor het materiaal Aland, The Greek New Testament). 
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engelen die in dat bestel zijn ingeschakeld'". De verschillende zaken, die de 
pseudoleraars verweten worden (lasteren van engelen; vrijheid; ontkennen 
van het oordeel), hebben een gemeenschappelijke wortel, aldus Berger: het 
gaat om de vraag, "ob Gott die Welt überhaupt im Stich gelassen habe und 
sich noch um sie kummere"'^ Het vraagstuk van de goddelijke aktiviteit in 
de geschiedenis was dermate algemeen dat de pseudoleraars, door deze 
problematiek bemvloed, een radikaalskeptisch standpunt konden uitdra
gen dat in Asia Minor grif ingang vond. 

3.2. Dierlijke driften 

In twee opzichten zijn de pseudoleraars met dieren ((,&a; levende we
zens) te vergelijken. Dieren denken niet door, maar laten zich door een in
stinktmatige drift leiden (aXoya); zo zijn ook de onechte leraars, wanneer 
ze beschimpen, wat ze niet begrijpen. Men heeft immers geen kennis van de 
engelen wereld, maar matigt zich toch een oordeel aan. Instinktief gaan ze 
hun gang en weigeren verder te kijken dan hun neus lang is. Een tweede 
punt van vergelijking met dieren is, dat de natuur hen heeft bestemd ((puoi
Ktt yeyevTinéva: "natuurwezens, geboren om te...") tot 'vangen en doden'. 
De exegetische vraag bij dit laatste is of dit vangen en doden aktief moet 
worden opgevat ("om te vangen en te doden") dan wel passief ("om gevan
gen en gedood te worden"). 

De vraag is van belang vanwege het centrale begrip cpGopd dat in vs 12 tot 
drie maal toe doorkhnkt, de laatste maal in het versterkte KaTacpGapfjoov
xai". We kwamen het woord al tegen in 1,4 waar 'bederf' het gevolg was 
van de zonde; in 2,19 wordt gezegd dat de pseudoleraars slaven van het be
derf zijn. Kan men ook zichzelf in dit slopend verval begeven? Wanneer het 
'vangen en doden' aktief is bedoeld, dan moet aöxcöv ("hun verderf") een 
genitivus subjektivus zijn, die verwijst naar de dwaalleraars: zij die erop uit 
zijn anderen te gronde te richten zullen daardoor juist hun eigen ondergang 
bewerken''̂  Is het 'vangen en doden' passief te nemen, dan moet ainïbv 
naar de dieren verwijzen: zoals dieren van nature teniet zullen gaan, zo zul
len ook de pseudoleraars vernietigd worden'^ 

'■• Berger, Streit um Gottes Vorsehung, 126127. Hij noemt De Sommis II, 131vv; De Confu
sione Linguarum, 154; en verschillende passages uit De Providentia: I, 57 60 69, II, 66 72. 
Volgens Justinus, Apologia 11, 5,2v heeft God de zorg (npóvoiav) voor de mensen en alles wat 
onder de hemel is toevertrouwd aan engelen, die Hi] over hen heeft gesteld 
■" Berger, Streit um Gottes Vorsehung, 128. 
" Met de meeste handschriften is hier het prefix te lezen KaTatpBapiioovtai 
" Deze opvatting o a in de kommentaren van Wohlenberg, Greijdanus en Bolkestein. 
" Aldus Fornberg, Early Church, 46, en de kommentaren van Schelkle en Kahmann. 
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Bij de keuze tussen deze twee mogelijkheden^' spelen drie faktoren een 
rol: 
1. Het woord aüxcov is in de zinskonstruktie zo geplaatst, dat het lijkt te
rug te wijzen naar de pseudo-leraars, aangezien het woord (,&a als antece
dent te ver verwijderd is. 
2. Vanwege de specifieke beeldspraak moet de uitleg proberen zo lang mo
gelijk het beeld te behouden. Dit geeft de aktieve vertaling enig voordeel: 
"hun verderf" is dan het verderf dat de dieren teweeg brengen. 
3. In VS 14 wordt gesproken over het voorhouden van lokaas. Nemen we 
vangen en doden aktief, dan wordt dit met het lokaas (mirabile dictu!) later 
geïllustreerd. 

Op grond hiervan verdient de aktieve vertaling "geboren om te vangen en 
te doden" voorlopig de voorkeur. De pseudo-leraars zijn roofdieren, loe
rend op hun prooi, om die te overmeesteren en te verslinden. Opmerkelijk 
is dan, dat Paulus bij zijn afscheid van de oudsten te Efeze ervoor waar
schuwde, dat na zijn vertrek "grimmige wolven" zouden binnenkomen, 
"die de kudde niet zullen sparen" (Hand 20,29). Het dierlijk-roofzuchtige 
van de pseudo-leraars is door Paulus en Petrus beiden juist getaxeerd. 

Dit staat overigens in nauw verband met de interpretatie van vs 13a, die 
bemoeilijkt wordt door onzekerheid in de teksttraditie. Leest men zoals ge
bruikelijk ctSiKOünevoi, dan ontstaat een grammatikale knoop*", die alleen 
nog te ontwarren is door het werkwoord de betekenis te geven: schade lij
den in, beroofd worden van het loon der ongerechtigheid*', of door een an-

™ Twee andere mogelijkheden liggen minder voor de hand, in de eerste plaats dat aötcbv zou 
teruggaan op de kwade engelen (het dichtstbijzijnde antecedent is immers olq; zie de kommen-
taar van Bauckham) Deze opvatting berust echter op een uitleg van 'heerlijkheden', die wij 
onjuist hebben bevonden Bovendien wordt ook de vergelijking met dieren, een beeld dat de 
inzet van vs 12 beheerst, voortijdig afgebroken. In de tweede plaats wordt wel aan een he
braïsme gedacht 'm hun eigen vernietiging zullen ze ook definitief vernietigd worden' Een 
dergelijke uitdrukking treffen we (m sommige handschriften) aan in 3,3- 'spotters met spot' 
(zie ook LXX Ex 18,18, Jes 24,3, Micha 2,10) Bezwaarlijk is echter dat zo het woord auTwv 
geheel overbodig wordt 
*° Deze variant wordt gelezen door p " i< ' B P "P en 12 minuskels Zie voor het materiaal 
Aland, The Greek New Testament Deze lezing zou de voorkeur hebben vanwege lectio diffi-
cilior, en omdat zo een woordspel met dSiKiaq ontstaat (Metzger, Textual Commentary, a 1). 
Deze laatste reden is overigens puur hypothetisch en geeft onvoldoende rechtvaardiging voor 
de moeilijke grammatikale konstruktie De vertaling van het NBG (1951) "onrecht ontmoe
tende tot loon van hun onrecht", een poging om deze (vermeende) woordspeling door te verta
len, IS toch met meer dan een verlegenheidsoplossing 
" Aldus de kommentaren van Reicke, Green, Greijdanus; zie Bauer, Wórterbuch, s v.- "ge-
schadigt um", Liddell/Scott/Jones, Lexicon, s v.. "to be defrauded of" Maar hoe is dan de 
akkusativus liioGóv te verklaren'' Een andere mogelijkheid (m de kommentaren van Chaine, 
Schelkle en Bauckham) is, dat de pseudo-leraars (in het oordeel) 'beschadigd zullen worden' 
vanwege de schade, die ze hebben aangericht Het is echter onwaarschijnlijk, dat Petrus het 
werkwoord dSiKeto (onrecht doen) voor Gods oordeel zou gebruiken (cf 1 Petr 2,23) Boven
dien krijgt de uitdrukking 'loon voor het onrecht' dan een andere betekenis dan die men van
uit het voorbeeld van Bileam (vs 15) zou verwachten, namelijk materieel voordeel 
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dere verbinding van woorden toe te passen*^. De variant Koniounevoi ("zij 
zullen ontvangen") heeft echter goede steun in de teksttraditie" en in het 
spraakgebruik van de apostel Petrus (1 Petr 1,9; 5,4). Dit laat evengoed 
ruimte voor de gedachte aan vergelding, maar dan in direkte aansluitmg op 
het slot van vs 12. 

Vs 13a moet dan als volgt worden vertaald: "zullende verkrijgen het loon 
der ongerechtigheid". Maar dit voegt nog een vierde faktor aan de boven

genoemde drie toe, want dSiKÏaq staat op één lijn met (pGopd. De pseudo

leraars, in hun jacht op andere mensen een dodelijk gevaar, zullen in hun 
eigen net gevangen worden  het verdiende loon voor hun ongerechtigheid. 
Onze keus voor de aktieve interpretatie 'om te vangen en te doden' wordt 
hiermee bevestigd. 

Wat houdt die ongerechtigheid precies in? In vs 13b15a vinden we een 
aaneenschakeling van dingen, waar deze mensen mee bezig zijn, beschreven 
via een reeks van participia in het durativum. Daar tussendoor is tweemaal 
een predikaat te vinden: "vlekken en smetten" en "kinderen van de 
vloek"*"*. Nu voor de derde maal (na vs 13 en vs 1013a) het portret van de 
pseudoleraars wordt uitgetekend, is hun profiel tot een signalement gewor

den. Ze zijn te herkennen aan: 

 het onbeschaamd brassen; 
zij vmden het een genot om op klaarlichte dag te brassen. Het partici

pium fiYoünEvoi gaat van een dubbele akkusativus vergezeld: f|8ovfiv (ple

zier, negatiefin Lk 8,14; Tit 3,3; Jak 4,1.3) en xpucpfiv (luxe; Lk 7,25). Het 
gaat erom dat men zich laat verwennen, of zichzelf de luxe gunt om er een 
verschoven dagindeling op na te houden. Brassen doet men normaal, wan

neer de avondmaaltijd tot in de kleine uurtjes wordt voortgezet. Dit ge

beurt nu echter op klaarlichte dag. Bovendien is hun gedrag daardoor ma

nifest: men is onbeschaamd aanstootgevend (cf Jes 5,11; Pred 10,6; Rom 
13,1213; lTess5,7). 

 het verborgen bedrog; 

'2 Skehan, Note, gevolgd in de kommentaar van Spicq, wil vertalen 'dezen zullen in hun ver

derf ook de schade lijden, verdorven te worden Zij, die menen dat het loon der ongerechtig

heid bestaat in plezier ' Hij verbindt 'het loon der ongerechtigheid' niet met het vooraf

gaande, maar met het volgende Voor de betekenis 'schade lijden' verwijst hij naar Wijsh 
14,29, 3 Makk 3,8, Op 2,11 Deze oplossing is ingenieus, maar onbevredigend, want 
dSiKounevoi in de betekenis 'schade lijden' vormt een tautologie met (pÖapriaovTai 
*' Deze lezing is te vinden in K ■= A C K en 25 minuskels De variant is te verklaren als dittogra

fie, die in dit geval kan zijn ontstaan doordat lONTAIKOM werd gelezen als lONTAI AAI

KOM (met aanvulling van de letter A) 
^ Zie voor de struktuur van deze verzen Fornberg, Early Church, 101102, voor de stijlvorm 
Berger, Formgeschichte, 222223 De twee typeringen zijn vooral ook van belang, omdat zij 
stammen vanuit respektievelijk de apostohsche en de profetische traditie (zie verder bij 2 Petr 
3,2 en 14) 
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zij genieten van hun bedriegerijen, als zij met u feesten. Het is mogelijk 
dat aTtdTait; (bedrog (cf Mk 4,19), maar ook bedrieglijk plezier) een 
woordspeling is op dydTtaK;: de liefdemaaltijden van de gemeente (Judas 
12)*^ De pseudo-leraars organiseren die ook, nodigen uit ("met u"), maar 
het zijn bedriegelijke smulpartijen, waarbij men tevens 'smult' van het ge
pleegde bedrog^'. "Vlekken en smetten" zijn zij, de hinderlijke sporen van 
de maaltijd. Uit de woordkeus van de apostel kan men afleiden hoe groot 
voor hem het kontrast is met Christus, een lam zonder vlek of smet (1 Petr 
1,19), en ook met de gelovigen die het eind-oordeel verwachten en onbe
smet en onbevlekt willen bevonden worden (2 Petr 3,14). 

- de begerige blik; 
zij hebben ogen vol overspel en zijn onverzadigbaar van zonde. Het 

woord voor overspel (noixaWq), hier parallel met 'zonde', behoeft niet 
pregnant te worden genomen in de betekenis 'overspeelster' (cf Rom 7,3). 
Het woord zelf betekent 'ontrouw' (ook in religieuze zin: Jak 4,4). Een pa
rallel vinden we in Jezus' woord uit de bergrede: wie een vrouw aanziet om 
haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd (Mat 
5,28). In hun ogen weerspiegelt zich hun onverzadigbaar, lonkend verlan
gen. Opnieuw een kontrast, nu met de radikale breuk, die Petrus in zijn 
eerste brief beschreef: het afrekenen met de zonde, om niet meer naar de 
menselijke begeerten te leven (1 Petr 4,1-3). 

- het lokken van mensen; 
zij houden onstabiele mensen het lokaas voor. Petrus kende uit eigen er

varing de techniek van het vissen met een vishaak (Mat 17,27) en met lok
aas*'. De onstabiliteit van deze mensen ("zielen" zegt Petrus, net zoals in 1 
Petr 3,20; cf Hand 2,41) betekent niet dat ze nog maar kort christen waren 
geworden, maar dat het mensen zijn die nog niet stevig in de waarheid ge
worteld zijn, en zich nog niet met hart en ziel aan de Here hebben overgege-
ven*^ Juist op deze 'onstandvastigen' had men het gemunt, want zij zullen 

" Enkele handschriften (o a de codex Vaticanus) hebben dyanoK;, maar dat zal een aanpas
sing aan de tekst van Judas zijn, die paleografisch gemakkelijk te verklaren is (zie Metzger, 
Text, 187) Breder over deze variant De Zwaan, II Petrus en Judas, 116-117 
*' Fuchs/Reymond, La deuxième Epitre de St Pierre, a 1 "c'est-è-dire des illusions, des 
mensognes, Ie contraire de la realite de la communion avec Ie Christ " Is deze veronderstelling 
juist, dan zou sprake zijn van misbruik van de hefde-maaltijd op een manier die vergelijkbaar 
IS met de situatie in Korinte (1 Kor 11) Dat deze woordspeling misschien bewust is aange
bracht (zoals trouwens ook in vs 16), zou men kunnen afleiden uit het feit dat via ouveucoxou-
HEvoi ünlv de suggestie van een 'maaltijd' al aanwezig is (aldus Bauckham in zijn kommen-
taar) 
«' Liddell/Scott/Jones, Lexicon, s.v.. "to entice or catch with a bait" Petrus gebruikt dit 
beeld nog een keer in vs 18 Ook Philo kent dit beeld uit de wereld van de vissers en past het op 
gelijke wijze toe (De Praemiis et Poenis, 25) Hieruit (en ook uit Jak 1,14) blijkt, dat men ui
teraard zelf geen visser hoeft te zijn om over lokaas te kunnen spreken Toch is het opmerke
lijk dat juist in een brief van Petrus deze metafoor tot twee maal toe voorkomt. 
" Aldus terecht Greijdanus in zijn kommentaar. 
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happig in het lokaas van 'vrijheid' (vs 19) bijten, wanneer hun dat voorge
houden wordt. 

- het hebzuchtige hart; 
zij hebben een hart, geroutineerd in hebzucht. Deze klacht is al eerder 

verwoord in vs 3, waar hebzucht een belangrijk motief van de pseudo-le
raars bleek te zijn (cf vs 15 slot), zó belangrijk, dat men op dit punt bijzon
der getraind is. Oefening baart kunst, niet alleen in de godsvrucht (1 Tim 
4,7; Hebr 5,14; 12,11), maar ook in het uitschudden van mensen. Hier zijn 
het vooral twee terreinen, waarop de immoraliteit van de pseudo-leraars tot 
uitdrukking komt: de sexualiteit en de hebzucht. Het laatste motief wordt 
met het voorbeeld van Bileam in het vervolg nog nader geadstrueerd: ze 
hebben de rechte weg verlaten om in het spoor van Bileam te gaan. 

Kernachtig en vlijmscherp sluit Petrus zijn serie beschuldigingen af. Zijn 
woorden zijn raak gekozen en lopen uit op een weloverwogen oordeel, 
voorbereid door de typering "vlekken en smetten" en gevolgd door de 
naam van de grote voorganger van pseudo-profeten: Bileam. De apostel 
heeft maar niet een willekeurige serie beschuldigingen neergepend. "Kinde
ren van de vloek", zo besluit hij namelijk*'. Deze scherpe veroordeling mag 
worden gezien tegen de achtergrond van de zegen en vloek die in het ver
bond tussen God en zijn volk tegenover elkaar worden gesteld en verbon
den aan het al dan niet gaan in de weg van Gods geboden (cf 2 Petr 2,21; 
3,2). We denken dan aan Deut 11,26-28, waar expliciet wordt gewaar
schuwd voor het afwijken van de weg**: 

"Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor; zegen, wanneer ge luistert 
naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, 
indien ge naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt 
van de weg die ik u heden gebied...". 

3.3. De weg van Bileam 

De dwaalleraars waren zelf op een dwaalspoor geraakt (2,18; 3,17), om
dat ze de rechte weg hadden verlaten. Daar lag het begin van het spoor dat 
ze zijn gaan volgen en waarop zij weer gevolgd wórden. Wie een andere 
koers kiest, dwaalt steeds verder af. In Deut 11,28 was de vloek juist aange
zegd wanneer men zou afdwalen (LXX 7iX,avTi9fiTe) van de weg die de 
Here voorgeschreven had (cf Spr 21,16; Wijsh 5,6). De wegen van de Here 
zijn recht (Hand 13,10), maar mensen wringen zich altijd in allerlei bochten 

*' Dit is een hebraïsme van een type dat Petrus in zijn eerste brief ook had gebruikt: "kinderen 
van de gehoorzaamheid" (1 Petr 1,14); zie verder LXX Jes 57,4; Hos 10,9; ook Paulus (Ef 
2,3; 5,8) en later Barnabas (7,1; 9,7; 21,9) en Ignatius (Filadl,\). 
'O Fornberg, Early Church, 102-103. Hiermee wordt ook de overgang naar vs 15a verklaard: 
zij hebben de rechte weg verlaten. 
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om onder zijn gebod uit te komen. Het verlaten van de rechte weg (2,2.21) 
heeft dus met alleen tot gevolg, dat men de weg kwijtraakt en ronddoolt, 
maar ook, dat men op een totaal ander spoor verder gaat. 

Op de weg die men nu is ingeslagen was reeds iemand voorgegaan; ie
mand, die ook ongehoorzaam was aan God en zich eveneens liet leiden 
door financiële motieven: Bileam". Om precies te zijn is niet Bileam zelf, 

" Bileam wordt door Petrus nader aangeduid als xoö Bocop, wat door enkele handschriften 
om begrijpelijke redenen is gekorngeerd naar de LXX TOO Becop (nl door B, waar ook de 
vorm Simeon is gekorngeerd, en 1 minuskel) Hoe voor de hand liggend deze korrektie is, 
blijkt wel uit het feit dat Nestle-25 nog Becop las Immers, nergens in het OT komt Booop 
voor als patronymicum Men heeft een verklaring gezocht voor deze merkwaardige toevoe
ging in 2 Petrus vanuit de ontwikkeling van de taal het zou een verschil in spelling of uit
spraak betreffen Zo trachtte Th Zahn (Emleilung m das Neue Testament II, Leipzig M906-
1907, 110) de naam Bosor te herleiden tot het galilese dialekt van Petrus In het gahlees was in
derdaad de o-klank overheersend, maar vanuit dit dialekt kan men met de verandering van de 
hebreeuwse letter ayin in de griekse sigma verklaren (zie over het gahlees G Dalman, Gram 
matik des judisch-palastmischen Aramaisch nach den Idiomen despalastmischen Talmud, des 
Onkelostargum und prophetentargum und der Jerusalemischen Targume, Leipzig 21905, 
56vv) 
Ook aan een bewust aangebrachte woordspeling is wel gedacht Bosor zou het hebreeuwse 
ben-basar, "zoon van het vlees", in herinnering roepen Zo zegt Wettstein "Bileamus erat fi
lms Beoris, quod nomen partis hic leviter inflectitur immutaturque, ut fit Bocóp a BSR quod 
carnalem hominem denotat, Micha 6,5, Op 2,14" (Novum Testamentum, a l ) In dezelfde 
lijn denken ook Vitnnga (geciteerd in de kommentaar van Bigg), Wohlenberg en recentelijk 
Bauckham Op deze wijze zou Petrus het immoreel gedrag van Bileam willen typeren als 'vle
selijk' Deze oplossing wordt echter met gesteund door materiaal uit joodse bron, een dergelij
ke woordspeling met 'vlees' is verder met bekend Men moet zich dan ook afvragen of de le
zers (c q de vertaler, wanneer men uitgaat van een hebreeuwse of aramese oertekst) deze 
woordspeling konden vatten 
Een interessante mogelijkheid is nog om Bosor niet als patronymicum te zien, maar als om
schrijving van de plaats van herkomst Zo de Vulgata "Balaam ex Bosor" Grotius, Annota-
tiones, a 1 , dacht reeds aan korruptie van Pethor, met gespirantiseerde uitspraak van de P (> 
B) en de Th (> S) Ook Spicq wijst in zijn kommentaar, zij het voorzichtig, op deze mogelijk
heid Toch lijkt ook deze oplossing met aannemelijk, omdat de LXX het woord Pethor gespi-
rantiseerd weergeeft als OaOoup, zoals Num 22,5 laat zien Volgens deze tekst en volgens Deut 
23,5 kwam Bileam uit Pethor, een stad die in het assyrisch voorkomt onder de naam Pitru of 
Pitura (met het determinativum uru voor stad, cf Köhler/Baumgartner, Hebrüisches und 
Aramaisches Lexicon zum Alten Testament III, Leiden 1983, s v ) 
Het blijkt uitermate moeilijk, een bevredigende oplossing te vinden voor de opmerkelijke toe
voeging ToO Booóp in 2 Petrus 2 Ook De Zwaan, die deze lezing volgt, weet er geen verkla
ring voor te geven (//Peïn/5 e;? y«rfa5, 118) Is de lezing Booop sekundair, daniszij misschien 
veroorzaakt door het invoegen van een korrektie in de marge of in de interlinie, omdat het vol
gende relativum öc; in de handschriften veelal ontbreekt Op een dergelijke manier verklaart 
Metzger {Textual Commentary, a 1 ) de lezing van de Sinaiticus Becoopoop Maar de vorm 
Booop lijkt vast verankerd te zijn in de teksttraditie Zoals Zahn veronderstelde, kan dat te 
maken hebben met het galilese dialekt van Petrus (die zijn eigen naam schrijft of uitspreekt als 
Simeon (2 Petr 1,1)) Prof Drs J P Lettinga te Kampen deed mij de hypothese aan de hand, 
dat de naam Beor door een gahleeér (met verwaarlozing van de ayin) kan zijn uitgesproken als 
Bocap (eventueel Btop), waaruit via een verschrijving de lezing Booop is ontstaan Dit is moge
lijk, omdat in de unciaal voor de o-mega veelal de dubbele o-mikron werd geschreven, waar-
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maar de weg die hij volgde en die zijn opvatting van profeet-zijn typeert, 
het punt van vergelijking. Judas spreekt kortweg over "Bileams dwaling" 
en "Kaïns weg". Volgens veel uitleggers volgt Petrus hier de joodse tradi
tie, waarin Bileam steeds duidelijker wordt opgevoerd als de volksvijand 
van Israel, die voor veel geld is ingehuurd. De vraag laat zich stellen of Bi
leam er in het OT niet minder ongunstig vanaf komt dan Petrus doet voor
komen. Heeft hij konform de joodse traditie de bijbelse gegevens niet te ne
gatief gemterpreteerd? 

Lezend in de geschiedenis van Bileam (Num 22-24) ontmoeten we een fi
guur die tegen wil en dank profeet van God werd. Hem was een royale belo
ning in het vooruitzicht gesteld (waarzeggersloon, dat overigens in dergelij
ke gevallen gebruikelijk was (Num 22,11; Jud 11; cf 1 Sam 9,7)), en koning 
Balak heeft gedreigd dit loon niet uit te betalen (Num 24,11). Bovendien zal 
de waarde van de beloning geleidelijk zijn opgevoerd om een goed resultaat 
te bevorderen (evenals het gewicht van de tweede delegatie, Num 22,15-17). 
Goede raad is in dit geval steeds duurder geworden. Petrus sluit hier precies 
op aan door te zeggen, dat Bileam het loon der ongerechtigheid bef kreeg: 
het werd steeds aantrekkelijker'^. Ondanks de even uitgebreide als stellige 
bewering van het tegendeel (Num 22,18; 24,13) was Bileam blijkbaar wel 
gevoelig voor het lukratieve aanbod, dat de koning hem deed. Toen Jahwe 
toestemming gaf om te gaan, kon hij erop hebben gehoopt die vorstelijke 
beloning alsnog in handen te krijgen. In Bileams opmerking "ik kan het be
vel van Jahwe niet overtreden" (Num 24,13) is misschien een ondertoon 
van spijt te beluisteren: helaas kan ik niet tegen Gods overmacht op. 

Behalve het verhaal uit Num 22-24 moeten we ook in rekening brengen 
wat het OT verder over Bileam zegt. Bileam was gehuurd om te vervloeken 
(Neh 13,2), maar God heeft naar hem niet geluisterd (Deut 23,5-6). Hijzelf 
wilde zich voor zijn taak en beloning inzetten, maar God was hem te sterk: 
"onze God heeft de vloek veranderd in zegen" (cf Micha 6,5). Misschien 
was het rancune over deze gebeurtenissen, die Bileam er later toe bewoog 
Israel in de val te laten lopen met zijn advies, dat de vrouwen van Midian de 
Israëlieten moesten verleiden tot ontucht en afgoderij (Num 31,8.16; cf Op 
2,14). Hij was Israel niet gunstig gezind en ontving zijn verdiende loon, 
toen hij bij een expeditie tegen Midian de dood vond. 

door verwarring kon optreden met de letters CO (Metzger, Text, 186-187). De later niet meer 
begrepen schrijfwijze werd gehandhaafd, omdat men 2 Petrus beschouwde als afkomstig van 
de apostel De authenticiteit van 2 Petrus zou op deze manier een uitweg kunnen bieden in 
deze ingewikkelde kwestie Omgekeerd is het niet erg waarschijnlijk, dat de lezing Bosor zich 
in een pseudepigraaf zo lang zou hebben gehandhaafd 
'2 Aonstus ingressivus (fiYarcTjoEv), wat hier kan betekenen dat Bileam zich heeft laten meene
men door het geldelijk aanbod, en niet door de wil van Jahwe Hij kon eenvoudig niet tegen
spreken, maar had dat misschien wel willen doen Dit typeert hem als een vals profeet, die ech
ter ondanks zichzelf door God in dienst wordt genomen. 

190 



De pseudo-leraars ontmaskerd 

Weliswaar is bij enkele joodse schrijvers deze 'anti-Israel mentaliteit' 
sterk geaccentueerd, wanneer aan Bileam een afgunstig oog, trotsheid en 
hebzucht wordt verweten'\ Maar men kan niet zeggen dat deze beschuldi-
gmgen het getuigenis van de bijbelse gegevens overstemmen. Volgens de 
bijbel is Bileam een gevaarlijke vijand van Israel geweest, met een persoon
lijke motivatie: hebzucht. Hij is de valse profeet, die voor geld te koop is. 
Niet alleen het geld zelf lokte hem aan, maar ook de eer die hem van koning 
Balak te beurt zou zijn gevallen'''. Zo kreeg hij het loon lief, dat voor zijn 
ongerechtigheid zou worden uitbetaald'^ 

Bileam wordt als vals profeet aan de kaak gesteld. Hij ontving immers 
een terechtwijzing voor zijn "misdrijf en waanzin". Deze twee begrippen 
zijn hier ten nauwste met elkaar verbonden'*. "His transgression was his 
determination to curse Israel for the sake of financial profit. His madness 
lay in supposing that he was able to do so. His greed swayed his judgment 
and made the crime seem feasible"". Er staat niet dat het de ezel was, die 
Bileam deze berisping gaf. Volgens Num 22,32 was het geen ezel, maar een 
engel die Bileam terechtwees en hem in de weg stond. Het blokkeren van 
die 'eigen weg' was de Goddelijke terechtwijzing. Bileam, die de engel over 
het hoofd ziet en passeren wil, staat model voor de pseudo-leraars die de 
engelen smaden. Zoals de weg van Bileam geblokkeeerd werd, zo valt op 
zeker moment ook voor de pseudo-leraars God niet meer te ontwijken. 

Veelzeggend is dan de ezel, die met mensenstem begint te spreken en in 
het verhaal een onverwachte rol speelt'*. Hoe is de verhouding tussen het 
sprekende rijdier en de hebzuchtige profeet? Opmerkelijk genoeg wordt 
juist hier, en alleen hier, Bileam expliciet "profeet" genoemd in de bijbel". 

" Strack/Billerbeck, KommentarlU, 771, zie ook Philo, DeMigrationeAbrahami, 113-114; 
VitaMosis I, 268, Josefus, Antiquitates IV, 126-130 
''' Loon IS dus ook waardering (cf LXX Num 24,11 5o^a), zoals, het van ver weg halen van 
deze profeet, het respekt van de koning, mogelijk vooruitzicht op een vaste positie aan het 
hof, enzovoort 
" De uitdrukking "loon der ongerechtigheid" is op te vatten als genitivus objektivus. het 
loon, dat werd betaald voor Bileams ongerechtigheid Zo ook in Hand 1,18 het loon dat Ju
das ontving voor het onrecht, om Jezus te verraden Dit is de enige parallel in het NT voor de 
uitdrukking die Petrus in zijn brief gebruikt, in Hand 1 horen we hetzelfde uit de mond van 

Petrus' 
* Er IS ook een woordspehng in te horen- Ttapavonïa - napacppovia. 
" Bauckham, Commentary, 269 
'* Aoristus ingressivus (pSEy ânevov 'geluid geven', cf Josefus, Antiquitates IV, 109' cpcovfiv 
öv9p(B7tivT|v dcpeïca Zie over het 'gesprek' tussen Bileam en de ezel volgens de joodse tradi
tie Strack/Billerbeck, Kommentar III, 11\-112 In de targum op Num 22,30 wordt veronder
steld dat de ezel Bileam terechtwijst vanwege zijn foutieve gedachte, dat hij Israel kan vervloe
ken, terwijl hij niet eens in staat is zijn ezel te vervloeken (Bauckham, Commentary, 268) Het 
IS duidelijk dat voor een goed begrip van de sobere aanduiding, dat de ezel een mensengeluid 
geeft, geen beroep op de joodse traditie nodig is 
" Joz 13,22 LXX heeft navTi; (waarzegger) 
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De beroeps-spreker wordt de mond gesnoerd door een lastdier dat spreekt 
als een mens. Dit wijst op de dwaasheid van een profeet die minder snel van 
begrip is dan zijn ezelin - een ironisch element in het voorbeeld van Pe
trus"*. De ezelin liet zich niet opzwepen; de profeet wél, namelijk door zijn 
hebzucht. 

Zo is het ook met degenen, die dezelfde weg volgen. De pseudo-leraars 
zijn letterlijk en figuurlijk de opvolgers van de valse profeet Bileam. In ze
kere zin kan gezegd worden, dat Bileam voor zijn ongerechtigheid is 'be
loond' met de dood (Num 31). In ieder geval liep zijn dwaalspoor dood. 
Dat is ook het loon voor het onrecht, dat de pseudo-leraars in het vooruit
zicht wordt gesteld. Zij die erop uit zijn te vernietigen zullen zelf vernietigd 
worden en het loon der ongerechtigheid ontvangen (vs 12b-13a). 

4. WAARSCHUWING AAN DE LEZERS (2,17-22) 

4.1. Dwaling en verslaving 

Loos, bedrieglijk en teleurstellend - zo zijn de pseudo-leraars. Het zijn 
'bronnen zonder water' (cf Jer 14,3); een waterrijke stroom of bron is een 
oud beeld voor de wijsheid (Spr 13,14; 18,4; Sir 24,23-31). De bron van de 
wijsheid staat in dit geval echter droog. De pseudo-leraars lijken ook op 
wolken, door een stormwind voortgejaagd (cf Spr 25,14)"". De wind drijft 
de regenwolken met hun kostbare lading voorbij, en daarmee vervliegt ook 
alle hoop op de zo noodzakelijke beregening van het land. De opvolgers 
van Bileam geven hun volgelingen niets bruikbaars mee; slechts on-wijs on
derwijs, dat wegwaait in de wind. Opnieuw wordt hen het oordeel aange
zegd: "het donker van de duisternis is voor hen weggelegd in eeuwig
heid" "*̂  Hun einde is gelijk aan dat van de nutteloze slaaf uit Jezus' gelij
kenis van de talenten: de duisternis (Mat 25,30; cf 8,12; 22,13). 

De beeldspraak uit vs 17 wordt in het volgende vers uitgewerkt. Het ge
luid dat de pseudo-leraars voortbrengen ((pGEyyónEvoi) doet ons onwille
keurig terugdenken aan de ezel van Bileam, die met menselijk stemgeluid 
begon te spreken (èv dvepcÓTiou (pcovfi (p9eY^dnevov)"'\ Het geluid dat zij 
produceren moge indrukwekkend zijn, maar het is ijdel gepraat. Holle 

"» Cf de kommentaar van Fuchs/Reymond. In de tekst ligt een zekere tegenstelling opgeslo
ten tussen ünoî uYiov öcpwvov en ipcovfi; deze ironie is ook al door Philo opgemerkt {Vita Mo-
sis I, 272). 
"" De meerderheid van de handschriften leest hier veipéXai (wolken), zoals in Judas 12. Ande
re handschriften hebben ójtixXai (nevelwolken), maar inhoudelijk maakt dat weinig verschil. 
'"2 Met de handschriften A C L P en verreweg de meeste minuskels lezen we hier EÏC, atöva, 
zoals in Judas. Dit kontra de lezing van p'̂  N B en "P. 
103 Volgens de kommentaar van Kahmann (78) zou vs 18 een her-schrijving zijn van Judas, 
met behulp van voor 2 Petrus kenmerkende woorden. Maar die "kenmerkende woorden" 
koppelen nu juist dit vers aan de vorige verzen, zoals via het 'geluid maken'. 
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woorden waren volgens Paulus al kenmerkend voor de dwaalleraars te Efe-
ze (1 Tim 1,6; 6,20-21) en op Kreta (Tit 1,10). Daarmee worden argeloze 
luisteraars gevangen (opnieuw het werkwoord öeX-edî üo; zie bij vs 14). Te
recht merkt Bigg op: "grandiose sophistery is the hook, filthy lust is the 
bait""^. Petrus geeft in vs 18 een samenvattende typering van de invloed 
die men op mensen tracht uit te oefenen, zowel via verbale als morele druk. 

Welke mensen vormen de 'doelgroep' van de pseudo-leraars? Het gaat 
om mensen die "ontvlucht zijn aan hen die in dwaling (èv 7tA,dvTi) verke
ren". En aan het slot van zijn brief schrijft Petrus, dat men zich niet moet 
laten meeslepen door de "dwaling" van wetteloze lieden. De kompakte uit
drukking "dwaUng" typeert het leven van niet-christenen in Rome (Rom 
1,27; Tit 3,3). Wie de rechte weg niet kent of verlaat, raakt 'verdwaald' (vs 
15). Wanneer men degenen die in dwaling verkeren ontvlucht is, is men ook 
de bezoedelingen van de wereld ontvlucht (vs 20). Er is dus duidelijk sprake 
van een breuk met heidense leefgewoonten'"^ 

De vraag is echter: wanneer heeft deze breuk plaatsgevonden? Is de keu
ze recent gedaan, dan zou de doelgroep van de pseudo-leraars bestaan uit 
pasbekeerden. Of gaat het om het feit zelf, dat mensen die aan de 'dwaling' 
ontkomen zijn nu in een 'nieuwe dwaling' dreigen terug te vallen? Deze 
vraagstelling is blijkbaar al oud, want zij korrespondeert met enkele va
rianten in de teksttraditie. Wij kiezen hier voor de lezing ÖVTCOC; plus aoris-
tus, waarmee de nadruk niet op het temporele, maar op het definitieve van 
de breuk valt: "ze zijn werkelijk ontkomen"'"*. Dat de lezers in het alge
meen geen pasbekeerden waren, blijkt o.a. uit 1,9.12; 2,20-22; 3,17. Maar 
dit neemt niet weg, dat sommigen nog onstabiel zijn (vs 14) en dat men van 
zijn eigen standvastigheid kan afvallen (3,17). Het christelijk leven moet 
zich ook kunnen stabiUseren, een proces waarvoor ruim tijd nodig is. 

Aantrekkelijk is de 'nieuwe dwaling' wél, vanwege de belofte van "vrij
heid" (vs 19). Maar dat is een loze belofte, een voorgespiegelde vrijheid, 
waarbij schijn-autonomie een tyrannieke vorm van slavernij maskeert. 

' " Bigg, Commentary, a.l.. 
"" Zie de kommentaar van Fuchs/Reymond. In reaktie op Wohlenberg stelt Greijdanus in 
zijn kommentaar, dat hier niet aan dwaling van heidenen gedacht hoeft te worden. Nog afge
zien van de aangewezen parallel in vs 20 is er nog een grammatikaal bezwaar tegen deze stel
ling: de akicusativus TOU(;...dvacTp6(ponévou<; zou dan namelijk verwijzen naar het subjekt 
van dezelfde zin. 
'* De handschriften p'^ t< = A B 'P en 2 minuskels (4 minuskels hebben óXiyov) lezen öXiycoq 
met durativum: "kort tevoren ontkomen". Lezen we met X ' C K P en 17 minuskels ÖVTCDI; (4 
minuskels hebben övxat;) met aoristus, dan wordt de vertaling: "werkelijk ontkomen". Zie 
voor het materiaal Aland, The Greek New Testament. In de kommentaar van Schelkle blijkt 
om exegetische redenen ("inhaltlich gefordert") te worden gekozen voor de eerste lezing. Er is 
echter geen enkele aanwijzing, dat de pseudo-leraars zich slechts tot één bepaalde kategorie 
onder de lezers richtten. De schrijffout is paleografisch te verklaren uit verwarring van de let
ters Ai r en NT: O A i r O I - ONTQI (zie Metzger, Text, 187). 
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Omdat het begrip 'vrijheid' poly-interpretabel is, bestaat het gevaar dat (bij 
gebrek aan duidelijke gegevens over de aard van de dwaalleer) dit woord te
veel wordt uitgeperst. Zo kan men erin lezen: vrijheid van moraal; vrijheid 
door (hogere) kennis; vrijheid ten opzichte van bederf, waarmee onsterfe
lijkheid zou zijn aangeduid; vrijheid van vrees voor het oordeel"'^ Maar in 
de tekst zelf ontbreekt die nadere invulling, zodat het beter is dit begrip niet 
te differentiëren. Het is misschien een 'slogan' geweest, die bewust open is 
gehouden. Dat is ook de kunst van het voorspiegelen: in de spiegel van het 
woord vrijheid ziet men altijd wel iets aantrekkelijks. Dat is in de apostoli
sche tijd herhaaldelijk gebleken, ook in Klein-Azië (Gal 5,13). Petrus had 
al in zijn eerste brief gezegd dat vrijheid een dekmantel van kwaadwillig
heid kan zijn; men moet "slaven van God" zijn, geen slaven van het verderf 
(lPetr2,16)'««. 

Uit de mond van slaven klinkt de leus 'wij zijn vrij' echter verdacht. Ie
der die de zonde doet is immers een slaaf van de zonde (Joh 8,34; cf Rom 
6,17). Zonde werkt verslavend en geeft ruimte aan het bederf ((pGopd), hier 
verzelfstandigd: bederf is een persoonlijke macht geworden, een macht die 
aanvalt en probeert te overweldigen (2,12; Rom 6,16.23). Met een aforisme 
maakt de apostel duidelijk, wat er in feite gebeurt: "door wie men over
meesterd is, diens slaaf is men""". In de praktijk van het oorlogsrecht geldt 
namelijk de regel, dat de overwonnen vijand tot slavendienst verplicht is. 
Wie of wat de overwinnaar is, wordt niet gezegd, maar het principe is dui
delijk: je bent slaaf van wat/van wie je heeft overmeesterd. Wie geen slaaf 

10' De eerstgenoemde invulling wordt door ornberg voorgestaan (Early Church, 106-107), 
met verwijzing naar het libertinisme of antinomuuanisme, zoals dat in de gemeente van Korin-
te voorkwam (cf ook Rom 3,8; Gal 5,13). Kasemann daarentegen denkt aan een gnostisch cre
do. Door vrijheid, die in kennis bereikbaar is, zou men boven de machten komen te staan die 
de wereld hebben geschapen (Apologie, 137; 154-155). De gnostici beschouwden zichzelf als 
werkelijk vrij (Irenaeus, Adversus Haereses I, 24, 4-5; 25, 2-3). Kasemann noemt ook de mo
gelijkheid, dat "vrijheid" hier met 'bederf' samen is te nemen in de zin van: 'onsterfelijkheid'. 
Maar het is de vraag of de uitdrukking "slaven van het verderf" teruggaat op een stelling van 
de dwaalleraars. Tenslotte moet de opvattmg van Neyrey genoemd worden (Form and Back
ground, 419-420), dat "vrijheid" betekent: vrij van vrees om veroordeeld te worden. Dit zou 
de vrijheids-belofte verbinden met de eschatologie. Later in dit Hoofdstuk (5.2.3.) wordt op 
dit punt nader ingegaan. 
"" Dat hier gezegd wordt, dat de pseudo-leraars hun volgelingen vrijheid "beloven" 
(èTtayyEX-Xóiievoi), is met het oog op 2 Petr 3 van betekenis. Daar is namelijk de belofte van 
God een centraal thema; de realiteit van de belofte werd door de spotters betwijfeld; in ruil 
daarvoor wordt iets beloofd, dat meer tastbaar zou zijn. 
™ Hippolytus zegt in zijn Daniel-kommentaar (In Dan. III, 22,4; Sources Chrétiennes 14): & 
yctp öv TK; ÓJtOTayfj TOOTCÜ KOI SeSouXcoTai. Hippolytus heeft dus het meer aktieve 'onder
schikken', wat meer de bewuste keuze benadrukt. Het is moeilijk te zeggen of hij 2 Petrus ci
teert, omdat het om een algemene zegswijze zou kunnen gaan. Toch is het niet onmogelijk, 
dat het om een citaat gaat; Hippolytus lijkt met 2 Petrus bekend te zijn (Bigg, Commentary, 
203). 
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van Christus wil zijn (1,1) wordt slaaf van het bederf. Zonde is totalitair en 
overmeestert heel het mensenbestaan. 

4.2. De cirkel der verdwaling 

Waar kom je terecht, als je het dwaalspoor van de pseudo-leraars volgt? 
Soms verdient het aanbeveling op iemands einde te letten (cf Ps 73,17). 
Maar om wiens einde gaat het precies in vs 20? Het einde van de dwaalle-
raars of het einde van hun volgeHngen?"" Het eerste lijkt het meest voor de 
hand te liggen, omdat de pseudo-leraars vanaf vs 18 subjekt zijn en omdat 
heel deze perikoop een beschrijving is van hun levensstijl. Toch is al in vs 1 
gezegd, dat velen hun losbandigheden zouden navolgen. In vs 18-19 wor
den al duidelijk twee groepen onderscheiden: zij spiegelen hun (namelijk 
degenen die zich hebben afgekeerd van het heidendom) vrijheid voor, ter
wijl zij ze//(namelijk de pseudo-leraars) slaven van het verderf zijn. De in
zet van VS 20 is het ontvluchten (dTtocpeÜYCö) van de bezoedelingen van de 
wereld, en dit gaat terug op vs 18: "ontvlucht aan degenen die in dwaling 
verkeren" (ÓTiocpuYÓVTaq). Het gaat bovendien om mensen die echt Jezus 
Christus hebben leren kennen en belijden als "Heer en Redder", niet om 
schijn-christenen. We menen daarom, dat de beschrijving van de pseudo-
leraars nu (vanaf vs 18, maar speciaal vanaf vs 20) overgaat in een ernstige 
waarschuwing aan wie hen zouden willen volgen. 

Een waarschuwing is nodig omdat men gemakkelijk wordt gevangen 
door en verstrikt raakt in de leus 'vrijheid'. Maar, zegt Petrus, het laatste is 
voor hen nog erger dan het eerste. Met 'het laatste' is de nieuwe dwaling be
doeld, de verslaving aan het bederf; 'het eerste' is het dwaalspoor, dat men 
vroeger volgde, voordat Christus als Redder werd aanvaard'". Praktisch 

110 De eerste opvatting is te vmden in de kommentaren van Greijdanus, Schelkle en Bauck-
ham, de tweede bij Bengel, Bigg en Fuchs/Reymond Uitvoerige argumentatie vindt men in 
Dunham, Exegetical Study, 41-44 Het is goed mogelijk dat yap óver vs 19 heen een verbin
ding legt met vs 18, om aan te geven wat er nog kan gebeuren als men eenmaal aan de dwaling 
ontsnapt is Verder wijst Dunham er terecht op, dat in deze tekst met de dogmatische vraag 
aan de orde is of de ware gelovige zijn heil in Christus weer kan kwijtraken Petrus waar
schuwt om met te lichtvaardig te denken over de gevaren, die een gelovige blijven bedreigen 
"It disgusts the Father to see His children foolishly seeking to return to a condition and activi
ties which they once renounced for His kingdom This is as disgusting as the thought of a dog 
eating his vomit or a clean sow hurrying back to her familiar mud wallow" (51) 
'" Lees in vs 20 Kupiou fintov KUI ocoxfipoQ 'ITJOOÖ XpiaioO, mét p " X A C P 4* en 12 mi
nuskels, nog 10 minuskels lezen ook fiiiöv, maar dan op een andere plaats in de zin of m een 
kortere tekst (zoals L en 6 minuskels Kupiou ^(imv 'IriooO XpioxoO), de variant zonder 
"onze" komt slechts voor in B K en 6 minuskels Zie voor het materiaal Aland, The Greek 
New Testament De variatie in plaatsing van het "onze" zou erop kunnen wijzen, dat het een 
toevoeging van enkele schrijvers is geweest, maar, zoals Metzger (Textual Commentary, a.l.) 
terecht opmerkt: "the full form of the expression appears to be a favorite of the author (1.11; 
3 18)" 
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letterlijk is hiermee het woord van Jezus aangehaald over de boze geest, die 
na uit een huis verdreven te zijn, met versterkte krachten kan terugkeren. 
Dan wordt het nog erger dan eerst: "het wordt met die mens op het eind er
ger dan in het begin" (Mat 12,45; Lk 11,26)"^ Petrus geeft het gebod van 
de Heer door (cf 3,2): leegstand is gevaarlijk. Niets maakt een mens zo 
kwetsbaar als een moreel vakuum. 

"Het was beter voor hen geweest, de weg der gerechtigheid niet te hebben 
gekend". In deze 'beter-dan'-spreuk"' is de weg der gerechtigheid weer het 
geloven metterdaad, zoals Noach de heraut van de gerechtigheid was. Het 
was deze weg, die naar het woord van Jezus al door Johannes de Doper was 
gewezen (Mat 21,32a). Een diepgaande mentaliteitsverandering beant
woordt aan het geloof en aan het beeld van een 'rechtvaardige'"". Wie deze 
weg eenmaal gaat, moet niet weer op zijn schreden terugkeren. Voor dat 
'omkeren' gebruikt Petrus een woord, dat eigenlijk net buiten de beeld
spraak van 'de weg' valt en de klank heeft van "bekeren" (èmoTpé-
(poM,ai)"\ Dit woord "bekeren" is hier toch veelzeggend. Het is voor ons 
gevoel een 'omgekeerde bekering', waarbij de ommezwaai die reeds ge
maakt was ongedaan wordt gemaakt. Wie tweemaal honderdtachtig gra
den omdraait, is weer op zijn uitgangspunt terug en had beter niet van 
koers kunnen veranderen. De cirkel der herhaling is een cirkel der verdwa
ling. 

Definitief wordt hier immers afscheid genomen van "het heilige gebod, 
dat hen is overgeleverd". De apostelen zijn degenen, die het gebod hebben 
overgebracht (3,2: "het gebod van uw apostelen"; Jud 3: "het geloof dat 
eenmaal aan de heiligen is overgeleverd"). Dat apostolisch onderwijs is 
normatief, en het is tevens de maatstaf om ander onderwijs en bijbehoren
de moraal te beoordelen (2 Kor 11,3-4; Gal 1,8-9; Kol 2,6-8; 2 Tess 3,6)'". 

"̂  Jezus' woorden worden letterlijk weergegeven, alleen is TOO &v6pMnou èKeivou vervangen 
door aOxoTc; Spicq beschouwt vs 20 dan ook als een kommentaar op het woord van Jezus. 
' " Een literaire vorm, bekend uit de wijsheidsliteratuur van het OT (bv. Spr 15,16-17; Pred 
7,1.2.5), die ook door Jezus werd gehanteerd (Mk 9,42; 14,21), en die Petrus ook gebruikte in 
1 Petr 3,17 Zie verder Berger, Formgeschichte, 64-65. 
Il" Zie in het OT Job 24,13; Spr 8,20; 12,28, 16,17 31; 17,23; 21,16 
II' Verschillende handschriften (waaronder p'̂  en B) hebben deze oneffenheid weggewerkt 
door te lezen ÜJtooTpévai (terugkeren van, een betekenis die ènioTpenfai op zichzelf ook kan 
hebben Mat 12,44 en 2 Petr 2,22). Wat de tekstvarianten betreft, wordt in een aantal hand
schriften een verklarende glosse gelezen, eii; xa ÓTtioco dvaKÓnn/ai dnó Vijf minuskels heb
ben ook hier ènioTpév|/ai Het laat zich eerder denken dat bij het overschrijven het vreemde 
'bekeren, terugkeren' is vervangen door 'zich afkeren van' dan andersom Meestal klinkt het 
'bekeren' in een andere kontekst Lk 1,16, Hand 14,15; zie voor een parallel Gal 4,9 
II' Zie over het 'overleveren' de kommentaar van Bauckham op Jud 3, alsmede G E Ladd, 
Revelation and Tradition in Paul, in Apostolic History and the Gospel (feestbundel F.F Bru
ce), Exeter 1970, 223-230 Wat Paulus overleverde, was met alleen het evangelie in het alge
meen, maar hij gaf ook specifieke instrukties over het christelijk leven en de kerkelijke prak
tijk. Aan zulke 'apostolische tradities' herinnert hij in 1 Kor 11,2; Fil 4,9; 2 Tess 3,6. 
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Zoals de traditioneel-heidense leefwijze door de vaderen is overgeleverd (1 
Petr 1,18: TtaxpoTiapaSÓTOu), zo ook een christelijke levensstijl door de 
apostelen, volgens de opdracht van Christus zelf: "leert hen onderhouden 
al wat Ik u geboden heb" (Mat 28,20; èvExeiX-dniiv). 

Het enkelvoud 'gebod' geeft te denken. Er is wel gedacht aan het hoofd
gebod van de liefde, of aan een samenvattende typering van de wet'". Maar 
het gaat hier om de inhoud van de leer der apostelen. Zij hebben wat Chris
tus geboden had aan de gemeente overgedragen. De leer van Christus heeft 
in de mond van de apostelen steeds de vorm van een gebod aangenomen: 
"bekeert u!" (zoals ook Petrus zei volgens Hand 2,38). De kennismaking 
met Christus schept immers verplichtingen: men moet dan ook de weg der 
gerechtigheid gaan"*. De aard van dit gebod sluit elke vrijblijvendheid uit. 
De door de pseudo-leraars beloofde vrijheid (vs 19) was een vrijheid van 
het gebod, een vrijblijvende opstelling ten opzichte van de Despoot, Jezus 
Christus. De afkeer van het heilige gebod heeft tot gevolg, dat men slaven 
van het bederf wordt. 

Tenslotte laat Petrus zien hoe dit proces van omgekeerde bekering 
spreekwoordelijk is: "maar in hen is het spreekwoord bewaarheid...'"". 
De twee elementen van het éne spreekwoord (napoinia: spreekwoord, ge
zegde, beeldspraak; cf Joh 10,6; 16,25.29) horen bij elkaar, omdat het 
tweede lid een werkwoordsvorm mist, die vanuit het eerste lid moet worden 

' " Het enkelvoud 'gebod' komt in het NT alleen nog voor in 1 Tim 6,14, 2 Petr 3,2, 1 Joh 
3,23. Het meer voor de hand liggende meervoud 'geboden van Christus' is in 2 Klemens meer
dere keren te vinden (2 Klem 3,4, 4,5, 6,7, 17,3 6) Volgens de kommentaar van Schelkle zou 
met het enkelvoud speciaal het hoofdgebod van de liefde bedoeld zijn, een legalistische inter
pretatie van wat 2 Petrus te berde brengt zou daarmee bij voorbaat al worden afgesneden 
Maar in 2 Petr 2,21 wordt met gesproken over 'het gebod van Christus' Een andere opvatting 
IS dat 'gebod' hier een samenvattende typering zou zijn voor de wet, die een geheel is, omdat 
ZIJ gegeven is door de ene God (Jak 2,10-11) Aldus bv de kommentaren van Green en Kah-
mann Het enkelvoud kan in de bijbel ook het komplex van geboden samenvatten, en de toe
voeging "heilig" zou dan op de 'tora' betrekking hebben (cf Rom 7,8-13) Er wordt echter uit
drukkelijk gezegd, dat het gebod "aan hen" (namelijk aan de gemeente, inklusief de pseudo-
leraars en hun volgelingen) overgeleverd is (cf Jud 3) 
118 Vogtle, Keine Prophetic, 318-319 Dat het gebod 'heilig' wordt genoemd, is in 2 Petrus met 
verwonderlijk; het geeft aan dat het gebod van Gods Zoon, Jezus Christus, afkomstig is De 
prepositie èK tekent het gebod als een levenssfeer, waaruit men zich wil losmaken (aldus te
recht de kommentaren van Green en Kahmann) Voor de vergelijking met 2 Petrus is vooral 
van belang wat Paulus zegt in Rom 6,17 "u was slaven van de zonde, maar u bent van harte 
gehoorzaam geworden aan het u overgeleverde principe van de leer" Ook hier staat slavernij 
van de zonde tegenover gehoorzaamheid aan een overgeleverd, verplichtend gebod Zie verder 
de uitleg van 2 Petr 3,2 
' " De vertaling van het NBG (1951) heeft "hun is overkomen, wat een waar spreekwoord 
zegt" Maar cuixPaivco in de figuurlijke betekenis wil zeggen overeenkomen met, korrespon-
deren met, met dativus personae karakteristiek zijn voor (Liddell/Scott/Jones, Lexicon, 
s V ), zodat vertalingen als 'op hen is van toepassing' of 'm hen is bewaarheid' korrekter zijn. 
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aangevuld'̂ ". Zo funktioneert het 'keren' (opnieuw èTivoTpécponai) beel
dend als sleutelwoord. De cirkel der herhaling is zichtbaar in het óm en óm 
draaien van de zeug in de modder, en de hond die zich 'bedenkt' en weer te
ruggaat naar zijn braaksel. Zo kunnen mensen opnieuw de viezigheid van 
de wereld opzoeken, wegzakken in het drab van de beschaving'^'. 

In Spreuken 26,11 wordt deze wijsheid als volgt verwoord: "Een zot die 
zijn dwaasheid herhaalt, is als een hond die naar zijn braaksel terugkeert". 
De 'bekering' van een straathond! De hond, die in zijn vraatzucht (Jes 
56,11) meer gegeten heeft dan zijn maag verwerken kan, moet het overtolli
ge voedsel uitbraken. Maar hij kan het niet laten, ernaar terug te gaan en 
het te besnuffelen. Zo gaat het ook met de zeug, die zich gewassen heeft en 
vervolgens terugkeert naar de modder en daarin heen en weer gaat rollen'̂ .̂ 
Voor de herkomst van dit gezegde wordt wel verwezen naar het oude ver
haal van Ahikar, waarin het verwijt klinkt: "je was voor mij als een zwijn, 
dat een bad heeft gehad: toen het een modderpoel zag, ging het erin en nam 
een bad. En het riep tot zijn makkers: kom, neem een bad!'"". De beelden 
van de hond en van het zwijn kunnen algemeen bekend zijn geweest, mis
schien inderdaad uit het boek Spreuken en uit Ahikar. Dat Petrus deze twee 
dieren in één woord samenneemt, is echter uniek'̂ ". 

Voor ons is de vraag of het 'wassen' van de zeug ook op de doop zin
speelt (XouoanévTi) minder relevant, omdat wij ervan uitgaan dat de pseu
do-leraars zich niet specifiek op pasbekeerden richtten'^^ Wel is de beteke-

' ^ Bauer (Wörterbuch, s v PópPopoq) neemt het tweede lid zelfstandig- "das sich badet um 
sich im Kote zu wCtlzen" Een biologische vraag is dan of het dier inderdaad, rollend in de 
modder, zichzelf wast dan wel zich né het wassen enige koelte tracht te verschaffen in warme 
dagen (Dunham, Exegetical Study, 50) Maar vooral de gedrongen konstruktie XouoajiEvri 

Ei; vereist aanvulling van het begrip 'terugkeren' 
'2' Het woord pópPopot; vinden we ook in Jer 45,6 LXX voor de modder op de bodem van de 
put waarin Jeremia werd geworpen, in het griekse fragment van de Petrus-Apokalyps (Ak-
mim 8) wordt het gebruikt voor de modderige grond van de put, waarin de veroordeelden wor
den geworpen 
' " Lees KuXiona (letterlijk cilinder, dus wat gerold is, hier het rollen); de meerderheidstekst 
wordt hier gesteund door <̂ A C^ P 4* 048 (zie voor het materiaal Nestle-26) Clemens Alexan-
drinus citeert een woord van Heraclitus, dat varkens meer plezier hebben in modder dan in 
schoon water (Protrepticus X, 92,4, GCS 17 Band 1) 
'2' Ahikar, synsche versie 8,18, vgl de daarvan afgeleide arabische versie 8,15. Tekst in J R 
Harris, The Story of Ahikar, 1913 Zie over deze 'roman'- Schurer, History III.l, 232-239 
'2* Over de joodse literatuur inzake het onderwerp honden en zwijnen zie men Strack/Biller-
beck, Kommentar I, 448-449 Jezus noemt beide dieren samen in Mat 7,6 Paulus noemt de 
slechte arbeiders "honden" (Fil 3,2). 
' " Een verwijzing naar de doop wordt wel aangenomen m de kommentaren van Wohlenberg, 
Fuchs/Reymond en Kahmann, ook door Fornberg, Early Church, 107. Bauckham merkt ech
ter terecht op: "this theme is so integral to the pre-Christian proverb that its suggestion of 
baptism can be no more than a happy co-incidence" (Commentary, 280). Bovendien wijst het 
perfektum ounpepriKE juist op een reeds gestabihseerde situatie. Voor XOUOOHEVTI zelf ligt de 
mediale betekenis het meest voor de hand ("een zeug die zich wast"). 
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nis en funktie van beide beelden belangrijk. Alles wijst erop dat Petrus een 
zorgvuldige, sprekende afsluiting heeft gezocht voor zijn waarschuwing te
gen pseudo-leraars. Hij noemt twee diersoorten die naar joods (en mis
schien ook algemeen) besef walgelijk bezig zijn: de straathond die (zoals in 
de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus) al snuffelend zijn kostje 
op straat opscharrelt, en de zeug die zich, zelfs na een wasbeurt, het meest 
behaaglijk voelt in modder. 

De apostel wil hiermee drie dingen zeggen: 
1. De levenswijze die door de zonde wordt beheerst, heeft een geweldige 

zuigkracht; je komt er niet gauw los van. Wie eraan ontsnapt is, keert ge
makkelijk weer terug. 

2. Door weer terug te keren naar het vuil, kom je niet alleen weer uit op 
het punt waar je was, maar je zakt ook steeds dieper weg in de modder en 
de prut. Het wordt alleen maar erger. 

3. Zonde heeft iets afstotelijks, zoals de apostel ook schrijft over: 
schandvlekken, begeerten, bezoedeling'^*. De 'afkeer' wekt slechts afkeer. 

Wie zich afkeert van het heilige gebod, komt in een neerwaartse spiraal 
terecht. Het dwaalspoor, waarop de pseudo-leraars voorgaan, is in werke
lijkheid een cirkelbeweging waardoor je weer uitkomt, waar je begon. Zo 
komt een mens steeds verder weg, en vergeet de 'verschoning' van vroegere 
zonden (1,9b). Maar voor honden is in de nieuwe stad van God geen plaats; 
zij moeten buiten blijven (Op 22,15). "Wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij 
worde nog meer geheiligd" (Op 22,11). 

5 WIE ZIJN DE DWAALLERAARS' 

Over de dwaalleraars wordt in de literatuur rond 2 Petrus vaak een voor
barig en oppervlakkig oordeel gegeven, zoals we in het vervolg van dit on
derdeel nog zullen zien. De beschrijving zou te vaag zijn om daaruit kon-
krete gegevens af te kunnen leiden'", of de dwaalleer wordt eenvoudig be
stempeld als 'vroeg-gnostisch"^*. De studie van Werdermann uit 1913 over 
de dwaalleraars in Judas en 2 Petrus lijkt wel vergeten te zijn in het moder
ne onderzoek'^'. Alleen Berger heeft een serieuze poging gedaan het mate-

126 Bengel, Gnomon, a 1 • "Quis non fastidiat egeriem peccati?" Zie ook Dunham, Exegeti-
cal Study, 51. 
' " Kümmel, Einleitung, 381 
'2* Kasemann, Apologie, 136-137; Talbert, Delay, 137-145, verder vooral de kommentaar van 
Schelkle "So scheinen Jud und 2 Petr eine Fruhform der Gnosis vorauszusetzen Dies mag 
man auch deshalb annehmen, weil die Briefe, wenn ihre genaue Datierung nicht möglich ist, 
doch schwerlich in der Zeit der volligen Ausbildung der Gnosis, also in das 2 Jh datiert wer
den durfen " (232) 
'2' Werdermann wordt in de kommentaar van Bauckham (156) genoemd als de stichter van de 
'common opinion', dat de dwaalleraars gnostici zouden zijn Daarbij moet worden aangete-
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riaal uit 2 Petrus zelf te rubriceren. Dat is inderdaad een noodzakelijke 
voorwaarde, aangezien we geen ideeën van de pseudo-leraars zelf kennen; 
alleen in de spiegel van Petrus' polemiek wordt hun gedrag zichtbaar. Hier
achter schuilt een methodische moeilijkheid, die ook door Berger is aange
wezen: het gaat om 'impliciete tegenstanders', van wie wel de moraal, maar 
niet de motivatie bekend is"". 

Bi] de vraag, wie de dwaalleraars zijn, moet op grond van de symptomen 
van de kwaal een diagnose worden gesteld. We laten op dit moment de ver
binding tussen 2 Petrus 2 en 3 nog buiten beschouwing. Als het in die beide 
hoofdstukken om dezelfde mensen gaat, zouden we in 2 Petr 3,4 een uit
spraak van de dwaalleraars zelf hebben. Maar hun ideeën over de toekomst 
spelen in het portret, dat Petrus in hoofdstuk 2 tekent, geen rol van beteke
nis. Het gaat hem er meer om, dat het oordeel van God over hun handel en 
wandel een feit is. We laten de vraag of de pseudo-leraars en de spotters de
zelfde mensen zijn op dit moment nog open, om daar bij 2 Petrus 3 op te
rug te komen en (eventueel) het beeld van de dwaalleraars bij te stellen. 

5.1. Portret van de pseudo-leraars naar 2 Petrus 2 

We zullen dus moeten proberen vanuit 2 Petrus 2 eerst een portret van de 
pseudo-leraars te tekenen. Bij de vier verschillende segmenten, die te onder
scheiden zijn, worden de betreffende verzen uit 2 Petrus 2 tussen haakjes 
geplaatst; 

a) Er zijn eerder persoonlijke dan ideeele motieven in het spel. Men 
beoogt materieel voordeel; door hebzucht en geldzucht wordt men voortge
dreven op de weg van Bileam (3.15). Het gedrag is brutaal en manifest; 
mensen worden overgehaald en gestrikt (12-14). Deze arrogantie gaat zelfs 
zover, dat men de Meester verloochent, en dat engelen worden gelasterd 
(1.10-11). 

b) Het is geen georganiseerde groep naast de gemeente. Men is nog sa
men (1.13), maar men heeft zich wel emotioneel losgemaakt van Christus 
en is een alternatieve route gaan volgen (2). Juist degenen die in het geloof 
nog niet zo stabiel zijn, worden bedreigd, wanneer de leus van vrijheid als 
een vangnet om hen heen wordt geworpen (18-19). Er zijn al aanhangers 

kend, dat Werdermann dit punt juist korrekt behandelt, want hij zegt dat zulke 'gnostici' his
torisch evengoed omstreeks 70 na Chr kunnen worden geplaatst als omstreeks 150 na Chr. 
(Irrlehrer, 121) Zelf verdedigt hij dan ook een relatief vroege datering van 2 Petrus en tracht 
vanuit de brief en vanuit het NT ook de faktor van beïnvloeding vanuit het heidendom te ver-
diskonteren 
"" Een ordening van gegevens uit 2 Petrus 2 is te vinden bij Berger, Streit um Gottes Vorse-
hung, 122-124 Zie over het probleem van de'gespiegelde'dwaalleer K Berger, Die implizi-
ten Gegner Zur Methode des ErschlieBens von 'Gegnern' in neutestamentlichen Texten, in-
Kirche (Festschrift G Bornkamm), Tubingen 1980, 373-400 
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van de nieuwe lijn, die als waarschuwend voorbeeld dienen (20-22). 
c) Men houdt er geen uitgewerkt leer-systeem op na. Er is verslaving aan 

wat bederfelijk is en er worden hoogdravende klanken gehoord, maar alles 
klinkt hol (10.18-19). Als er al sprake kan zijn van eigen 'opvattingen', dan 
eerder in het negatieve: doePéco, a9eonoc;, avonoq (18). Eigen geschriften 
heeft men blijkbaar niet, maar men houdt zich bezig met her-interpretatie 
van bestaande, gezaghebbende geschriften (2 Petr 3,16). Het begrip 'leraar' 
(of dit nu een eigen pretentie van de pseudo-leraars was of niet) moet dus 
worden opgevat als iemand die voorgaat op een bepaalde weg (1-2). 

d) De weg die gewezen wordt is een 'way of life' in "losbandigheid" 
(2.18). Wie dit dwaalspoor opgaat, moet een hele draai maken; na de er
kenning van Christus nu weer omkeren om terug te gaan naar de begeerten 
van het vlees, de bevuiling van de wereld en de verslaving van het bederf. 
Het dwaalspoor is een cirkelgang, die eindigt met Gods vloek, als Hij het 
loon der ongerechtigheid uitkeert (14-15). 

Binnen deze hoofdlijnen zijn enkele onderdelen opvallend. Ten eerste het 
krachtige zelfbewustzijn van de tegenstanders. Het blijken mensen met een 
sterk verbale agressie: verloochenen en lasteren van de Heer, de weg der 
waarheid, de Heerschappij en de 'heerlijkheden' (de engelen) (2,1.2.10.18; 
cf 1,20; 3,16). Een tweede opvallend punt is hoe 'onreinheid' in allerlei vor
men typerend blijkt te zijn voor het moreel gedrag van de pseudo-leraars 
(2,10.13.18.20)'". 

De vraag is nu of er mensen waren met een vergelijkbaar gedrag, waar
mee de pseudo-leraars te identificeren zijn. 

5.2. De richting van de dwaalweg 

5.2.1. Vroeg-gnostisch? 

Karakteriseert men de dwaling die Petrus beschrijft als gnostisch, dan 
heeft dat te maken met het in 2,19 genoemde Hbertinisme (2,19). Dit wordt 
als een uitvloeisel gezien van een gnostisch-dualistische gedachtengang, 
waarin het aardse leven van minder betekenis werd geacht. Dit dualisme 
herkent men ook in het superioriteitsgevoel ten opzichte van de engelen 
(2,10-11). Verder wordt in 1,16.20 een gnostische bewerking van OT-ische 
profetie gezien; de loochening van de wederkomst zou te verklaren zijn 
vanuit de gnostische ervaring van een hogere, hemelse wereld, die een nieu
we wereld haast overbodig maakt. Aangezien de christelijke kerk vooral 
vanaf de tweede eeuw zich scherp met het gnosticisme konfronteerde (Ire-
naeus, Clemens Alexandrinus), zou een vroeg-gnostische dwaling wonder-

'" Berger, Streit um Gottes Vorsehung, 122-123. 
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wel passen bij de opvatting, dat 2 Petrus een geschrift uit de tweede eeuw 
zou zijn. 

Noodzakelijk moet hier eerst een voorvraag aan de orde komen, die vaak 
vergeten wordt. De verhouding tussen het gnosticisme en het christendom 
is nog lang niet opgehelderd; tot op heden zijn er geen voor-christelijke, 
gnostische geschriften bekend'". Omdat pas vanaf de tweede eeuw een sys
tematische uiteenzetting van en polemiek met gnostische ideeën gevonden 
wordt, wordt de dwaling in 2 Petrus vroeg-gnostisch genoemd. Maar om 
deze stelling te bewijzen ontbreekt schriftelijk materiaal. Men kan dit niet 
kompenseren door te wijzen op gnostische motieven in 2 Petrus 2, en alles 
wat dan aan het komplete systeem ontbreekt te verklaren als 'proto-gnos-
tisch'. Dan is immers de methodische cirkel rond'^^ Wanneer sommige mo
tieven die later in systeem worden gezet ook al een vroegere vorm hadden 
aangenomen, betekent dat nog niet dat zij uit een gnostische gedachtenwe-
reld afkomstig zijn. Stammen die motieven uit de gnosis, of werden ze later 
in de gnosis opgenomen? Blijkens de dokumenten is het existentialisme een 
stroming van de twintigste eeuw; maar kan het 'vroeg-existentialisme' ge
noemd worden, wanneer mensen zich al direkt na de industriële revolutie 
verloren voelen in de eerst zo vertrouwde wereld? 

Ons interesseert nu vooral de vraag, welke morele principes in de gnos
tiek een rol speelden. Twee verschillende aspekten zijn te noemen: 
a) de metafysische fundering van de moraal: men beschouwde zichzelf als 
natuurlijke afstammelingen van de hoogste God, en ontleende daaraan 
hoogstaande morele waarden. 
b) de invulling van het begrip 'vrijheid': men achtte zichzelf vrij ten opzich
te van de schepping van de lagere god en de engelen, die de wereld met de 
daarbij behorende wetten hebben gemaakt"". 

Met de ons nu bekende gegevens is te betwijfelen of deze principes in 
gnostische kringen algemeen tot een libertinistische instelling hebben ge
leid. Bij Irenaeus zijn ook andere dingen te lezen: men zou als broeders en 
zusters samenleven; de enkratiten verwerpen het huwelijk; men zou alleen 
verlossing leren van de ziel, en niet van het lichaam, dat toch verderfelijk 
is'". In de teksten van Nag Hammadi blijkt 'vrijheid' vaak te betekenen: 

'̂ ^ In Nag Hammadi zijn wel verschillende dokumenten gevonden met een niet-christelijk ka
rakter, waaruit blijkt dat het gnosticisme niet eenvoudig kan worden gezien als een afspUtsing 
van het christendom; v.d.Broek, Present State, 48-49.67. 
' " Cf noot 128. Zie over de methodische voor-vragen het artikel van R.McL. Wilson, Gnosis/ 
Gnostizismus II, in: Theologische Realenzyklopüdie XIII, Berlin 1985, 535-550, m.n. 540-
542. 
' " Tröger, Moral in der Gnosis, 96-97. 
" ' Irenaeus, Adversus Haereses 1, 6,3; 28,1; 24,5. Ook Justinus Martyr is op het punt van de 
gnostische moraal heel voorzichtig en niet zonder vragen (Apologia I, 26). Kernachtig zegt 
Desjardins: "not every religiously inclined licentious person was a gnostic, and not all gnostics 
were licentious." (Dissidents, 93). Kritiek ook bij Sellin, HSretiker, 207. 
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niet aan de begeerte zijn overgeleverd, maar de begeerte onder kontrole 
hebben en haar kunnen richten op het goede, de waarheid, enzovoort. Dit 
leidde eerder tot een ascetische dan tot een libertinistische levenshouding''*. 
De verworven vrijheid mag niet bezoedeld worden door de wereld. Door 
ascese komt men tot 'ontzegging' van alles, wat van lager orde wordt 
geacht. Ontzegging en onthechting worden middelen om de reinheid te be
waren. 

In hoeverre heeft het weten zelf, de gnosis, invloed uitgeoefend op het 
praktische handelen? Troger merkt over deze vraag het volgende op: "Das 
wissen um die eigene gottliche Abstammung, um die Entstehung der Fin-
sternis welt, um die Machtinstrumente der Archonten und um die Moglich-
keit und Voraussetzungen fur eine Ruckkehr ins Lichtreich motiviert das 
handeln des Gnostikers. Denn wenn er weiB, dal3 die Leidenschaften, das 
tierische im Menschen, einem Aufstieg entgegenstehen, wird er Enthalt-
samkeit uben, um davon loszukommen...'"". De vrijheid van de gnosis is 
een middel om verder te komen, hoger te klimmen op de weg van de moraal 
en de zelfverwerkelijking. 

Wanneer 2 Petrus 2 een algemeen-gnostische moraal beschrijven zou, 
dan is de beschrijving een karikatuur geworden. Bovendien schrijft de 
apostel Paulus in Galaten al over het gevaar van misverstaan van de christe
lijke vrijheid. Blijkbaar was er reeds in de eerste eeuw een basis-principe 
van dwaling, waaruit zich verschillende modellen konden ontwikkelen. 
Maar in 2 Petrus is de gepropageerde vrijheid zeker niet aanwijsbaar bem-
vloed door een dualistische, anti-kosmische instelling. Ideeele motieven 
spelen bij de pseudo-leraars nauwelijks een rol. Is hun motivering in 2 Pe
trus 2 niet geheel helder, de moraal is duidelijk libertinistisch, zonder het 
morele ideaal dat voor de latere gnostici zo kenmerkend zou worden. Dat 
ook over 'kennis' en 'het kennen van de waarheid' gesproken wordt (vs 20) 
is geen referentie aan de motivatie van de pseudo-leraars, maar verwijst (in 

1» F Wisse, The 'Opponents' in the New Testament in the hght of the Nag Hammadi Wri
tings, in B Bare (red ), Collogue International sur les textes de Nag Hammadi, Quebec/Lou-
vain 1981, 99-120 Zie ook Tröger, Moral in der Gnosis, passim, v.d Broek, Present State, 
49-50 Er is wel anti-nomisme in de gnostiek, de wetten behoren tot en zijn ingesteld door de 
lagere machten (engelen, die de wereld geschapen hebben), met als doel de mens te knechten. 
Dit leidt tot een zekere spanning tussen wet en genade en tot een anti-kosmische basis-hou-
ding De wet regelt immers juist de aardse verhoudingen Vandaar een innerlijke vrijheid, die 
toch geen ethische onverschilligheid tot gevolg had (WeiB, Das Gesetz in der Gnosis, 77-79; 
86-87) 
' " Troger, Moral in der Gnosis, 103 Er zullen in de verscheidenheid van gnostische groepe
ringen ook wel libertinistische varianten geweest zijn Irenaeus kent ook een groep valentima-
nen, aan wie hij sexuele ongebondenheid verwijt {Adversus Haereses I, 6,3) Troger oppert de 
mogelijkheid, dat de kerkvaders voor hun bestrijding van gnostische ideeën wel over schnfte-
hjke dokumenten konden beschikken, waar het de leer betrof, maar op mondelinge geruchten 
waren aangewezen inzake de moraal (Moral in der Gnosis, 105) 
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aansluiting op de aanhef van de brief) naar het geloof van de lezers, die Je
zus Christus ais Heer en Redder hebben aanvaard. Het "loochenen van de 
Heer" is een verloochenen met de daad (Tit 1,16) en heeft geen leerstellige 
achtergrond. 

Het belangrijkste argument om invloed van een vroeg-gnostische stro
ming te veronderstellen is misschien wel de in vs 10-11 genoemde minach
ting van engelen. Daarmee zou de gnostiek willen aangeven, dat de mens 
superieur is aan de engelen, die in verbinding staan met de (lagere) Schep
per-god. Deze engelen nemen dan deel aan het scheppingsgebeuren of zijn 
er direkt verantwoordelijk voor"^ Het zijn machten van de materiele we
reld en vijanden van de transcendente God. Maar in vs 10-11 wordt geen 
konflikt beschreven tussen goede en kwade engelen. De kwade engelen zijn 
opgesloten (2,4). Nu gaat het om de arrogantie van mensen, die Gods die
naren beschimpen. Hier ontbreekt het motief, dat de engelen bij de schep
ping betrokken waren. Zou 2 Petrus bedoelen: de pseudo-leraars zien de 
engelen als een vijandige macht, maar het zijn in werkelijkheid goede enge
len, dan mocht toch zeker een meer uitgewerkte beschrijving worden ver
wacht van het verschil in waardering van de engelen tussen Petrus en de 
pseudo-leraars. Het debat gaat echter niet over de waardering van engelen 
(zijn ze goed of gevaarlijk?), maar over het ontzag dat men voor engelen 
moet hebben, omdat zij deel uitmaken van Gods hemelse hofhouding'". 

De stelling, dat 2 Petrus 2 zich tegen een vroeg-gnostische stroming richt, 
roept methodische bezwaren op, verdraagt zich niet met de moraal van het 
gnosticisme en veronderstelt een andere engelen-problematiek dan uit 2 Pe
trus blijkt'^. 

"* Szabó, Engelvorstellungen, 151 
" ' Er zijn nog enkele andere dingen te noemen uit 2 Petrus, die een gnostische interpretatie 
onwaarschijnlijk maken Irenaeus verwijt de gnostici, dat zij de scheppingsstruktuur negeren, 
denken als God te zijn en deel te hebben aan Gods heerlijkheid (Aland, Gnosis und Kirchenvi-
ter, 168) Wanneer 2 Petrus gnostische ideeën zou bestrijden, is 2 Petr 1,4 wel argeloos gefor
muleerd' Verder is moeilijk te begrijpen waarom de brief m reaktie op gnostische opvattingen 
juist de tijdelijkheid en diskontinuiteit van de schepping benadrukt. Dat zou toch voedsel ge
ven aan een anti-kosmische instelling'' (cf Fornberg, Early Church, 70 en Hoofdstuk IV 3 4 ) 
'* Een bestrijding van de gnostische interpretatie (zowel op methodische als op inhoudelijke 
gronden) geeft ook Desjardins, Dissidents, 93-95. Naar zijn mening gaat het in 2 Petrus 2 om 
het handhaven van een groepskode binnen een kleine gemeenschap; de 'dissidenten' zouden 
terecht een positieve instelling tegenover de wereld hebben voorgestaan; in reaktie daarop zou 
door de leiders van de kerk wereldmijding worden aangeprezen' het is een wereld van godde-
lozen, vol van bederf en bezoedeling (2,5 20) Het is duidelijk dat in deze visie de pseudo-le
raars uiteindelijk in het gelijk worden gesteld, wat zich echter niet verdraagt met het aposto
lisch auteurschap van 2 Petrus Bovendien blijkt er in deze bnef mets van, dat kerkelijke auto
riteiten hun positie en leiderschap afbakenen ten koste van 'dissidenten' Ten onrechte identi
ficeert Desjardins de 8óE,ai met kerkleiders 
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5.2.2. Joodschristelijk? 

Berger maakt een vergelijking tussen 2 Petrus 2 en Philo's geschrift De 
Providentia. 'Smaden, lasteren en aanklagen' zijn bij Philo begrippen, 
waarmee hij mensen hun ontevredenheid laat uiten met Gods voorzienig
heid. Hemelse wezens worden gesmaad, wanneer men in zijn verwachtin
gen is teleurgesteld; engelen zijn de "Exekutoren der Vorsehung'"'". Er is 
nauw verband tussen het verwerpen van Gods voorzienigheid en de vrijheid 
die de mens neemt, terwijl hij de gerechtigheid geweld aandoet. Nadat de 
verwoesting van de tempel in het jodendom tot een probleem was gewor
den, werden ook de christenen uit de heidenen skeptisch tegenover Gods 
leiding in de geschiedenis, aldus Berger. Zij staan op het punt zich te ont
doen van een joodse 'tussenlaag'. Daartegenover kiest 2 Petrus dan een 
joodsfarizeese positie, met nadruk op geloof aan de engelen en kultische 
vroomheid. Wie dat afwijst, valt in het heidendom terug. 

In de benadering van Berger wordt geprobeerd een historische kontekst 
te geven voor het optreden van de pseudoleraars. Het gaat niet om exoti
sche ketterijen, maar om een wijdverbreid skepticisme inzake Gods wereld
heerschappij. Het 'smaden' van hemelse heerschappij kan tegen deze ach
tergrond beter verstaan worden. Maar heeft Berger gelijk als hij de wortel 
van het probleem in het jodendom zoekt? De tegenstanders zijn, ook in de 
visie van Berger, exheidenen. Daarom zegt hij zelf al: "Ob die heiden
christlichen Hörer des Verf. das auch so sahen, ist freilich zu fragen". 
Maar  op deze vraag krijgt de lezer geen antwoord'"^. Waar men zich van 
wil ontdoen, is niet van joodschristelijke voorstellingen, maar van het 
christelijk geloof zelf; men verloochent de Heerser, door wie men is ge
kocht (2,1). Dat heeft ook te maken met het belijden van Christus (cf 2,20). 

Een ander voorstel om de tegenstanders in joodschristelijke kring te zoe
ken is van Riesner afkomstig. Volgens hem zou het gaan om christenen, die 
onder sterke esseense invloed waren gekomen. Hij wijst o.a. op de profeti
sche pretentie van de dwaalleraars en de essenen. Verder speelt in Qumran 
de verering van engelen een belangrijke rol  door mystieke ervaringen zou 
een superioriteitsgevoel zijn ontwikkeld, waardoor men kwade engelmach
ten verachtte"". Tegen deze opvatting zijn soortgelijke bezwaren in te bren
gen als tegen die van Berger. Bovendien zijn we in de exegese tot de konklu
sie gekomen, dat men zich niet boven kwade engelen verheven achtte, maar 
boven goede engelen. Een mogelijke identifikatie met esseense invloed lijkt 
daarom onwaarschijnlijk. 

'■" Berger, Streit urn Gottes Vorsehung, 126127. Zie ook noot 74. 
"^ Berger, Streit urn Gottes Vorsehung, 131. 
'« Riesner, Der zweite PetrusBrief, 136137; cfThiede, S/monPerer, 180. 
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5.2.3. Paganistisch? 

Volgens Fornberg weerspiegelt 2 Petrus 2 een zedelijk en leerstellig ver
val, dat in de loop van de tweede eeuw de kerk bedreigde. De gesekulari
seerde, heidense leefwijze dwingt tot het herformuleren van de christelijke 
waarden. Uit 2 Petr 3,3 (cf 2,2) leest hij een verflauwende toekomstver
wachting. Twijfels aan de paroesie zijn veroorzaakt door een deterministi
sche levensbeschouwing, waarin men niet van een straffende God wil we
ten. De bedreiging van het heidendom is voor de vroege kerk een perma
nent gevaar geweest. Op zichzelf kan deze bedreiging ook in de apostoli
sche tijd worden geplaatst, maar op andere gronden kiest Fornberg voor de 
tweede eeuw"". 

Neyrey heeft een nadere invulling van het beschreven levensgevoel willen 
geven met Plutarchus' geschrift De Sera Numinis Vindicta, waarin Plutar
chus reageert op de epikuristen, die de goddelijke voorzienigheid ontken
nen. Hun voornaamste argument is dat van onrechtvaardigheid: de hand
having van het recht in de wereld wordt steeds maar uitgesteld. Er is geen 
goddelijk oordeel, zo stelde men. Op deze manier kwam het tot een drie
voudige ontkenning van oordeel, leven na de dood en vergelding. De 'vrij
heid' waarover 2 Petr 2,19 spreekt, zou dan de dxapa^ia van het epikuris
me kunnen zijn: onverstoorbaarheid. Zo is men gevrijwaard van vrees om 
veroordeeld te worden'"^ 

Hiermee is een verwante filosofische positie in de hellenistische tijd aan
gegeven. Blijft bij Fornberg de historische kontekst onduidelijk, dan wel 
op andere gronden in te vullen, de vergelijking met wat Plutarchus schreef 
maakt duidelijk, dat vanaf de tweede helft van de eerste eeuw vaker twijfels 
werden geuit over de goddelijke rechtvaardigheid en leiding van de geschie
denis. Alleen, de vraag blijft onbeantwoord hoe christenen ertoe komen, 
een dergelijk standpunt over te nemen. In hoeverre waren zij ontvankelijk 
voor pagane invloeden? Verder blijft bij Neyrey onduidelijk wat een epiku
ristisch standpunt te maken heeft met de lastering van engelen'''*. 

Tot nu toe blijkt de identifikatie van de pseudoleraars steeds bemoeilijkt 
te worden doordat in hun gedachtengang en leefwijze allerlei motieven lij
ken te zijn samengesmolten. Zo'n versmelting van verschillende motieven is 
alleen mogelijk binnen een synkretistische gedachtengang, wanneer ver
schillende godsbeelden in elkaar overvloeien. In de exegese van 2 Petrus 2 

' " Fornberg, Early Church, passim. 
'■" Neyrey, Form and Background, 407412. Dit opstel is een verkorte versie van zijn proef
schrift The Form and Background of the Polemic in 2 Peter' The Debate over Prophecy and 
Parousia, Yale 1978 Overigens was reeds door Wettstein en door Grotius het belang van Plu
tarchus' geschrift voor de interpretatie van 2 Petrus 2 opgemerkt. 
i« Berger, Streit um Gottes Vorsehung, 122 
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vonden we inderdaad enkele aanwijzingen in de richting van synkretisme 
bij de pseudoleraars: 

a) de voorbeelden uit de geschiedenis gaan steeds over 'goddeloosheid', 
waarvan losbandigheid en immoraliteit de morele uitlopers zijn (410a). 

b) de tekening van de dwaalleraars vertoont heidense trekken. Zij zijn 
begerig naar onreinheid en volgen het vlees (vs 10). Zij leven "in dwaling", 
namelijk de dwaling van het heidendom (vs 18); hun levenswijze is dezelfde 
als van de inwoners van Sodom en Gomorra (vergelijk de verzen 2.7.18). 

c) alles staat ingeklemd tussen: 'het verloochenen van de Heer' aan het 
begin, en aan het slot de waarschuwing om niet terug te vallen in de mod
der. 

d) doordat de opvattingen van de pseudoleraars steeds meer aanhangers 
krijgen, wordt de christelijke 'weg' niet alleen gepasseerd, maar ook belas
terd. Die weg is dus herkenbaar en wordt met achterdocht bekeken door 
een vijandige, heidense omgeving (vs 12). 

Struktureel is in 2 Petrus 2 de terugval in het heidendom aan de orde, zo 
stellen we op grond van het bovenstaande vast. De pseudoleraars hebben 
een rationalistischdeterministische levensopvatting. Voor ons verdere on
derzoek is de vraag van belang: is deze dwaling te plaatsen in de apostoli
sche tijd, of kan een dergelijke skepsis pas later zijn ontstaan? 

5.3. Synkretisme in de apostolische tijd 

Parallellen in de apostolische tijd zijn vooral aangewezen in Paulus' eer
ste brief aan Korinte'''^ Dit is temeer interessant, omdat uit deze brief kan 
blijken dat ook Petrus (in gezelschap van zijn vrouw?) de stad Korinte had 
bezocht (1 Kor 1,12; 3,22; 9,5)'"^ Hij kende de gevaren voor de christelijke 
gemeente uit persoonlijke ondervinding. Fornberg geeft een vergelijking 
tussen verschillende NTische teksten (Rom 1; 1 Kor 6; Ef 4; Kol 3 en 1 Petr 
4), waarin volgens hem in stereotiepe bewoordingen een heidense manier 
van leven getekend wordt. "Accordingly, the author of 2 Peter follows a 
pattern which describes the adversaries disparagingly as Gentiles""". Al
leen, deze konklusie is ten onrechte betrokken op de auteur van 2 Petrus; 
de door Fornberg behandelde teksten zijn van de hand van verschillende 
auteurs. Niet de schrijver volgt een patroon in zijn tekening van wat er 

'« Snyman, >lu//ien/(a/>;Green, Der2 Petrusbnef, 28, Thiede, S/monPetór, 179180 
'■•* Thiede, Simon Peter, 155 cf n 281 Er is een lokale traditie bewaard gebleven via Eusebms, 
die een brief van Dionysius van Korinte aan de romeinen uit 170 na Chr citeert (HE II, 
25,8); Petrus en Paulus gaven onderwijs in ons Korinte, en later eveneens in Italië, waar zij te 
zelfder tijd martelaars werden Terecht merkt Thiede hierbij op "Vague as the statement is 
for both the Corinthian teaching and the Roman martyrdom, it is, for Corinth, a local tradi
tion which cannot easily be dismissed" Zie verder Pesch, Peter in the mirror, 294298; idem, 
Simon Petrus, 106 
"" Fornberg, Early Church, 104105. 
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gaande is - de dwaling zélf is stereotiep en manifesteert zich in verschillende 
delen van de wereld: niet alleen in Klein-Azië, maar ook in Griekenland en 
Italië. 

Nu kende Petrus één of meer brieven van Paulus aan Klein-Azië (2 Petr 
3,15-16), waaronder naar alle waarschijnlijkheid ook de brief aan de gala
ten, zoals we nog zullen zien (Hoofdstuk IV 5.I.)- In deze brief wordt al 
evenzeer gewaarschuwd om niet af te vallen van degene die riep, tot een an
der evangelie (1,6), om niet terug te keren (4,9), zich niet weer een slaven-
juk te laten opleggen (5,1), maar het spoor te houden (5,7.25). Een vergelij
king tussen 2 Petrus, 1 Korintiërs en Galaten levert het volgende beeld op: 

Libertinisme 

Misbruik vrijheid 
Misbruik maaltijden 
Splijtingsgevaar 
Binnensluipen 
Verdraaien Schrift 
Toekomstverwachting 

2 Petrus 

2,1-3; 
3,17 
2,19 
2,13 
2,2 
2,1 
3,16 

9-22 

3 passim 

1 Korintiërs 

6,12-20 
(2 Kor 12,21) 
6,12; 8,9 
5,11; 11,21.33-34 
11,18-19 
-
-
15.23-28 

Galaten 

5,19-21 

2,4; 5,1.13 
-
5,20 
2.4 
1,7 
6,7-9 

Ten tijde van het NT is een brede spreiding van dezelfde verschijnselen te 
konstateren"". In de voetsporen van Paulus groeit onmiddellijk het on
kruid van de dwaling. Het christendom is dan nog niet 'gestabiliseerd'; er is 
nog geen vaste traditie opgebouwd van normen en waarden. Wanneer de 
groei in het geloof uitblijft, komt het heidense denk- en leefpatroon weer 
op. De macht der gewoonte is buitengewoon sterk, zoals ook heden ten 
dage op het zendingsterrein blijkt. In heel de wereld hadden de christenen 
grote moeite om hun heidense gewoonten te overwinnen en zich af te scher
men tegen terugval in het heidendom. Men heeft dan nog niet voldoende 
weerstand om bestand te zijn tegen de infektie van het heidendom, waarvan 
zich op diverse plaatsen steeds weer symptomen voordoen. Er is geen vang
net voor wie ten val komt. na uit het heidense leefpatroon te zijn gestapt. 

We moeten dus niet denken aan ontkerstening van de samenleving (Forn-
berg). maar aan een maatschappij die nog niet gekerstend is en daarom 
enorm veel invloed en een magnetische aantrekkingskracht heeft voor de 
gemeente. Als Paulus tegen de galaten zegt: "het verbaast me. dat u zich zo 
snel van het evangelie laat afbrengen" (Gal 1,6) moet het óns niet verbazen, 
wanneer dat op meer plaatsen het geval was. 

150 Werdermann, Irrlehrer, 106. 
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In dit algemene beeld uit de apostolische tijd passen ook die NT-ische ge
gevens, die aan de tweede brief van Petrus doen denken. Met leraars, die 
'mythen' leren, krijgt ook Timoteus te maken (2 Tim 4,3; cf 1 Tim 4,1-2) 
evenals Titus met ijdele praters, die onbehoorlijke dingen leren en op winst 
uit zijn (Tit 1,11). Losbandigheid is volgens Paulus een werk van het vlees 
(Gal 5,19); het is de typering van de vroegere levensstijl van de korintiers (2 
Kor 12,21) en de efeziers (4,19); ook Petrus heeft het gesignaleerd in Klein-
Azie (1 Petr 4,3). Verder komen in Paulus' brieven nog andere dingen 
voor, die ook door Petrus worden genoemd: het verloochenen van de Heer 
(2 Tim 3,5; Tit 1,16); en het leven naar eigen begeerte (Gal 5,17; Ef 2,3; 
4,22; Kol 3,5; 2 Tim 3,6; 4,3; Tit 3,3). Zolang de macht van het heidendom 
nog niet is gebroken, blijft het gevaar akuut dat mensen kunnen terugvallen 
in oude patronen. 

De meest treffende illustratie bij 2 Petrus 2 is misschien wel de situatie in 
Efeze, zoals die al door Paulus werd verwacht toen hij de oudsten tot waak
zaamheid maande: er zullen grimmige wolven bij u binnendringen, die de 
kudde niet zullen sparen, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan 
die verkeerde dingen leren om de leerlingen achter zich aan te krijgen 
(Hand 20,29-30). Juist in deze stad waren allerlei synkretistische tendenzen 
te zien: Paulus had zowel met joodse magiers als met aanhangers van Arte-
mis te maken gehad (Hand 19). De ontwikkelingen in Efeze worden duide
lijk weerspiegeld in de eerste brief, die de apostel aan Timoteus schreef". 
Er zijn sommigen die in Efeze "iets anders leren" (éxEpoSiSaoKaXeïv) en 
zich met "mythen" bezighouden. Resultaat daarvan is, dat er "strijdpun
ten" zijn in de gemeente (l,^ii\az\.c), en dat men vervalt tot "ijdel gepraat". 
De dwaalleraars willen "leraars der wet" zijn (GéXoviec; eivai vono5i8do-
KttXoi) maar weten niet, waarover zij spreken. Veel gaat in tegen de gezon
de leer, aldus Paulus (1 Tim 1,3-11). Hij vervolgt: er zijn al mensen, van 
wie het geloof gestrand is: Hymenaeus en Alexander, die ik aan de satan 
heb overgeleverd, opdat zij het "lasteren" (PXaacptinEÏv) zouden afleren. 
Al jaren voordat Petrus zijn tweede brief schreef, waren er dwaalleraars in 
het westen van Klein-Azië die zich verwijderden van het overgeleverde 
"heilige gebod", het apostolisch onderricht (2 Petr 2,21)'". 

'" Velen vinden in de pastorale brieven aanwijzingen voor een late datering, zodat de brieven 
post-paulinisch zouden zijn Toch dienen deze brieven zich uitdrukkelijk als apostolisch aan, 
en sluit de situatie in Efeze aan op het bericht in Handelingen Van Bruggen heeft de argumen
ten inzake de datering van de pastorale brieven opnieuw gewogen en verdedigt, in aansluiting 
bij vroegere exegeten, een vroege datering van 1 Timoteus, namelijk tijdens Paulus' derde 
zendingsreis (Pastoralbnefe, 31-35) Omdat deze brief eventueel ook vroeg in Paulus' werkpe
riode ontstaan kan zijn, is het methodisch onjuist om de gegevens uit 1 Timoteus voorbij te 
gaan of te interpreteren als een latere ontwikkeling in de kerk na het wegvallen van de aposte
len 
'" In Kolosse treffen we verschijnselen aan, die diametraal tegenover die uit 2 Petrus staan: 
engelenverering, aanscherping van de wet en ascetische propaganda Maar misschien hebben 
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Bij Plutarchus en bij Philo is duidelijk geworden hoe de sicepsis ten aan

zien van Gods leiding in de geschiedenis wijdverbreid was in de eerste eeuw. 
Ook degenen die tot geloof in Christus waren gekomen bleven voor paga

nistische en synkretistische invloeden vatbaar. Oude elementen blijven be

staan, en gaan verbindingen aan met nieuwe'". Daarop spelen de pseudo

leraars in, wanneer ze hun volgelingen vrijheid beloven. Bij de exegese van 
2 Petr 2,19 bleek al hoe verschillend men dit begrip 'vrijheid' kan invullen. 
Om dit te illustreren, vergelijken we tenslotte twee ongelijksoortige groot

heden: het verschijnsel synkretisme en het stelsel gnostiek. Beide stromin

gen kennen als basishouding het begrip 'vrijheid', maar vanuit een totaal 
andere wortel en leidend tot een verschillende moraal: 

synkretisme gnostiek 

wortel versmeltend, 
nivellerend 

dualistisch, 
antikosmisch 

basishouding 

moraal 

VRIJHEID 

 libertinisme 
 geen moreel ideaal 

' ascese 
• verlossingsideaal 

5.4. Verdere ontwikkelingen in Asia Minor 

Petrus zegt: ook onder u zullen pseudoleraars zijn. Het futurum (êoov

Toi) wordt vaak zo opgevat, dat de schrijver een verschijnsel in de kerk van 
zijn tijd achteraf 'voorspelt', om met het gezag van Petrus een aktuele dwa

ling te kunnen bestrijden. De beschrijving van hun optreden in het tweede 
gedeelte van 2 Petrus 2 bewijst in zijn gedetailleerdheid, dat de pseudole

raars in werkelijkheid al in de gemeente aktief waren"''. Toch is de personi

fikatie van oordeel en verderf (vs 3b) in het durativum gesteld. Zou de au

teur van 2 Petrus zo onzorgvuldig te werk zijn gegaan, dat hij zich zo in de 

al deze verschijnselen eenzelfde wortel, zoals Werdermann reeds veronderstelde (Irrlehrer, 
127128). 
'" Zie ook Fornberg, Early Church, 130135; skepsis en synkretisme gaan vaak samen. Wat 
KleinAzie betreft, is voor de versmelting van oude en nieuwe ideeën illustratief, wat Paulus 
ontmoette te Lystra (Hand 14,818) en te Efeze (Hand 19,2340). 
"■• Zie bv. de kommentaren van Schelkle; Fuchs/Reymond. Kritiek op deze redenering reeds 
bij Werdermann, Irrlehrer, 146147. 
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profetische kaart laat kijken? Bauckham zegt daarom, dat de schrijver 
door futurum en durativum naast elkaar te plaatsen uit is op een literair ef-
fekt: "the writer is able to indicate that the apostle's prophecies of false 
teachers are now being fulfilled'"". 

Helemaal bevredigen doen deze oplossingen niet, want in de tekst zelf is 
het element van vervulling reeds aanwezig. Vanaf 1,19 is het thema van de 
profetie al aan de orde. Er is analogie tussen het volk Israel (Gods volk 
vroeger) en de gemeente (Gods volk nu); zoals er ook valse profeten onder 
het volk Israel aktief waren, zo zullen ze ook onder u zijn. De apostel hoeft 
niet anders te doen dan de lijn van het verleden door te trekken, de ontwik
kelingen te taxeren en daarover het licht van de profetie te laten schijnen. 
Had Christus zelf niet gewaarschuwd voor valse profeten? De analogie tus
sen vroeger en nu, tussen valse profeten en valse leraars, was voor Justinus 
Martyr zo aktueel, dat hij die ook in zijn tijd konkreet kon aanwijzen. Er 
traden bij ons ook pseudo-profeten onder de heilige profeten op, aldus Jus
tinus, en ook nu zijn er onder ons vele pseudo-leraars. Daarop citeert hij 
Jezus' waarschuwing (Mat 24,5.11.24)"*. Het optreden van pseudo-leraars 
ligt in de lijn der verwachtingen. 

Letterlijk schrijft Petrus: "maar ook pseudo-profeten zijn onder het 
volk geweest, zoals ook onder u pseudo-leraars zullen zijn". Is dit wel als 
voorspelling bedoeld? Petrus zegt niet "zij zullen komen" maar "zij zullen 
er zijn" dwz. ze zullen zich manifesteren, maar dan in een ondoorzichtige 
vermomming. Leraars blijken pseudo-leraars te zijn. Vaak is dat van enige 
afstand beter te zien; te bedenken is, dat het "ook onder u" gevoed kan zijn 
door Petrus' ervaringen op dit punt'". Hij bevindt zich ten opzichte van 
zijn lezers aan de andere kant van de wereld. Ook te Rome moest gewaar-

' " Bauckham, Commentary, 245 Dit heeft te maken met de gedachte, dat 2 Petr 2,10b-19 
weergeeft wat de apostel Petrus zou hebben kunnen zeggen ('Vergegenwartigung'; Meade, 
Pseudonymity, 185) 
" ' Justmus, Dialogus, 82 Behalve het gebruik van het woord pseudo-leraars (i|;EuSo5i6da-
KaXoi) IS ook de kontekst in dit citaat gelijk aan 2 Petrus 2, reden waarom in Hoofdstuk I al 
werd verondersteld, dat Justinus deze brief kende Ook de verdere beschrijving van de dwaal-
leraars bevestigt dit vermoeden, want hij vervolgt met te zeggen, dat het valse munters zijn, 
die in naam van Christus heidense (&6ea), lasterlijke (PXaocprifia) en onrechtvaardige (öSiKa) 
dingen hebben onderwezen; wat door de gemene geest van de duivel in hun verstand opgewekt 
was, hebben ze onderwezen en onderwijzen ze nog Dan citeert Justinus Ez 3,17-19 over de 
taak van de wachter die het volk tijdig moet waarschuwen, en zegt vandaar dat wij ons moe
ten beijveren (cTiouSai^onEv cf 2 Petr 1,15) naar de Schriften te prediken, maar met uit heb
zucht, eerzucht of genotzucht In deze laatste kwalifikaties is weer dezelfde kritiek te beluiste
ren als die Petrus op de pseudo-leraars heeft Deze overeenkomst is begrijpelijk wanneer in re
kening wordt gebracht, dat Justinus hier herinneringen vastlegt aan een gesprek in Efeze (Eu-
sebius, ƒƒ£■ IV, 18,6). 
' " Werdermann lost het probleem op door (in aansluiting bij o a Zahn en Spitta) te stellen, 
dat de situatie in de ene gemeente verder kan zijn dan in de andere (Irrlehrer, 147) De vraag is 
alleen wie dan de hele situatie kan overzien en gerechtigd is daarop m te spreken 
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schuwd worden voor mensen die tweedracht zaaien en argeloze mensen 
misleiden met vroomklinkende woorden (Rom 16,17-19). Maar als apostel 
kent hij eveneens de situatie in Korinte en in Babyion. Hij is op de hoogte 
met wat Paulus geschreven heeft over het gevaar van 'het vlees' en binnen
geslopen valse broeders (Galatië), over het verschil tussen oude en nieuwe 
mens (Efeze), over mensen die zich opblazen en sterk lichamelijk denken 
(Kolosse). Hij kent de zuigkracht van het heidense milieu (1 Petr 4,3). Wie 
een besmettelijke ziekte heeft zien uitbreken, krijgt ook gevoel voor het la
tente virus. Het "ook onder u" is distinktief op te vatten: 'niet alleen aan 
deze kant van de wereld zijn pseudo-leraars, maar ook bij u zullen zij zich 
voordoen'. Petrus, die als apostel mondiaal denkt, weet dat men vroeg of 
laat óók in Klein-Azië met deze ontwikkelingen te maken zal krijgen. 

Wat speciaal de afwisseling van futurum en durativum betreft: in 2 Tim 3 
doet zich hetzelfde verschijnsel voor, wanneer eerst wordt beschreven hoe 
de mensen in de laatste dagen zullen zijn (vs 1-3) en vervolgens, wie er op 
dat moment tot die groep behoren (vs 6-9 in het durativum). Ook de apostel 
Paulus kent dergelijke mensen en herkent hun invloed in de gemeente. Bei
de apostelen strijden immers aan hetzelfde front. 

Dat de waarschuwingen van de apostelen niet van overbezorgdheid getui
gen, blijkt later, in de brief van Judas, wanneer de dreigende scheuring in
middels een feit geworden is (oi dTcoSiopit^ovxec;; Jud 19), al zijn er in de 
gemeente ook mensen die nog geen keuze hebben gedaan (22-23). De situa
tie is kritieker en de kontrasten zijn scherper geworden. De dwaalweg heeft 
zo'n duidelijk spoor getrokken, dat ontmaskering overbodig is. Daarom is 
in Judas het accent gelegd op de identifikatie met gelijksoortige lieden in 
het verleden. Verder worden met meer nadruk voorbeelden uit de geschie
denis naar voren gehaald, omdat die tegelijk ook de ondergang van de 
pseudo-leraars bezegelen. 

Tegen het eind van de eerste eeuw is in Klein-Azië een nieuw stadium in 
de ontwikkeling bereikt, zoals zichtbaar wordt in de brieven die gericht zijn 
aan de grote steden in het Westen van Asia Minor (Op 2-3). Het probleem 
uit 2 Petrus blijkt daar in versterkte mate aktueel geworden te zijn"*: 

- in Efeze werden mensen, die zich apostelen noemen maar het niet zijn, op 
de proef gesteld en leugenaars bevonden; 
- de leer van Bileam, met de bijbehorende praktijk van (sexuele) losbandig
heid, keert in Pergamum terug bij de nikolaïeten; 
- in Tyatira treedt een Izebel op, die zich voor profetes uitgeeft, maar zij is 
een verleidster; 

"8 Cavallin, False Teachers, 269. Een verwijzing naar Bileam is in het NT alleen te vinden in 
deze drie dokumenten (2 Petr 2,15; Jud 11; Op 2,14). Cavallin merkt verder op, dat het noe
men van de naam "Izebel" (Op 2,20) een zelfde funktie zou kunnen hebben als de OT-ische 
voorbeelden in Judas en 2 Petrus. 
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- in Sardes is sprake van (sexuele) bezoedeling (cf Jud 23). 

Juist in de steden van Klein-Azië was de hellenistische kuituur opgerukt 
en tot een vruchtbare bodem geworden voor het versmelten van christelijke 
en heidense motieven in allerlei stromingen, ideeën en sekten. Rondreizen
de propagandisten probeerden hun religieuze waar aan de man te brengen 
(Ign £ /7 , l . l l ; 9,1). Johannes noemt hen leugenprofeten die een geest van 
dwaUng verbreiden (1 Joh 4,4-6). Sprekend voorbeeld van synkretisme zijn 
twee uit een heiligdom in Mysië afkomstige reliëfs met onderschrift uit een 
joods-heidense kultus gewijd aan de Allerhoogste Zeus, waarop een ge
meenschappelijke maaltijd staat afgebeeld, waarbij ook wijn gedronken 
werd'''. Josefus vertelt, dat velen van hen die uit het heidendom naar het 
jodendom waren overgegaan, later weer afvielen van het geloof"**. Het laat 
zich denken, dat niet alleen de joodse, maar ook de christelijke gemeenten 
moeite hebben gehouden zich in deze 'Umwelt' te handhaven. Niet ten on
rechte heeft Petrus hun positie vergeleken met die van Noach en Lot. 

De scherpe analyse van de apostel Petrus heeft door de eeuwen heen, 
daar waar de kerk steeds opnieuw werd gekonfronteerd met de uitdaging 
van heidendom en synkretistische tendenzen, niets van haar aktualiteit ver
loren. 

5.5. Konklusie 

De dwaalweg die Petrus beschrijft is de weg van het hedonisme. Zonder 
gedreven te worden door morele of ideeële motieven, proberen de pseudo-
leraars allerlei heterogene elementen te versmelten. Hun door en door ver
molmd christendom biedt een ontaarde vrijheid. Het is geen gnostisch stel
sel, wat we in 2 Petr 2 tegenkomen, maar een tegenoffensief van het heiden
dom, wanneer het christendom in opmars is. De pseudo-leraars zijn geen 
gnostici, maar propagandisten van de brede weg. Petrus heeft de sympto
men herkend en feilloos de juiste diagnose gesteld. Hij ziet in het optreden 
van de pseudo-leraars een duivelse aanval op het apostolische onderricht, 
en op de 'weg' van het christendom. Deze diagnose veronderstelt de perio
de tijdens of onmiddellijk na de apostolische prediking. 

Nilsson, Geschkhte, 666; zie ook afbeelding 14,3 en 4. 
Contra Apionem II, 10. 
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Hoofdstuk IV 
De realiteit van de belofte 

INLEIDING 

In het laatste hoofdstuk van 2 Petrus wordt een wijds perspektief ge
opend. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waar gerechtigheid woont. Maar hoe en wanneer wordt die belofte 
gerealiseerd? Uitdagend vragen sommige spotters, wat er van die belofte te
rechtkomt. Daartegenover wekt Petrus zijn lezers op, vast te houden aan de 
belofte. Is dit nu een nieuw onderwerp in de brief? Zijn de spotters met hun 
uitdagende vraag dezelfde mensen als de pseudo-leraars? En wat brengt de 
spotters tot hun vraagstelling? Schuiven zij Gods oordeel van zich af om te 
kunnen leven zoals het hun goeddunkt, of geloven zij principieel in de on
veranderlijkheid van de wereld? 

Ook de problematiek van het uitblijven van de wederkomst (veroorzaakt 
door wat wel 'Nah-erwartung' wordt genoemd) speelt volgens sommigen 
bij 2 Petrus 3 een rol. Kasemann meent dat "de laatste dagen" (vs 3) de 
tweede fase van de christelijke kerk aanduiden, na het optreden van Jezus 
en de prediking van de apostelen. Men gaat eraan twijfelen of de komst van 
de Heer nog binnen de horizon van de huidige generatie valt, en dat ver
klaart het optreden van de spotters. De brief zou een dokument zijn van de 
tweede generatie. Dat blijkt volgens Kasemann ook in de eschatologie, 
want deze is niet christologisch georiënteerd, maar antropologisch: de ver
wachting van Jezus' komst is afgezwakt en wordt vervangen door het ide
aal van de apotheose van de vrome mens en het oordeel over de goddeloos
heid'. Is 2 Petrus het oudste voorbeeld van het prijsgeven van de 'Nah-er
wartung'? 

Opvallend is verder de kosmologische uitwerking van het oordeel; het 
vuur dat over de aarde zal gaan lijkt alles verwoestend. Gaan apokalypti-
sche verwachtingen de verwachting van Jezus' komst vervangen? Volgens 
sommigen heeft de schrijver gebruik gemaakt van bui ten-bijbelse bronnen 
in zijn beschrijving van de wereldbrand. Hij kan hebben geput uit laat-
joodse bronnen, of beïnvloed zijn door hellenistisch-synkretistische ideeën 
die op hun beurt afhankelijk zouden zijn van oud-iraanse religiositeit, of 
van de stoïcijnse filosofie. We moeten ons dus afvragen of 2 Petrus 3 inder
daad het stramien van de apokalyptici heeft gevolgd door in felle kleuren 

Kasemann, Apologie, 136.147. 
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de ondergang van de wereld te schilderend Is de schrijver een spekulatieve 
kosmologie te verwijten? 

In 3,15-16 staat een belangrijke notitie over het gezag, gebruik en mis
bruik, speciaal van de brieven van Paulus, maar ook meer algemeen van 
"de Schriften". Dit is een belangrijk gegeven voor de geschiedenis van de 
kanon, waarbij de datering en het auteurschap van 2 Petrus een beslissende 
rol spelen. Dat de brieven van Paulus in één adem worden genoemd met 
"de Schriften" is voor velen een doorslaggevend argument tegen de authen
ticiteit van 2 Petrus. Wanneer echter het apostolisch auteurschap van de 
brief wordt aanvaard, werpt dat een nieuw licht op de vroege verzameling 
van Paulus' brieven en op de erkenning van het gezag van de NT-ische 
Schriften. 

De werkwijze is gelijk aan die bij Hoofdstuk II: eerst wordt een beknopte 
uitleg van de tekst gegeven, waarna in een apart onderdeel het materiaal 
wordt behandeld dat in verband met ons onderwerp van speciaal belang 
kan zijn. Aan het slot van dit Hoofdstuk zullen we dan bovengenoemde 
aandachtspunten nogmaals langs gaan om te inventariseren, wat ons on
derzoek heeft opgeleverd. 

1. WACHT U VOOR DE SPOTTERS! (3,1-4) 

1.1. Profeten en apostelen hebben gesproken 

"Dit is reeds de tweede brief, die ik u schrijf", zo begint dit hoofdstuk. 
Naar welke brief verwijst de schrijver? Sommigen denken hier niet aan een 
andere brief, die aan 2 Petrus is voorafgegaan, maar aan een eerder deel 
van deze zelfde brief. Omdat de aansluiting met hoofdstuk 2 niet naadloos 
verloopt, zou 2 Petrus een kombinatie zijn van twee brieven die eerst afzon
derlijk funktioneerden, aldus reeds Grotius^ Vanuit het geheel van 2 Pe
trus is echter overtuigend aan te tonen, dat tussen de drie hoofdstukken 
verschillende parallellen bestaan, zowel in woordkeus als in stijl en gedach-
ten-opbouw". Als hier al een naad zichtbaar zou zijn, dan is die te verklaren 
doordat de brief het centrale motief, het 'herinneren' (1,12-15), weer op
pakt om de polemiek tegen de propagandisten van dwaling voort te zetten. 

Vrij algemeen wordt 1 Petrus gezien als de eerste brief, waar de schrijver 
naar verwijst'. Inderdaad is er tussen de inhoud van 1 en 2 Petrus veel over-

2 Von Allmen, Apocalyptique, 260-263; 269-270; Fornberg, Early Church, 68. 
' Grotius, Annotationes, a.l.; zo ook De Zwaan, Inleiding III, 43. McNamara (Unity of Se
cond Peter) redeneert vanuit 1,15, waar naar zijn mening meerdere brieven in het vooruitzicht 
worden gesteld. Hoofdstuk 3 zou dan één van die vervolg-brieven zijn. 
* Zie Hoofdstuk I, met name 5.3.; Vögtle, Zukunft, 122v.l36v. 
' De hypothese dat de verwijzing betrekking heeft op een verloren gegane brief van Petrus 
heeft weinig bijval gevonden en komt slechts in aanmerking, wanneer geen andere goede ver-
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eenkomst (zie Hoofdstuk I 3.1.)- Ook in de eerste brief wordt de herinne
ring wakker gehouden (1 Petr 1,16-19; 2,9-10; 3,10-12; 4,20), verwezen 
naar wat de heilige profeten hadden gezegd (1 Petr 1,10-12), en opgeroepen 
tot een heilig leven met het oog op de wederkomst (1 Petr 1,13-17; 3,10-12; 
4,3-5). De brief is gericht aan hetzelfde adres als de eerste (het is "de tweede 
brief die ik u schrijf"). De tweede brief is een aanvuUing op de eerste, ge
schreven vanuit dezelfde intentie. Dit vervolg was noodzakelijk, zoals met 
enige nadruk wordt gezegd. Blijkbaar heeft Petrus reden, zich zorgen te 
maken over zijn lezers ("het is al de tweede brief, die ik u schrijf"; het pro-
leptisch geplaatste Seuxépav en het TÏ5TI vragen nadrukkelijk aandacht in de 
zin). Aan de herhaalde aanspraak "geliefden" die vanaf het begin in dit 
hoofdstuk doorklinkt (vs 1.8.14.17; cf 1,10 "broeders") is te merken, dat 
pastorale bezorgdheid tot dit vervolg-schrijven heeft geleid'. 

De apostel doet een krachtig appèl op de motivatie van zijn lezers, die in 
zekere zin nog plooibaar zijn. Hun vroomheid is nog niet verschraald door 
een immorele levenswijze, zoals bij de pseudo-leraars, of door een sarkasti-
sche skepsis, zoals bij de spotters. Petrus wil bij de lezers van zijn brieven 
een helder onderscheidingsvermogen aktiveren''. Tussen alle stoorzenders 
door moet men zuiver afgestemd blijven op de waarheid. "Uw zuivere in
tentie houd ik wakker": de geest waarin men bepaalde ontwikkelingen 
beoordeelt is heel belangrijk. Met zijn 'herinnering' probeert Petrus te be
reiken, dat men zelf de aktuele omstandigheden eerlijk kan beoordelen in 
het licht van wat profeten en apostelen hebben gezegd. 

Allereerst wil Petrus herinneren aan de woorden, die de heilige profeten 
al eerder hebben gesproken - het profetische woord is immers een loop
lamp (1,19-21). Met "profeten" zijn de oud-testamentische profeten be
doeld, die voorzegd hebben wat gebeuren gaat, en die ook "van de voor u 

klaring kan worden gegeven Green wil in zijn kommentaar wel een onbekende brief van Pe
trus' hand aannemen, omdat de verwijzing naar 1 Petrus al te opzichtig zou zijn en dus het 
werk van een vervalser Maar dat is niet noodzakelijk, een vervalser zou niet in algemene ter
men verwijzen naar een eerdere brief, maar via konkrete citaten Volgens Robinson zou 2 Petr 
3,1 verwijzen naar de brief van Judas {Redating, 195), maar deze hypothese hangt samen met 
de auteursvraag voor 2 Petrus en Judas In Hoofdstuk 12 1 is de opvatting van Robinson op 
dit punt onbruikbaar bevonden 
' Zie de kommentaren van Fuchs/Reyraond en Kahmann 
' De plaatsing van ÜHMV, ZO ver van TTIV Siavoiav is een voorbeeld van "displacement" van 
een pronomen, aldus Moule (Idiom Book, 168); Petrus maakt hiermee een duidelijke tegen
stelling met de onzuivere moraal van de pseudo-leraars uit hoofdstuk 2 Het woord elXiKpivnc; 
(Fil 1,10 cf 1 Kor 5,8, 2 Kor 1,12, 2,17) betekent eigenlijk 'puur, onvermengd' en vandaar: 
eerlijk Dat het hier een ethische bedoeling heeft, blijkt uit de verbinding met 5iavoiav, een 
woord dat allereerst ziet op intelligentie, vermogen om te onderscheiden (1 Petr 1,13), maar 
ook op iemands intentie, innerlijke gezindheid (bv Josefus, Bellum II, 598, cf Bauer, Wörter-
buch, s v ) De weergave van de NBG-vertaling (1951), "zuiver besef", wekt echter de indruk, 
dat het alleen om een interne aangelegenheid zou gaan Petrus bedoelt hier een onderschei
dingsvermogen om zelf te oordelen 
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bestemde genade geprofeteerd hebben" (1 Petr 1,10). Immers, de woorden 
van profeten als Mozes en Jesaja klinken in Petrus' betoog duidelijk door. 
Hij wil in de lijn van de profeten staan en ook de profetische verwachting 
hooghouden, zoals in het vervolg van dit hoofdstuk nog blijken zal. 

Naast de profeten staan ook "uw apostelen". De konstruktie van vs 2b is 
niet direkt duidelijk omdat bij "gebod" (èvToXfj; cf 2,21) tweemaal een ge-
nitivus is gevoegd: "van uw apostelen" én "van de Heer en Redder". Een 
vrij gebruikelijke oplossing van deze moeilijkheid is, de eerste genitivus in
strumenteel te nemen: 'het door uw apostelen overgeleverde gebod van de 
Heer en Redder'*. Maar met deze oplossing ontstaan weer nieuwe moeilijk
heden: waarom dan de dubbele genitivus en niet eenvoudig: 'via de aposte
len' (8ia Tcöv aTtooTÓA-cöv)? En waarom wordt het 'gebod' eerst aan de 
apostelen verbonden en pas in tweede instantie aan Christus? Daarom kan 
de tweede genitivus beter explikatief worden opgevat: "het gebod van uw 
apostelen, namelijk dat van de Heer en Redder'". 

De woorden van de apostelen zijn niet vrijblijvend, maar hebben een ge
biedend karakter (cf 2,21). Op grond van hun apostolische volmacht vroe
gen de apostelen gehoorzaamheid. Maar hun gebod is te herleiden tot het 
gebod van Christus, zoals Petrus zichzelf presenteerde vanuit zijn relatie 
tot Christus (1,1). Wanneer de apostelen het evangelie brengen, schept dat 
ook verplichtingen. Doordat hun gebod het gebod is van Christus, heeft het 
in de kerk hetzelfde gezag als de woorden van de profeten. Zijn wil is wet, 
maar ook vrijheid (Gal 6,2; Jak 1,25). Vandaar dat nu een sterk appèl mo
gelijk is op de ethische gezindheid van de lezers. Alleen dan zal men de be
reidheid hebben zich te houden aan wat de apostelen hebben voorgeschre
ven, wanneer dat gebod steunt op de autoriteit van hun Heer en Redder (zie 
verder noot 25). 

Opmerkelijk is overigens de verbinding "het gebod van uw apostelen". 
Wie zijn daar precies mee bedoeld? Hoewel het woord apostel op zichzelf 
niet meer betekent dan 'afgezant' (soms van een gemeente, zoals in 2 Kor 
8,23; Fil 2,25), doen het meervoud (apostelen) en de plechtige omschrijving 
(het gebod van uw apostelen, namelijk van de Heer en Redder, Jezus Chris
tus) denken aan een gezaghebbend kollege"*. Wanneer "uw apostelen" al
leen maar zou wijzen op apostelen die bij de lezers van een persoonlijke 

* Aansluitend bij 2,21: het heilige gebod is overgeleverd. Het gebod is van Christus, maar de 
apostelen maken dat gebod ook tot het hunne en brengen het over (1 Tess 4,2). Deze mogelijk
heid wordt genoemd door de kommentaren van Wohlenberg, Greijdanus, Spicq, Kahmann; 
zie ook Turner, Syntax, 218. 
' Aldus de kommentaar van Fuchs/Reymond, die opmerkt dat puur grammatikaal een beslis
sing tussen de twee mogelijkheden moeilijk te nemen is, maar dat toch deze oplossing de voor
keur heeft omdat zo "une quasi-identification entre Ie message apostolique et celui du Ressus-
cité" wordt gegeven. 
'O Dus 'de twaalf', eventueel aangevuld met de apostel Paulus (Knoch, VermSchtnis, 155-
156). Zie over de apostelen: Van Bruggen, Ambten, hoofdstuk 1. 
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ontmoeting bekend en vertrouwd zijn, zoals gewoonlijk wordt aangeno
men", is vooral het meervoud onverklaarbaar. De enige apostel die in Asia 
Minor persoonlijk bekend schijnt te zijn is de apostel Paulus. Petrus had 
immers niet zelf het evangelie in dit gebied gebracht (Hoofdstuk I 4.1.)-

Maar wat Petrus bedoelt, kan ook uit zijn eigen, eerste brief bekend zijn, 
omdat hij daarin de profeten en het gebod der apostelen naar voren had ge
haald (1 Petr 1,13-17; 3,10-12). In dit vervolg dient hij zichzelf aan als 
"apostel van Jezus Christus" (1,1), en geeft hij het apostolisch getuigenis in 
de wij-vorm weer (1,16-18). Aan de andere kant rekent hij zichzelf niet tot 
de groep waartoe de lezers behoren, want hij schrijft niet over 'onze aposte
len'. Dat betekent: hij is zelf ook één van 'hun' apostelen. Dat zijn de oog-
en oorgetuigen die direkt door Christus geroepen zijn. "Uw apostelen" wil 
dan zeggen dat deze gezanten als groep bekend zijn bij de lezers: een uniek 
kollege van apostelen, door Christus met zijn gezag bekleed en daarom be
voegd om in de gebiedende wijs te spreken. 

1.2. Spotters zullen zich manifesteren 

De eerste konklusie, die men uit de woorden van de profeten en het on
derwijs van de apostelen moet trekken, is dat er spotters zullen komen'^. In 
het licht van het profetische woord en met de intentie naar dat woord te le
ven, zoals het hun door de apostelen was geleerd, moet men zelf het optre
den van mensen die naar eigen begeerten leven kunnen beoordelen. "Dit al
lereerst moet u voortdurend voor de geest staan, dat op het laatst spotters 
zullen komen". Het gevaar is volgens Petrus, dat zij zich op het laatst nog 
zullen manifesteren, als zelfs de door de profeten aangekondigde periode 
van 'de laatste dagen' op een eind loopt (èTi' èa%aTou; cf 1 Petr 1,5.20; Ju
das 18"). Ruim op tijd is door profeten de komst aangekondigd van spot-

" Aldus de kommentaren van Bigg (die de vertrouwensrelatie benadrukt tussen de lezers en 
deze apostelen, in tegenstelling tot de pseudo-leraars) en Bauckham, volgens wie 'uw aposte
len' het meest natuurlijk kan worden verklaard als de apostelen, die in dat gebied het evange
lie predikten en de kerk stichtten (hij verwijst o.a. naar 1 Klem 44,1). Zie ook Fornberg, Early 
Church, 146 n.22. Tegen deze interpretatie pleit 1 Petr 1,12, waar niet de apostelen worden ge
noemd maar (algemeen) "degenen die u het evangelie hebben gebracht". Zoals we in Hoofd
stuk I zagen, is alleen de apostel Paulus in Asia Minor geweest om het evangelie te prediken. 
'̂  Vögtle, Paulus und Petrus, 289: "Anstatt sich auf eine diesbezugliche Voraussage der 
Apostel zu berufen, appelliert er an eine Erkenntnis, die die Glaubigen selbst aus dem eben in 
Erinnerung gerufenen (3,2) als erste Folgerung gewinnen sollen". Men zou eerder verwachten, 
dat het participium in de akkusativus zou staan (Turner, Style, 142); dat dit hier niet het geval 
is, geeft aan dat we met een vaste uitdrukking te maken hebben, waarmee Petrus iets naar vo
ren haalt dat (uit profeten en apostelen) al bekend is (1 Petr 1,18; 2 Petr 1,20). 
" Wij volgen hier de lezing van de meerderheidstekst, die niet kan worden afgedaan als kor-
rektie naar Judas 18 (daar leest de meerderheidstekst namelijk èv èoxóxcp xpóvcp) noch naar 1 
Petr 1,20 (waar gelezen wordt: èit' iaxó\(a\ TWV xpóvcov). Waarschijnlijk gaat de variatie in 
de handschriften terug op de gevarieerde weergave van deze vaste, profetische uitdrukking in 
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ters'" en is hun het oordeel aangezegd". Christus zelf had al gewaarschuwd 
voor misleiders en zijn leerlingen geboden waakzaam te zijn. Zijn apostelen 
hebben het gebod overgebracht, in het besef dat de laatste fase is ingegaan 
(Hand 2,16-17). Nu gaat het erom, dat de gemeente niet op het laatste mo
ment nog door dit gevaar overvallen wordt, omdat ze zich van geen kwaad 
bewust is en zich niets meer van de waarschuwingen herinnert. 

Vormen deze spotters nu dezelfde groep mensen als de pseudo-leraars uit 
het vorige hoofdstuk, maar dan beschreven vanuit een andere optiek?" Het 
valt op, dat Petrus zelf een verbinding legt in zijn beschrijving van de spot
ters als "mensen, die naar hun eigen begeerten wandelen". Het 'wandelen' 
sluit aan bij de beeldspraak van de alternatieve route uit 2 Petr 2, terwijl 
met het 'leven naar eigen begeerten' de kern werd blootgelegd van het ge
drag, dat de pseudo-leraars vertoonden en propageerden (2,18). Ook de 
voorbeelden van oordeel en gericht, die in verband met de pseudo-leraars 
werden aangehaald, vinden nu hun vervolg. Dat is ook de reden waarom 
Petrus begon met een beroep op de zuivere morele gezindheid van zijn le
zers, en de perikoop beëindigt met een konklusie op het punt van de levens
stijl (3,14). 

Ongetwijfeld ligt voor Petrus de spot in het verlengde van de losbandig
heid. Toch kunnen we niet zeggen dat hij beide verschijnselen zonder meer 
identificeert. De toekomstverwachting is in de brief een apart thema, dat 
niet in de beschrijving van de pseudo-leraars is geïntegreerd. De pseudo-le
raars en de spotters worden wel op dezelfde wijze opgevoerd, maar toch 
apart gemtroduceerd: zoals er pseudo-leraars zullen zijn (2,1), zo zullen er 
ook spotters komen (3,3). Wel blijkt hun immoreel gedrag en hun 
rechtvaardiging daarvan ten nauwste verbonden te zijn met de spottende 
ontkenning van een toekomstig oordeel. Het zijn twee symptomen van de
zelfde, sluipende kwaal: men maakt immers Gods beloften bespottelijk 
door woord en wandel. Er mogen dan twee verschillende groepen onder
scheiden worden, tussen losbandigheid en spot is een voortdurende wissel
werking. 

Dat er verband bestaat tussen de twee symptomen, realiseren we ons als 
we zien dat het in deze brief niet alleen gaat om een wisselwerking tussen 

de Septuagint Irenaeus ziet in zijn dagen de waarschuwing van profeten en apostelen werke
lijkheid worden in de opkomst van allerlei ketters; voor hem een bewijs, dat hij in 'de laatste 
tijd' leeft (zie W C van Unnik, Der Ausdruck "in den letzten Zeiten" bei Irenaeus, in Sparsa 
Collecta. The collected Essays of W C van UnmlcUl, Leiden 1983, 114-123). 
''' ènJiaïKTai (cf LXX Jes 3,4) zonder lidwoord, net als de pseudo-leraars geen duidelijk 
georganiseerde groep De abundante toevoeging 'met spot' is hebraiserend en wordt in de 
meeste handschriften niet gevonden. 
" Bijvoorbeeld door profeten als Jesaja (5,18-20; 28,14-22), Jeremia (5,11-14), Amos (9,10), 
Zefanja (1,12) en Maleachi (3,13-15) Zie ook LXX Ps 9,72; Neyrey, Form and Background, 
416-417 
" Aldus Greijdanus, Bizondere Canoniek II, 313-318 
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twee verschillende polen. Nog een derde aspekt is van betekenis: de christo
logie. Wanneer Christus niet erkend wordt als Heer en Redder, zal dat blij
ken op ethisch gebied, maar ook in de toekomstverwachting. In de drie
hoek christologie, ethiek en eschatologie werken de verschillende motieven 
op elkaar in. De ontkenning van de heerschappij van Christus gaat samen 
op met libertinisme of ook met skepticisme. Petrus waarschuwt voor twee 
verschijnselen, die uit dezelfde mentaliteit voortspruiten'''. 

Petrus vat de mening van de spotters samen ("zeggende"; XéyovTec;, du-
rativum, dus niet een losse opmerking, maar een overwogen standpunt mét 
argumentatie (yap)) in de uitdagende vraag: "Waar is de belofte van zijn 
komst? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, sinds de 
schepping van de wereld". Wanneer beide zinsdelen afzonderlijk worden 
behandeld, ontstaat een vertekend beeld van wat de spotters bedoelen. Al
leen uit het eerste deel kan men lezen, dat de spotters louter spreken uit te
leurstelling over het uitblijven van Christus' komst; alleen uit het tweede 
deel, dat zij de onveranderlijkheid van de wereld zouden leren. We moeten 
dit citaat echter als één geheel blijven zien, waarin vs 4b de motivatie is 
voor vs 4a'*. 

In de Psalmen en bij de profeten komen vaak motieven voor die doen 
denken aan de vraag die de spotters stellen, met name als God ver weg lijkt 
te zijn. 'Waar is de Here?' - een uitdagende vraag van buitenstaanders, die 
een kwelling kan zijn voor de ware gelovige; ook een ongeduldige, vertwij
felde vraag, die voortkomt uit een gebrek aan volharding om te wachten op 
wat is beloofd". Zo wordt hier gevraagd wat er van de belofte terechtkomt. 
Waar is God, om te doen wat Hij heeft gezegd? 

Vaak leest men de vraag van de spotters alsof er staat 'zijn belofte om te
rug te komen', en interpreteert deze woorden dan als uiting van ongeduld 
bij het wachten op de wederkomst. Jezus had wel zijn spoedige terugkeer 
aangekondigd (zoals in Mk 13,30), maar zijn komst blijft uit. De spotters 
zouden dan ongeduldig de belofte van Jezus in twijfel gaan trekken^". Al
leen, de spotters refereren niet aan Jezus' woorden, maar aan de belofte 
(met lidwoord): de (bekende) OT-ische belofte over Gods komst. Daarom 

" Uitvoeriger over de overeenkomsten tussen de pseudo-leraars en de spotters Werdermann, 
Irrlehrer, 70-74, die beide groepen echter zonder meer identificeert. In de schets die Berger 
van de mensen geeft, tegen wie Petrus waarschuwt, bhjkt wel hoe moeihjk het is om alle gege
vens onder één noemer te brengen (Berger, Streit um Gottes Vorsehung, passim). 
'* In de praktijk gaat het evenwicht tussen 4a en 4b snel verloren Zo wordt in de kommenta-
ren van Schelkle en Bolkestein de nadruk op 4a gelegd; bij Bigg en Fuchs/Reymond juist op 
4b. Meer evenwicht bieden de kommentaren van Kahmann en Bauckham, alsmede Neyrey, 
Form and Background, passim 
I' Zie in het OT Psalm 42,4 11; 79,10, 115,2, Jes 63,11; Joel 2,17, Micha 7,10 en vooral Mal 
2,17 "Waar is de God van het rechf" en Jer 17,15: "ze zeggen tot mij. waar blijft het woord 
des Heren''"; in het NT over (on-)geduld Lk 12,45; Jak 5,7v, Hebr 10,36v. 
2° Matter, Wederkomst, 114-115 
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wil Petrus herinneren aan het woord van de heihge profeten Hij citeert 
geen woord van Jezus over zijn komst, maar refereert aan de belofte van 
Jesaja (vs 13). Deze profeet roept ook ach en wee over mensen die durven 
zeggen: 'Laat Hij zich haasten en spoed zetten achter zijn werk, zodat wij 
het zien' (Jes 5,19). Het is deze ongeduldige en skeptische vraagstelling, die 
bij de spotters terugkeert. De betrouwbaarheid en de verwezenlijking van 
Gods beloften staan op het spel. Te denken is aan wat bijvoorbeeld bij de 
profeet Habakuk te lezen is: "Want komen zal Hij beslist, en Hij komt ze
ker met te laat" (2,3b LXX) Maleachi verkondigde met klem: "zie, Hij 
komt", namelijk ten oordeel (Mal 3,1; cf de rest van dit hoofdstuk waar 
mensen het nutteloos vinden. God te dienen). Ook Jesaja had gezegd. "De 
Here zal komen als vuur" (66,15) 

Het IS de moeite waard, de struktuur van deze penkoop (vs 1-13) nader te 
bekijken. 

2 herinnering aan a) profetenwoorden 
b) het gebod van de apostelen, namelijk dat van Christus 

3 kontrast met b) de spotters wandelen naar eigen begeerten en niet naar het 
gebod van de apostelen 
4 kontrast met a) de spotters vragen naar de vervulling van de belofte uit de 
profeten 

5-7 reaktie naar de spotters toe (wat hun ontgaat) zoals Gods woord alles 
maakte, zo wordt ook alles door zijn woord geoordeeld 

8-13 reaktie naar de lezer toe (wat u met mag ontgaan) denk met aan traagheid, 
de dag des Heren komt, en wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde 

De penkoop blijkt gestruktureerd te zijn rond het thema 'de betrouw
baarheid van Gods belofte' Wanneer die belofte in twijfel getrokken 
wordt, gaat Petrus argumenteren vanuit het profetische woord Hij roept 
de eschatologische profetieën uit het OT en ook de ethische imphkaties van 
het evangelie in herinnering. Het gaat de spotters dus met zozeer om de be
lofte, die Christus heeft gedaan, maar om de vervulling van oude profeten
woorden De vraag van de spotters is "properly a doubt about divine action 
in the world", aldus Neyrey, en "komst" is haast hetzelfde als "tussen
komst"^' God komt met tussenbeide en er is van zijn kant geen interventie 

'̂ Neyrey, Form and Background, 421 De skepsis is praktisch gericht en het is de vraag of 
men hierin de vrucht vaneen bepaalde overtuiging mag lezen Als Talbert, Delay of the Parou 
sia, 143 verwijst naar gnostische gedachten over een 'realized eschatology', is te wijzen op 2 
Petr 2,10, waar in een adem het "volgen van het vlees" en het "verachten van hemelse heer 
schappij" wordt genoemd voluit aards gericht denken 
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te verwachten. De beloften die daarover gedaan zijn komen niet uit, zo stel
len de spotters. Noch de struktuur van de tekst, noch de spottende woorden 
zelf bevatten voldoende aanwijzingen, dat hun vraag voortkwam uit wat 
wel 'Nah-erwartung' wordt genoemd. 

Als reden geeft men op, dat alles in dezelfde staat blijft vanaf het begin 
van de schepping. Uit dit zinsdeel wordt wel gekonkludeerd, dat de spotters 
zouden geloven in een eeuwige, ongeschapen wereld, die dan ook onveran
derlijk en onverwoestbaar zou zijn. Aan dit denken zou een specifieke kos
mologie ten grondslag liggen^^. Maar deze opvatting gaat voorbij aan de 
woordkeus in de vraagstelhng en de argumentatie van de spotters. Zij ge
bruiken allerlei bijbelse begrippen: belofte, komst, ontslapen, schepping. 
Alleen, in hun mond worden dat schijn-argumenten. Met name de laatste 
woorden (sinds het begin van de schepping) zijn in genoemde opvatting 
moeilijk te verklaren. Men is dan wel gedwongen hierin een formulering 
van de schrijver te zien en niet van de spotters". 

De zinskonstruktie is wat gedrongen, doordat zowel aan het begin als 
aan het eind van vs 4b een verbinding met ciTto is gelegd: owp' fjc; en ÓTC' 
apxfi<; KTioEcoq. Het eerste is een ellips: "sinds de tijd dat de vaders ontsla
pen zijn"^". Wie precies de vaders zijn, blijft nog een open vraag (zie 1.3.), 
maar in ieder geval is de bedoeling duidelijk: het wegvallen van die vaders 
bevestigt de spotters in de overtuiging dat er sinds de schepping niets ge
beurt. Alles is gebleven zoals het was; wat beloofd was, is niet uitgekomen. 
De tweede uitdrukking, "vanaf het begin der schepping" komt in het NT 
verder alleen nog voor in wat Jezus zegt volgens Mk 10,6 en 13,19. Deze 
laatste passage is eschatologisch: "die dagen zullen een verdrukking bren
gen zoals er niet geweest is van het begin der schepping tot nu toe". De 
spotters gaan dus impliciet of misschien zelfs expliciet tegen het woord van 
de Heer in. Juist Petrus, een van de gezanten van de Heer, heeft hun ge-
dachtengang doorzien. 

1.3. De vaderen zijn met meer 

Dat in 3,2 apostelen en profeten naast elkaar worden geplaatst, wordt als aanwij-

" Matter, Wederkomst, 115-116 ziet er ook een accentuering in van het tijdloze Zie ook de 
kommentaren van Bigg, Wohlenberg, Fuchs/Reymond, Fornberg, Early Church, 64 
" De schrijver zou dan met opzet woorden kiezen, die hem in staat stellen adekwater te reage
ren (aldus de kommentaar van Fuchs/Reymond, 110; Vogtle, Zukunft, 132-133). Omdat in vs 
5-7 uitgebreid op de argumentatie van de spotters wordt ingegaan, is deze oplossing wel erg 
geforceerd 
^* Turner, Syntax, 17. Vergelijkbare plaatsen zijn Lk 7,45, 20,18; Hand 24,11 Het relativum 
zou op zichzelf ook met napouoia verbonden kunnen worden (Werdermann, Von Allmen), 
maar de uitdrukking wordt dan wel erg gedrongen (wat moeten we verstaan onder 'weg-slapen 
bi] de belofte vandaan' ') , bovendien komt het argumenterende yap dan met meer tot zijn 
recht 
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zing gezien voor de late datering van 2 Petrus De brief stamt uit een periode, waar
in men steeds meer gaat terugzien op het tijdvak van de apostelen, dat inmiddels tot 
het verleden behoort^' Wie als door een verrekijker naar het verleden kijkt, ziet de 
verschillende perioden (namelijk van de apostelen en van de profeten) in elkaar 
schuiven Men kan hier denken aan wat Polykarpus aan de filippenzen schreef, met 
een beroep op "wat Hij zelf geboden heeft en wat ons gepredikt is door de apostelen 
en de profeten die de komst van de Heer hebben aangekondigd"^' De kontekst bij 
Polykarpus doet sterk denken aan wat Petrus schrijft, want het gaat eveneens om 
pseudo-broeders, die mensen aan het dwalen brengen, de woorden van de Heer naar 
hun eigen begeerten verdraaien, en zeggen dat er geen opstanding en geen oordeel is 
Tegenover deze valse leer stelt Polykarpus het woord dat "ons vanaf het begin is 
overgeleverd" 

Inhoudelijk is er zoveel overeenkomst tussen deze teksten, dat de apostelen die 
Polykarpus bedoelt, wel eens oók Petrus en Judas zouden kunnen zijn Maar er zijn 
twee in het oog springende verschillen, juist wat de datering betreft Ten eerste 
schrijft Polykarpus over wat "ons" is aangekondigd en overgeleverd door de 
apostelen en rekent daarmee zowel zijn lezers als zichzelf tot de generatie na de 
apostelen Petrus echter rekent m "uw apostelen" ook zichzelf tot de gezanten van 
de Heer In de tweede plaats is de volgorde bij Polykarpus anders dan bij Petrus 
"apostelen en profeten" Dat is inderdaad de juiste volgorde, wanneer men terug
kijkt in de tijd dan komt eerst de apostolische periode in het vizier, waarachter de 
tijd van de profeten opdoemt Maar Petrus heeft de volgorde "profeten en aposte
len" Niet de apostelen zelf zijn verleden tijd, maar het eerste onderwijs dat men 
van hen heeft ontvangen 

Wanneer de tijd van de apostelen tot het verleden gaat behoren, wordt die periode 
duidelijk afgebakend en onderscheiden van de tijd daarna De apostelen hebben op
zieners en diakenen aangesteld die, wanneer zij wegvallen, de dienst kunnen overne
men (1 Klem 44) De apostelen hadden het recht om te gebieden, maar dat recht 
heeft zelfs Ignatius niet (Ign Trail 3,3) De voorschriften van de apostelen staan op 
een lijn met die van Christus (Ign Trail 7,1), maar Ignatius kan met bevelen zoals de 
apostelen Paulus en Petrus (Ign Rom 4,3) Uit vergelijking van 2 Petrus met deze 
gegevens uit later tijd blijkt hoe 2 Petr 3,2 nog midden in de apostolische tijd gelezen 
moet worden De apostolische periode is nog met afgesloten^^ 

2' Kahmann, De tweede brief van Petrus, 85 
'̂ F;/6,3, hier wordt expliciet verband gelegd, aldus de kommentaar van Green, tussen "the 

prophets who foreshadowed Christian truth, Christ who exemphfied it, and the apostles who 
gave an authoritative interpretation of it", zie ook Ignatius, Fit 9,1 2 (geen verwijzing naar 
apostohsche autoriteit) en Hermas, Similitudines IX 15,4 
2' Volgens sommigen is ook de uitdrukking "het gebod van de Heer en Redder" aanwijzing 
voor een latere ontwikkeling, namelijk uit de post apostolische periode Binnen een wetticisti-
sche interpretatie van het christelijk leven werd in de tweede eeuw wel gezegd "Dommus le
gem dat" (de Heer geeft de wet) Door dit legalisme zou het christelijk geloof steeds meer ver 
starren tot gehoorzaamheid aan de regels (Schrenk in Kittel, Wórterbuch 11, 543 553) Bij de 
exegese van deze uitdrukking is al naar voren gekomen, dat het gebod niet eerst met Christus 
wordt verbonden, maar met de apostelen Alleen hun gebod is dat van Christus Maar al zou 
men een andere verbinding prefereren, dan nog is in 2 Petrus "het gebod" een overgeleverd 
gebod (3,2, 2,21) In de situatie waarin Petrus spreekt moet het gebod op de een of andere wij 
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De vaders zijn echter ontslapen, zo schimpen de spotters. Het is vooral op grond 
van deze opmerking dat men de gedachte baseert, dat 2 Petrus geruime tijd na de 
dood van Petrus moet zijn geschreven. Het probleem van de spotters zou een ty
pisch tweede-generatie-probleem zijn, in een tijd waarin de 'Nah-erwartung' van de 
eerste christelijke generaties definitief werd prijsgegeven^*. Deze konklusie is echter 
niet dwingend; ook in de apostolische tijd was het ontslapen van de gelovigen soms 
een probleem (1 Kor 15,6.52; 1 Tess4,14.17). Het wegvallen van de vaderen was een 
akuut probleem in de tijd, waarin de eerste generatie ging wegvallen. Mensen die tij
dens het werk van Jezus op aarde ongeveer 40 jaar oud waren zijn zo'n dertig jaar 
later overleden. De vraag van de spotters sluit dus noch een vroege datering van 2 
Petrus, noch het auteurschap van de apostel zelf uit^'. Toch is hiermee nog geen be
vredigende uitleg van 2 Petrus 3 gegeven; een drietal dingen blijft onduidelijk: 

1. Is de veronderstelling dat het ontslapen van de vaderen ertoe leidde, dat de 
'Nah-erwartung' werd prijsgegeven, wel juist? Het is opvallend dat de verwachting 
van Gods dag in 2 Petr 3 bewust levend wordt gehouden (3,10) en zelfs aan het eind 
van deze perikoop een sterk ethisch motief voor de schrijver is (3,11.14). 

2. Moeilijk verklaarbaar is het feit dat niet eenvoudig gezegd wordt: 'er gebeurt 
niets, sinds de vaderen gestorven zijn'. Nog een tweede tijdsbepaling wordt ge
noemd: 'sinds de schepping van de wereld'. We konstateerden al dat deze woorden 
vaak worden afgedaan als een eigen formulering van de schrijver (Fuchs/Reymond) 
of een niet-funktionerend element (Kahmann), en dat voor dit probleem soms een 
andere verbinding tussen vs 4a en 4b wordt gezocht (Werdermann; Von AUmen). 
Want de vraag blijft: bleef alles ook niet onveranderd vóór de dood van de vaders? 
Zou dat niet de inhoud van de skeptische opmerking moeten zijn, die Petrus ci
teert?'» 

3. Wanneer men onder "vaders" de eerste generatie christenen wil verstaan, de 
generatie van de apostelen, zou deze betekenis van 'vaders' uitzonderlijk zijn in het 
NT. Steeds worden in het NT met 'vaderen' de OT-ische vaderen bedoeld: degenen 
aan wie de beloften zijn gedaan. Ook de apostel Petrus sloot zich uitdrukkelijk bij 
dit spraakgebruik aan, toen hij zei: "de God van Abraham, Izak en Jakob, de God 
van onze vaderen..." (Hand 3,13; zie verder Joh 7,22; Hand 13,22; Rom 9,5; Hebr 

ze in verband staan met het optreden van de spotters: de door Christus geboden levenswandel 
is gelijk te stellen met de weg der gerechtigheid (Vögtle, Prophetie der Schrift, 318). Het is 
goed zich tegenover dwaalleraars terug te trekken op het vaststaande, bekende onderricht, zo
als ook Paulus aan Timoteüs adviseerde (1 Tim 6,14). Het 'wandelen naar eigen begeerten' 
van de spotters staat lijnrecht tegenover het bewaren van het gebod van Christus (Mat 5-7; Je
zus' gezaghebbend onderwijs over horen en doen, waarop de mensen vol ontzag reageren; cf 
Joh 14,15.21; 1 Joh 3,22-24). Wanneer Petrus, één van de apostelen, herinnert aan de woor
den van zijn Heer en het beslissend karakter daarvan onderstreept door over 'gebod' te spre
ken, staat hij dichter bij de \erba Christi dan bij het wetticisme van de tweede eeuw. Trou
wens, de uitdrukking "de wet van Christus" was in Klein-Azië bekend uit een apostolische 
brief (Gal 6,2). 
'̂ Aldus de meeste moderne kommentaren (zoals van Schelkle, Spicq, Bolkestein, Kahmann); 

ook Fornberg, Early Church, 63-65. 
'̂ Bauckham, Commentary, 291-293; Green, Der 2. Petrusbrief, 32. Zie ook de kommentaar 

van Greijdanus. 
30 Werdermann, Irrlehrer, 65; Vögtle, Zukunft, 130. 
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1,1). Als met 'de vaderen' de biologische vaderen (de vorige generatie) bedoeld zou
den zijn, zou dat een uniek gegeven zijn in de christelijke literatuur van de eerste 
twee eeuwen^', en een breuk betekenen met het joodse spraakgebruik'^. 

Men zou kunnen tegenwerpen, dat de woorden van de spotters een andere vulling 
kunnen hebben dan de woorden van de Schrift. Maar de spotters hebben juist be
wust gebruik gemaakt van bijbelse begrippen (belofte, ontslapen, schepping), om
dat zij de Schriften niet verwerpen maar verdraaien (vs 15-16). Onwillekeurig leest 
men "de belofte" als: de belofte van Jezus over zijn komst, maar zoals we zagen is 
er geen aanwijzing in de tekst, dat het speciaal om een belofte van Jezus gaat. Er is 
gesproken over profetenwoorden, en ook verderop in de perikoop gaat het over 
Gods oude beloften (vs 9.13). 

Een tweede tegenwerping wordt vooral door Bauckham naar voren gebracht: na 
het ontslapen van de vaderen uit het OT zijn met de komst van Christus veel belof
ten in vervulling gegaan, na eeuwenlang 'open' te zijn gebleven. Zelfs wanneer de 
pseudo-leraars ontkenden dat de OT-ische profetieën in het leven en werken van Je
zus hun vervulling hadden gevonden, dan nog blijft dat in de christelijke gemeente 
een vreemd argument, en zou men in de reaktie van Petrus mogen verwachten, dat 
de vervulling werd aangewezen, aldus Bauckham'^ 

Het moet Bauckham worden toegestemd, dat veel OT-ische beloften inmiddels 
waren ingevuld. Maar het gaat Petrus nu om de toekomstverwachting, en juist in de 
toekomst ziet hij nog beloften openstaan: er komt nog een dag van het oordeel (vs 
7), de dag des Heren zal nog komen (vs 10), en wij verwachten de belofte van nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde (vs 13). Juist omdat zo veel beloften in het leven en het 
werk van Christus vervuld zijn, wordt de vraag van de spotters klemmender: waar 
blijft dan de belofte van zijn paroesie? Bovendien, wanneer de spotters bezwaar 
maakten vanwege het overschrijden van de tijdslimiet, is het merkwaardig dat Pe
trus op dit bezwaar in het geheel niet reageert. Ook in vs 8-9 (een opmerking die niet 
gericht is tot de spotters, maar tot de gemeente) gaat hij niet in op het verstrijken 
van een bepaalde termijn. 

Voor Bauckham is er nog een extra argument om "de vaders" niet te interprete
ren als de vaderen van het OT. Hij meent namelijk, dat 2 Petrus een joods-apoka-
lyptische bron heeft gebruikt'''. Deze bron wordt ook (als f| ypacpf) &UTTI, ÖTtou Xé-

'I Zie ook de brief van Barnabas (5,7; 14,1); 1 Klemens (60,4; 62,2); 2 Klemens (19,4); de Pe-
trus-Apokalyps (Eth. 16); Justinus (Dialogus, 57,2; 67,8; 136,3). Alleen 2 Klem 19,4 is eventu
eel voor tweeerlei uitleg vatbaar. In verband met de vermeende pseudepigrafische herkomst 
van 2 Petrus is dit een onverklaarbaar gegeven; vandaar dat Bigg opmerkt: "But no forger 
would have fallen into so obvious and fatal a blunder." (Commentary, 291). 
'̂  In Sir 44,1-50,26 worden 'vaders' genoemd van Henoch af (in 49,16 worden ook Adam, 
Sem en Set genoemd), via Noach, Mozes, David en Salomo, de profeten, tot aan de hogepries
ter Simon. De vaderen zijn: de vromen uit de OT-ische tijd (Schrenk in: Kittel, Worterbuch V, 
976). Na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel reageert 2 Baruch 21 op de ge
beurtenissen met het gebed: "Veel jaren zijn voorbijgegaan sinds de dagen van Abraham, 
Isaak en Jakob en al degenen, die zijn zoals zij, die in de aarde slapen... En nu, laat spoedig 
uw glorie zien en stel niet uit, wat door u was beloofd" (Charlesworth, Pseudepigrapha I, 
628). Ook hier vinden we een verwijzing naar de ontslapen vaderen en naar Gods belofte. 
" Bauckham, Commentary, 290. 
" Bauckham, Commentary, 283-285.290-291; hij sluit zich aan bij Lightfoot's hypothese, dat 
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yei) geciteerd in 1 Klemens 23,3, tegenover een groep mensen die twijfelen, aarzelen 
en zeggen: 'dit hebben wij ook al gehoord in de tijd van onze vaders, en zie, wij zijn 
oud geworden en niets daarvan is ons overkomen'. Iets dergelijks (maar nu ingeleid 
als X,éysi ydp Kal ó npocptitiKÖq Xoyot;) in 2 Klemens 11,2, waar het citaat eindigt 
met: 'we hebben het dag en nacht verwacht, maar niets van deze dingen hebben we 
gezien'. 

Klemens kende dus een geschreven, profetische en gezaghebbende tekst, waarin 
eenzelfde soort argument wordt gebruikt als door de spotters in 2 Petr 3. Helaas is 
het oorspronkelijke verband van de woorden, die Klemens citeert, onbekend. Wel is 
duidelijk dat hij ze naar voren haalt met het oog op mensen, die vroeger thuis heb
ben horen spreken over Gods komst. Deze mensen zelf zijn, na dagelijks de vervul
ling van deze woorden te hebben verwacht, inmiddels oud geworden (yeypTiKdusv). 
Men is daardoor zo aan het twijfelen geraakt, dat men 'dubbelhartig' wordt ge
noemd (5i\|/uxo<;). Blijkbaar geeft de bron die Klemens gebruikt ook een reaktie op 
deze twijfel, want zowel in 1 als in 2 Klemens volgt het beeld van de wijnstok, die 
eerst zijn bladeren laat vallen, dan een knop laat zien, vervolgens blad en bloem, en 
daarna eerst de onrijpe en tenslotte de rijpe druif. In 1 Klemens is dan de toepas
sing: u ziet, dat in korte tijd de vrucht van een boom tot rijpheid komt. Dit wordt 
onderbouwd met het getuigenis van de Schrift in Mal 3,1 (gekombineerd met Jes 
13,22): "Snel zal Hij komen en niet talmen, en plotseling zal de Heer tot zijn tempel 
komen en de Heilige die gij verwacht". In 2 Klemens is de toepassing: na verdruk
king komt ook het goede. Hij is betrouwbaar, die beloofd heeft ieder te vergelden 
naar zijn werken (Hebr 10,23). 

Interessant is de vergelijking tussen Klemens en 2 Petr 3 vooral omdat in geen van 
beide gevallen duidelijk wordt gesproken over twijfel aan de wederkomst, of aan de 
woorden van Christus. Onze gedachte, dat niet zozeer de wederkomst als wel de be
trouwbaarheid van de oude beloften in twijfel werd getrokken, wordt in 1 Klem 23 
ondersteund door het citaat van de belofte uit Maleachi, één van de heilige profeten 
uit het OT. Er is echter ook verschil tussen de citaten die Klemens geeft en de woor
den van de spotters uit 2 Petr 3 ' ' : 

1. Petrus lijkt niet te citeren uit een schriftelijke bron over de spotters. Hij geeft 
de woorden van de spotters weer in de direkte rede (X.éyovT8(;). Hij formuleert een 
eigen antwoord, zonder gebruik te maken van de vergelijking met de wijnstok, zoals 
Klemens doet. 

het zou gaan om het Boek van Eldad en Medad (zo ook Knoch, Eschatologie, 111-116). 
Bauckham zelf geeft wel toe, dat de gelijkenis van 1 Klem 23 en 2 Klem 11 enerzijds en 2 Petr 3 
anderzijds op het eerste gezicht onvoldoende is om te suggereren dat 2 Petr afhankelijk is van 
dezelfde joods-apokalyptische bron als Klemens. Het zijn vooral de overige overeenkomsten 
tussen 2 Petr (met name hoofdstuk 3) en Klemens, die hem tot deze gedachte brengen. Opge
merkt moet worden dat Petrus dan wel ingrijpende veranderingen in zijn bron moet hebben 
aangebracht, zoals we nog zullen zien. 
" Green is van mening dat we er bijna met zekerheid van kunnen uitgaan, dat 1 Klem 23 een 
kollatie geeft van Jak 1,8 en 2 Petr 3,3-4 (Der 2. Petrusbrief, 49 n.ll6). Maar dan moet men 
de vergelijking met de wijnstok buiten het citaat laten vallen. Verder pleit ook het inleidende 
"dit schriftwoord, dat zegt" tegen een verbinding van meerdere teksten. Wel blijft de vraag 
hoe Klemens deze woorden als Schrift kan citeren, waar de formule 'de Schrift zegt' gewoon
lijk alleen voor bijbelcitaten wordt gereserveerd. Het kan om een gezaghebbende tekst gaan, 
die speciaal in de gemeente van Rome bekend was. Zie ook noot 177. 
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2 Met de 'vaders' heeft Klemens echt "onze vaders" op het oog' de eigen, biolo
gische vaders Men heeft immers zelf de tijd van de vaderen meegemaakt, en nu is 
men oud geworden het eind van de tweede generatie'* Voor de spotters die Petrus 
citeert, zijn "de vaders" (algemeen) ontslapen, en sinds die tijd is niets veranderd 
Deze vaders hebben dus veel eerder geleefd 

WIJ konkluderen dat de argumenten om in 2 Petr 3 de "vaders", tegen de in de 
bijbel gebruikelijke betekenis in, te interpreteren als de eerste christelijke generatie, 
onvoldoende zijn De vaders zijn de mensen, tot wie God door de profeten gespro
ken heeft, degenen aan wie de belofte is gedaan (Hebr 1,1)^' De vaderen zijn niet 
meer Zij slapen in de aarde, onder de wereld van de goddelozen, en zijn in diepe 
rust, zonder dat de aarde trilt en beeft bij de nadering van Gods komst en onder de 
ernst van Gods oordeel Dit nu is voor mensen, die hun eigen begeerten willen uitle
ven, voldoende reden om zich skeptisch uit te laten over Gods ingrijpen in de ge
schiedenis Wanneer de wereld sinds de dagen van de patriarchen geen storing meer 
heeft beleefd en de beloofde komst van de Heer met is gekomen, en wanneer de va
deren vredig slapen in de aarde, kan men op die aarde ongestoord zijn eigen gang 
gaan 

Tevens kan de konklusie worden getrokken, dat twijfel aan de wederkomst niet 
een apart onderdeel van de opvattingen van de spotters is geweest Er is dan ook 
geen reden de profielschets van Hoofdstuk III bij te stellen Niet een generatiepro-
bleem, maar het uitblijven van de belofte was in Petrus' tijd het exkuus om te leven 
naar eigen begeerten De spotters zijn misschien niet precies dezelfde mensen ge 
weest als de dwaal-leraars, maar zij vertegenwoordigen dezelfde mentaliteit, ook 
hierin dat zij met bekende woorden met de bekende weg wijzen, maar een alternatie
ve route Vanuit 3,1-4 komt de interpretatie van 2 Petrus als apostolisch dokument 
met op losse schroeven te staan De apostelen zijn nog zelf bekend bij de gemeente 
als de overbrengers van het gebod van de Heer Petrus wil de verwachting van Gods 
dag met afzwakken, maar juist levend houden Bij openlijke twijfel aan de betrouw
baarheid van de belofte, die aan de vaderen werd gedaan, komt de apostel Petrus op 
voor de waarde van het profetische woord 

'* Klijn maakt een vertaalfout door 1 Kiem 23,3 als volgt weer te geven "Dit hebben we ook 
al gehoord in de tijd van onze vaderen en kijk, zij zijn oud geworden en hun is mets daarvan 
overkomen " (A F J K.\\]n, Apostolische Vaders l. Kampen 1981, 175) Niet de vaders van de 
twijfelaars, maar zijzelf zijn oud geworden (yEYpriKduev, cf 2 Klem 11,2) Waarschijnlijk is 
de vertaling Klijn hier beïnvloed door de idee van de 'Nah erwartung' Wanneer de bron 
waaruit Klemens citeert inderdaad uit de joodse apokalyptiek stamt, zoals Bauckham veron 
derstelt, moeten, gezien het joodse spraakgebruik, in de oorspronkelijke tekst met "onze va
ders" de OT ische gelovigen zijn bedoeld Petrus zou dan de tekst hebben aangepast aan zijn 
eigen betoog Toch zijn volgens Bauckham (Commentary, a 1) in Klemens duidelijk de fysie 
ke vaders van de sprekers bedoeld Er is dan echter geen zinnige reden te bedenken, waarom 
Petrus het 'onze' zou schrappen, wanneer hij de aandacht wilde vestigen op de eerste generatie 
m het algemeen, zou hij toch zichzelf ook bij die generatie rekenen' 
" Bengel, Gnomon, a 1 "Qui promissione nitebantur" Zo ook de kommentaar van Bigg, 
alsmede Green, 2 Petrusbrief, 32 
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2 REAKTIE OP DE SPOTTERS (3,5-7) 

Uitdagend was de vraag van de spotters geweest. Petrus neemt die uitda
ging aan en gaat er uitgebreid op in, zich eerst direkt konfronterend met 
iiun argument (dit ontgaat hun; vs 5-7), om zich vervolgens ook tot de ge
meente te richten (dit éne mag u niet ontgaan; vs 8-14a). 

2.1. Water en vuur 

Wanneer men stelt dat alles sinds de schepping onveranderd blijft, is er 
iets wat de spotters ontgaat. Er zijn in vs 5 twee vertalingen mogelijk: 

a) want willens en wetens ontgaat hun dit feit, dat... 
b) want het ontgaat hun die dit willen, dat... 

In a is TOÖTO subjekt van X,av0dvei, en 'willen' heeft de notie van 'opzette
lijk, bewust niet denken aan' (zoals het opzettelijk vergeten in 1,9). In b is 
TOÖTO objekt, en 'willen' is pregnant te lezen als 'beweren, staande hou
den'̂ *. Maar strikt genomen is vs 4 geen echte 'bewering' te noemen; het is 
eerder een kritische vraag. Bovendien zijn vs 5 en vs 8 parallel: "want dit 
ontgaat hun" wordt gevolgd door: "dit éne moet u niet ontgaan". Moge
lijkheid a heeft dus de voorkeur. De spotters willen bewust zichzelf en an
deren geruststellen, tegen beter weten in. Men negeert het oordeel met de
zelfde opzettelijkheid, waarmee men de doop vergeet (1,8-9) en de Schrif
ten verdraait (3,16). 

Maar aan de feiten wordt zo wel voorbijgegaan. Wie teruggaat naar 'het 
begin van de schepping', leest op de eerste bladzijde van de bijbel dat God 
in het begin de hemel en de aarde schiep. De hemel en de aarde bestaan al 
sinds God begon te spreken. Maar zelfs aan een lange geschiedenis kan 
geen bestaansrec/!/ voor God worden ontleend. "De hemelen bestaan sinds 
lange tijd, en de aarde... - maar de hemelen van nu en de aarde zijn opge
spaard voor het vuur". Er is voor Petrus een parallel tussen ëK7taA,ai en 
vöv: de hemel en de aarde van toen, en de hemel en de aarde van nu. De 
hemel en de aarde waren er allang (fjaav), maar ze zijn momenteel (eioi) 
opgespaard voor het vuur. 

Met name de stabiliteit van de aarde berust op een zeer wankel even
wicht: de aarde bestaat "uit water en door water", en daardoor werd de 
wereld al spoedig overspoeld (zie 2.2.). De natuur is niet zo wetmatig inge
richt, dat alles automatisch blijft doorgaan. Gods interventie is dichterbij 
dan vaak wordt gedacht. Zo bestaat de aarde nu nog alleen dankzij Gods 
belofte, dat Hij het water zal tegenhouden, zodat het niet wéér de aarde zal 
overspoelen: de wateren zullen niet weer tot een vloed worden (Gen 9,15). 
De vernietigende krachten, die door het water van de vloed op de aarde in-

" Bauer, Wórterbuch, s v sub 5; Liddell/Scott/Jones, Lexicon, s v sub 8 
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werkten, zijn parallel met de kracht van het vuur in Gods oordeel. De we
reld van toen, namelijk alles wat op aarde leefde'̂ , is al ondergegaan. Niet 
alleen de wereld heeft een lange geschiedenis, ook Gods oordeel (2 Petr 
2,3). 

Kernprobleem bij de interpretatie van vs 6 is de verbinding met "door 
welke" (8i' cbv). De drie belangrijkste varianten van uitleg zijn: 

1. hemel en aarde; namelijk omdat de zondvloed volgens Gen 7,11 ont
stond door water, dat van boven en van beneden stroomde"*". 
2. water en water; alle nadruk valt dan op het element waardoor de toen
malige wereld is vergaan: water (vs 6) tegenover vuur in de toekomst (vs 
7)"'. 
3. wateren woord; het dichtstbijzijnde antecedenf* .̂ 

Hoewel de keus moeilijk is en blijft''^ lijkt het erop dat de problemen bij 
variant 2 het gemakkelijkst te overwinnen zijn. In onze visie zijn in vs 5 
twee watermassa's aangeduid (zie 2.2.); het 6i' «v kan goed de dubbele pre
positieverbinding weer opnemen. Vs 6 wil dan een kernachtige typering ge
ven van de intensiteit van de ramp: de aarde werd overspoeld door water (cf 
2,5; Mat 24,3839; Lk 17,27). Alles overwegend kunnen we het beste den
ken aan de watermassa's boven en beneden de aarde (Gen 7,11; 8,2). Door 
deze wateren te scheiden maakte God indertijd ruimte voor de aarde; door 

" Men kan KÓOVLOC, te smal nemen en beperken tot de mensenwereld (Bengel, Gnomon, a.l.) 
maar ook te breed, in de zin van universum (zoals de kommentaren van Kahmann en Bauck

ham). Zie wat hierover bij 2,5 werd opgemerkt. Het oordeel van God gaat vooral over godde

loze mensen (3,7), maar bij de zondvloed kwam ook alles wat op de aardbodem leefde in het 
water om. 
*" Aldus Bengel, Gnomon, a.l.; de Kanttekeningen; de kommentaren van Wohlenberg, Greij

danus en Reicke. Ook K. Schilder, die meent dat het oordeel al in het bestand lag opgesloten. 
Hij noemt dit "wandelen tusschen twee vuren in, zoals Noach's voorgangers (en nakomelin

gen) tusschen twee watervlakken in hebben verkeerd" (Heidelbergsche Catechismus I, Goes 
1947, 451455). De parallel met de 'bestanden' van water en van vuur is niet helemaal juist, 
omdat het scheiden van het water een scheppingsgegeven is en het samengevloeide water de 
vloed over de wereld bracht. In het scheppingsverhaal speelt het vuur echter geen rol. 
■" Aldus de kommentaar van Chaine en Kahmann, alsmede Fornberg (Early Church, 68 n.2: 
"the double waters") en Matter (Wederkomst, 118). 
■•̂  Aldus de kommentaren van Bigg, Green, Fuchs/Reymond en Bauckham. 
"' Variant 1 heeft een aantal bezwaren: a) onduidelijk blijft de betekenis van 5ia: 'vanuit' of 
'vanwege'? b) de parallellie van 'de wereld van toen' en 'de hemelen en de aarde van nu' (vs 7), 
een centrale schakel in de gedachtengang, wordt doorbroken, c) de betekenis van ó TÓTE KÓO

H0(; moet dan 'de mensenwereld van toen' zijn. 
Variant 2 ontmoet eveneens bezwaar: a) water is één element, waarbij het meervoud 8i' üv 
slecht zou aansluiten, b) "verzwolgen door water" zou overbodig zijn. 
Maar ook tegen variant 3 zijn bezwaren in te brengen: a) ook in dit geval is het "verzwolgen 
door water" overbodig, b) water en woord zijn twee totaal verschillende grootheden, die in de 
samenhang van de zin verschillend funktioneren (Kahmann, De tweede brief van Petrus, 92). 
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ze weer samen te laten vloeien, neemt Hij het leven weg (cf Mat 24,39). 
Eerst werd het gericht door water voltrokken, maar in de toekomst zal 

het met vuur worden uitgevoerd. In beide gevallen is het God, die zijn bevel 
geeft; kreatieve en destruktieve krachten worden door Hem onder woorden 
gebracht" .̂ Met zijn woord beheerst God het water maar ook het vuur. Zo
als de wereld van toen ten onder ging aan de watervloed, zo worden de he
melen en de aarde van nu "opgespaard voor het vuur". Dit 'opsparen' (6ri
oaupü̂ üo) is in de kombinatie met 'vuur' een verrassende contradictio in 
termmis. Men kan door zijn gedrag ervoor zorgen, dat Gods toorn zich op
hoopt (Rom 2,5). Reeds in het lied van Mozes had God gezegd, dat Hij al
les, wat uit Sodom en Gomorra stamt, bewaart en opbergt in zijn schatka
mers (LXX Deut 34,34: èv xoïc; Grioaupotc; nou). Het 'bewaren tot (de dag 
van) het oordeel' kwam al in 2,4.9 ter sprake. Maar hier zijn het hemel en 
aarde zelf, die worden weggeborgen: een schat, die eens wordt prijsgegeven 
aan het vuur. 

Doordat Hij opspaart, spaart God nog. Maar Hij blijft niet eeuwig door
sparen; de uiterste termijn is de dag van het oordeel en van de ondergang 
van goddeloze mensen. De uitdrukking "dag van de ondergang" herinnert 
weer aan het lied van Mozes, toen de Here een dag van wraak en vergelding 
in het vooruitzicht stelde om terug te geven, wat Hij heeft opgespaard: 
"want dichtbij is de dag van hun ondergang" (LXX Deut 32,35: èyyOc; 
f|népa hn&i'kd.ac, aÖTóöv). Wanneer Petrus zegt dat door zijn woord de he
melen en de aarde bewaard worden tot de dag van oordeel en ondergang, 
moet hij bedoelen dat in de profetie is verwoord hoe Gods besluit vaststaat. 
En dat is het geval in het lied van Mozes. Was dit niet een van de woorden, 
die tevoren door de heilige profeet Mozes gesproken waren (3,2b)? 

Dat Petrus hier ook denkt aan wat de Heer en Redder aan zijn apostelen 
had voorgehouden (3,2a), is af te leiden uit de gedachtengang van vs 57. 
De zondvloed is als dag van oordeel een voorbeeld geweest, zo heeft Jezus 
zijn leerlingen geleerd, aanmanend tot waakzaamheid. Zoals het was in de 
dagen van Noach, zo zal de komst (Ttapooo(a) van de mensenzoon zijn 

" We lezen in vs 7 TO) dutoö Xoyw met de meerderheidstekst, die in dit geval gesteund wordt 
door i< en C Zie voor het materiaal Nestle26 In deze lezing komt het accent niet op de in
houd van het woord, maar op de Spreker van dat woord te liggen Zie voor eenzelfde argu
ment 1 Klemens 27,4 Door het woord van zijn majesteit stelde Hij alle dingen vast (ouvEaxri
oaxo, hetzelfde werkwoord als in 2 Petr 3,7, maar dan in de transitieve betekenis) 
■" Zie over dit onderwerp Lövestam, Eschatologie und Tradition, die aantoont dat de typolo
gie van de zondvloed teruggaat op een bestaande traditie, zoals Petrus zelf aangeeft in het be
gin van de penkoop (3,2) "Er konnte auf eme Tradition zuruckgreifen, die in dem synopti
schen Material dokumentiert ist und dort auf Jesu eigene Unterweisung zuruckgefuhrt wird 
(n b 2 Petr 3,2b), und sie in der fraglichen Situation anwenden " (296) Er zijn nog meer 
overeenkomsten tussen 2 Petr 3 en Mat 24, zoals Lövestam aangeeft, volgens hem bevinden 
beide hoofdstukken zich in dezelfde "Traditionsstrom" (297298) De voorstelling van zaken 
die 2 Petrus 3 geeft weerspiegelt een traditie, die met Petrus verbonden was, aldus Lövestam. 
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(Mat 24,3739). De dagen van Noach en de dagen van Lot gingen voorbij 
met de gewone dingen van het leven, tot op de dag dat het oordeel kwam 
(bij Noach met water; bij Lot met vuur en zwavel) en allen verdelgde 
(dntó^Ecev oTtavxaq; Lk 17,2630). Petrus heeft het onderwijs van Chris

tus zo overgebracht, dat hij de positie van Noach en van Lot schetste temid

den van de goddeloze mensen, en liet zien hoe God oordelend ingreep (2,5

6). Nu past hij dit gegeven toe op de toekomst van de wereld''^ 
Stellen de spotters, dat alles zo blijft als het sinds het begin van de schep

ping geweest is, dan negeren zij niet alleen het feit dat het begin van de 
schepping een bestand was tussen aarde en water, maar ook dat het water 
eens de wereld overspoelde. Bedreigend is Gods oordeel altijd al geweest 
voor mensen, die als in de dagen van Noach en Lot in valse gerustheid le

ven. Steeds heeft Hij een definitief einde gemaakt aan goddeloze mensenle

vens, en daarom is de ondergang van de goddelozen te voorzien (cf Ps 
92,8). Het wachtende oordeel ondermijnt de mening van de spotters. De 
apostel Petrus legt bijzonder veel nadruk op de kosmologische doorwer

king van Gods oordeel, omdat de spotters hadden gezegd, dat alles zo bleef 
als sinds het begin van de schepping. In vs 1013 zal de apostel nog laten 
zien, welke kosmische krachten God m zijn schepping loslaat, zoals  al

weer  het lied van Mozes aankondigde (Deut 32,22). Petrus roept in herin

nering wat de profeten hebben gezegd, en wat de apostelen steeds hebben 
geboden. 

2.2. Aarde en water 

Verraadt dit antwoord van 2 Petrus aan de spotters'** een bepaald wereldbeeld, 
een speciaal kosmologisch of geologisch koncept? Is water voor de auteur van deze 
brief, net als voor Thales van Milete, een oerelement? 2 Petrus zou zich dan ver 
verwijderen van het scheppingsverhaal en aansluiten bij het mythische denken, dat 
het heelal uit de oerzee tevoorschijn geroepen zou zijn. De aarde wordt gedacht als 
platte schijf, gestold water, drijvend op de oervloed. Men leidt dit af uit het partici
pium ouveoTöoa, dat op hemel en aarde beide betrokken zou moeten worden, om
dat ook het oordeel over hemel én aarde gaat. Gods woord werkt dan zowel in de 
hemel als op de aarde iets uit (vs 1)"''' 

Deze opvatting stuit echter op aanzienlijke bezwaren: 
1. Grammatikaal hoort het participium (femininum singularis) alleen bij yf\. 

■" Voor Bauckham vertoont de overgang van vs 4 naar vs 5 een 'naad' de auteur gaat vanaf vs 
5 in het durativum verder en verlaat daarmee de testamentvorm, die hij in het begin van dit 
hoofdstuk had gekozen, om zich direkt te konfronteren met de tegenstanders van zijn eigen 
tijd (Commentary, 296) Echter, de auteur geeft er bhjk van de argumenten van de spotters te 
kennen (vs 4) en te doorzien (vs 5) De levendige, diatribische stijl geeft aan dat Petrus nu de 
argumenten beantwoordt Voor de afwisseling van futurum en durativum kan verwezen wor
den naar Hoofdstuk III 5 4 
"' Aldus de kommentaren van Schelkle; Fuchs/Reymond; Kahmann; verder Fornberg, Early 
Church, 67 n 14; Vögtle, Zukunft, 135; Matter, Wederkomst, 117118. 
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2. Het water van de zondvloed trof alléén de aarde. 
3. Omdat Petrus uitdrukkelijk spreekt over "het woord van God" wordt bewust het 
scheppingsverhaal in herinnering gebracht. 

Water is dus voor Petrus geen oer-element van de kosmos; hij brengt het in ver
band met de aarde. Bedoelt hij dan te zeggen dat de aarde uit water bestaat? Strikt 
genomen is 'bestaan uit' hier niet korrekt, want er wordt geen samenstelling van ele
menten genoemd, maar slechts het éne element water. Bovendien kan de hele ver
binding 'uit water en door water' dan alleen worden verklaard met behulp van een 
eUips: 'bestaande uit water en [omringd] door water' of 'bestaande uit water en [ge
vormd] door water'. Het is nog de vraag of het 'bestaan uit water en door water', te
rugziende op de schepping, alleen het water wil noemen als basis-element van de 
aarde. 

In zijn oorspronkelijke betekenis geeft auveoTcöoa aan, dat iets bij elkaar ge
bracht wordt, bijvoorbeeld via een huwelijk of een kontrakf**. Het hier gebruikte 
perfektum geeft een resultaat weer, dus letterlijk: "bijeen-gehouden". Wanneer we 
dit in rekening brengen bij de interpretatie van vs 5, kan als volgt worden vertaald: 
"tot [een be-]stand gekomen uit water en door water". De verbinding "uit water" 
ziet dan terug op de schepping, toen de aarde op de eerste dag uit het water werd te
voorschijn geroepen. De verbinding "door water" is puur lokaal te nemen, namelijk 
als de wateren boven en beneden de aarde"'. Petrus gaat dus terug naar "het begin 
van de schepping" (zoals de spotters het hadden gezegd) en laat zien hoe de aarde 
toen ten opzichte van de enorme watermassa's alleen haar eigen plaats had gevon
den dankzij Gods ingrijpen. Dat de Here God al wat leeft bewaart en onderhoudt, 
gebeurt in feite op basis van dit "systeem". 

De aarde is uit het water getrokken. Terecht merkt Greijdanus op, dat de aarde 
geen bestand heeft in zichzelf en ook niet op zichzelf kan staan; alles moet gedragen 
worden door Gods almachtig woord'". Duidelijk werd in de zondvloed gedemon
streerd wat er gebeurt als het 'bestand' verbroken wordt: de kolken van de water-
diepte braken open, en de sluizen van de hemel werden wijd open gezet (Gen 7,11; 
cf 8,2); er kwam een inundatie (KaTaKX,uaM.ó(; (2,5; cf 3,6)). Via het door God uit
gesproken oordeel (een Godswoord) werd de scheiding, die Hij in het begin maakte 
tussen water-boven en water-beneden, opgeheven. En dat ondanks het feit, dat van
af het eerste begin de hemelen hebben bestaan, en de aarde in een 'bestand' was op
genomen. 

Gods woord was konstitutief en kreatief (Ps 33,6; Hebr 11,3), maar het is ook 
dragend (cf Hebr 1,3). Als God de stabiliteit van zijn woord onder de aarde zou 
wegnemen, zou ze weer wegzinken in het water. De schepping is er niet uit zichzelf 
gekomen, en blijft niet uit zichzelf in stand. Daar is een 'bestand' voor nodig, een 
evenwicht in de kosmische waterstaat, stabiliteit in de dampkring. Psalm 33 ver
woordt dit zo: als God de watermassa's niet bij elkaar houdt en opbergt, zullen ze 

*' Liddell/Scott/Jones, Lexicon, s.v. Dat het niet puur een term is om de schepping als 'aktie' 
van God aan te duiden, blijkt wel in Kol 1,17 waar Christus de samenbindende kracht wordt 
genoemd in de schepping: alle dingen worden door Hem bijeengehouden. 
"' Moule, Idiom Book, 55; zie ook de kommentaren van Greijdanus, Spicq en Fuchs/Rey-
mond. Vergelijk voor een lokaal gebruik van 6ia: 1 Petr 3,20 "gered door water heen" (zie 
over deze uitdrukking Van Unnik, Le róle de Noé, 219-222). 
'" Creijdunus, De tweede brief van den apostel Petrus, 337. 
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de aarde overspoelen". Petrus wordt dus niet gehinderd door de oogkleppen van de 
mythe, maar sluit dicht aan bij het verhaal van schepping en vloed. 

3. KORREKTIE VAN DE GEMEENTE (3,8-10) 

3.1. Vertraging of geduld? 

Door de uitdagende vraag van de spotters zal wel heel wat losgemaakt 
worden in de gemeente. Wat komt er van de belofte terecht? Waarom blijft 
alles al eeuwenlang onveranderd? Scherp-polemisch heeft de apostel aange
wezen, dat de spotters willens en wetens voorbijgaan aan de feiten. Nu gaat 
hij zich direkt tot zijn lezers wenden, om samen met hen nogmaals terug te 
gaan naar de vraag van de spotters". De spotters mogen dan voorbijgaan 
aan de feiten, "laat u, geliefden, dit éne niet ontgaan". Blijkbaar hebben 
sommige christenen een antwoord op de vraag van de spotters gezocht in de 
mogelijkheid, dat de Here de uitvoering van zijn belofte heeft uitgesteld. 
"Er zijn sommigen, die aan vertraging (PpaSÜTTic;) denken". 

In antwoord daarop herinnert Petrus allereerst aan de woorden van 
Psalm 90,4. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar, en duizend jaar als één 
dag. "Bij de Heer" (Ttapd Kupïcp) heeft een forensische betekenis, namelijk 
hoe God ("de Heer" duidt in vs 8-10 God zelf aan; cf vs 12) over een dag 
oordeeh (cf 1 Kor 3,19; Jak 1,27). Petrus vergelijkt de tijdmaat die God 
hanteert, met het tijdsbesef van mensen. Er is groot verschil tussen God en 
mensen in hun tijds-perspektief. Wat voor ons lang duurt, is bij God in een 
dag gebeurd. Het uitblijven van de belofte was door de spotters met een 
menselijke tijdmaat gemeten, namelijk "sinds de vaders ontslapen zijn". 
Maar dat is geen grond voor de stelling, dat God de uitvoering van zijn be
lofte heeft vertraagd. Diezelfde vaderen, die in de woestijn ontslapen zijn, 
beseften het ontoereikende van een mensenleeftijd om een grotere periode 
te overzien". 

Reagerend op de gedachte aan vertraging, brengt Petrus scherp onder 
woorden dat God hoe dan ook woord houdt. De zinskonstruktie in vs 9 is 
wat ongebruikelijk. De genitivus Tfjq tnayyzkiac, staat ver van het werk
woord af, terwijl het werkwoord zelf gewoonlijk niet met een genitivus 

" Het beeld van enorme waterreservoirs, waartussen de aarde is ingeklemd, is ook te vinden 
in Sir 39,17 (cf 1 Klem 20,6, waar de zee gevormd heet te zijn om het water samen te houden). 
" De toon van dit hoofdstuk verandert iets, want na óver de spotters te hebben gesproken, en 
wat hun ontgaat, wendt Petrus zich direkt tot zijn lezers (óna<; en de hernieuwde aanspraak, 
na VS 1: geliefden) met een imperatief: dit mag u niet ontgaan. 
" Omdat Psalm 90 zich blijkens het opschrift aandient als een gebed van Mozes, mogen we 
denken aan de veertigjarige straf in de woestijn. De leeftijd van de mens wordt gesteld op 70 & 
80 jaren, het leven is kort en zwaar onder Gods straffende hand. De generatie die bij de eerste 
aankomst in Kanaan nog in de kracht van zijn leven was, zou na de veertig extra woestijnjaren 
zijn weggevallen. 
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wordt aangevuld. Men kan evenwel een analogie met de genitivus partitivus 
(bij werkwoorden als óaTepéco) overwegen, maar het is ook mogelijk de ge
nitivus bij ó KÓpioq te nemen: 'de Heer van de belofte'. De vertaling wordt 
dan: "Traag is de Heer van de belofte niet". Hij heet 'Heer van de belofte', 
omdat Hij als degene, die de belofte heeft gegeven, zelf ook waakt over zijn 
woord. Als Heer van de belofte is Hij vrij om die te realiseren, wanneer Hij 
wil en hoe Hij wiF''. Het uitblijven van de belofte mag niet misverstaan 
worden. Er is bij de Here geen laakbare nalatigheid of hinderlijke on
macht. 

Wel is een van zijn karakteristieke eigenschappen: geduld (Ex 34,6). In 
zijn geduld schept Hij ruimte, ook in de tijd". Men hoeft voor Hem geen 
verontschuldiging te bedenken. Petrus repliceert: niet de Heer is traag, 
maar Hij heeft nog geduld met trage mensen. Hij is geduldig jegens u (eiq 
önac;). Haast onverhuld khnkt hierin de oproep door: laat de Heer niet op 
u hoeven wachten. Misschien duurt het wachten Hem nog langer dan u. 
Ook vóór de zondvloed heeft God geduldig afgewacht, zo had Petrus al ge
schreven (1 Petr 3,20). Zijn geduld duurde toen 120 jaar, de termijn die Hij 
had gesteld''. Gods oordeels-aankondiging is niet een mechanisch ultima
tum, maar een dringende waarschuwing vóór het te laat is. Dat betekent 
echter noch uitstel, noch afstel van de belofte. 

Op wie is het wachten dan? "Hij heeft geduld met u, omdat Hij niet wil 
dat sommigen ten onder gaan, maar dat allen gelegenheid krijgen voor be
kering". U, sommigen, allen - zijn dat drie verschillende kategorieen of 

'" Zie de kommentaar van Wohlenberg, cf Fuchs/Reymond In elk geval is het opmerkelijk, 
dat niet wordt gezegd' 'de Heer is met traag met zijn komst', naar onze overtuiging is dit op
nieuw een aanwijzing, dat in deze penkoop vooral de realiteit en de realisering van de beloften 
in geding is 
" Omdat de gedachte van 'vertraging' vanuit de gemeente is opgekomen, ligt het met voor de 
hand hier te denken aan een citaat van Hab 2,3b, zoals Bauckham wil in navolging van Stro
bel Dit temeer omdat de LXX in Hab 2,3 xpovtöT) heeft Volgens Strobel was de vertaling van 
Aquila (ppaöuveï) echter ook algemeen bekend, en was deze tekst uit Habakuk een centraal 
gegeven uit de profetie, dat in het jodendom werd aangehaald inzake het probleem van 'uitstel 
van de belofte' (Untersuchungen, 68-69, 146-147) Ook in Hebr 10,36-38 wordt deze tekst ge
citeerd om te laten zien dat volharding nodig is om de belofte (triv EJiavyeXiav) te verkrijgen 
Een opmerkelijke tekst in geheel ander verband is Sir 35,19 LXX, waar verzekerd wordt dat 
de Here het oordeel over onrechtvaardigheid zeker ten uitvoer brengt "De Heer talmt beslist 
niet, en voor de onbarmhartigen zal Hij met lankmoedig zijn" Over deze uitspraak zegt 
Bauckham "Probably both texts reflect a traditional association of Hab 2 3 with the theme 
of God's naKpoGunia ("forbearance") " (Commentary, 311) Inderdaad kan en bij het be
denken van het 'exkuus' (vertraging) en bij Petrus' reaktie dit algemeen-bijbels motief een be
paalde rol hebben gespeeld, maar 2 Petr 3,9 geeft toch te weinig houvast om een citaat uit de 
profetie van Habakuk terug te vinden 
" Zie Lóvestam, Eschatologie und Tradition, 293-294, Neyrey, Form and Background, 424-
425, Strack/Billerbeck, Kommentar III, llA-115 Zie ook Op 10,6 als vervolg op 6,11, het 
woord xpóvo(; betekent dan 'tijd van wachten/van uitstel' Over Gods positieve bedoelingen: 
Ez 18,23, 33,11, Rom 2,4-5, 1 Tim 2,4 
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vallen zij gedeeltelijk samen? Sommigen hebben gesteld dat "sommigen" 
speciaal op de spotters duidt, maar de tegenstelling in vs 9 is juist die tussen 
sommigen en allen^\ Is dit bedoeld binnen de besloten kring van de kerke
lijke gemeenschap, c.q. de lezers?'* Het valt op dat de slotwoorden afhan
kelijk zijn van het aktieve "omdat Hij niet wil, dat". Het geduld (naKpoGu-
|iia) van de Heer moet gezien worden als "redding" (ocoTTipia), zegt de 
apostel in VS 15. Nergens worden deze noties ingeperkt. Beslissend is echter 
het feit, dat Petrus hier over bekering schrijft (nexdvoia; cf de 'omgekeer
de bekering' in 2,21). Het gaat dus om de alternatieven ondergang/beke
ring. Zoals het 'ondergaan' betrokken was op de spotters en alle goddeloze 
mensen (3,7), zo is het 'bekeren' niet beperkt tot een bepaalde groep: de 
spotters, of de gemeente. Zoals in de dagen van Noach God in zijn geduld 
bleef wachten op de mens (Gen 6,4), zo schept Hij ruimte (xcopfjoai) voor 
de mens om zich óm te wenden". Gods geduld is een appèl op alle mensen. 

Ook Calvijn nam de kring van mensen, die God op het oog heeft met zijn 
geduld, zeer ruim, door te spreken over Gods liefde tot het menselijke ge
slacht**. Er zijn veel bijbelse gegevens die deze opvatting steunen; volgens 
Rom 2,4 bijvoorbeeld verhoudt 'bekering' zich tot Gods geduld als gevolg 
tot oorzaak. Zelf heeft Petrus in zijn toespraak te Jeruzalem bekering, be
rouw, tijden van verademing, en het door God beloofde herstel van alle 

" Genoemde interpretatie (o a in de kommentaar van Schelkle; en bij Fornberg (Early 
Church, 70) en Neyrey (Form and Background, 426-427)) gaat ten onrechte uit van de veron
derstelling, dat TivËc; de spotters aanduidt Vanaf vs 8 heeft Petrus zich tot de gemeente ge
richt, er zijn binnen de gemeente sommigen, die de vraag van de spotters willen oplossen door 
te denken, dat God talmt met de belofte Zelf meenden de spotters, dat er van Gods belofte 
helemaal niets zou komen (3,4) 
" In de overgeleverde griekse tekst is een aantal varianten a) eic; ünac; p'̂  B C P en 14 mi
nuskels; b) 6l<; f|na<; K L en 6 minuskels, c) 6i' ünac; N A * en 7 minuskels (Aland, The 
Greek New Testament) In zijn Textual Commentary zegt Metzger, dat de verandering van ei<; 
naar 5i een exegetische korrektie kan zijn, om aan te geven dat God geduld heeft met de we
reld omwille van de gelovigen Lezing a) vindt de meeste steun (De Zwaan, // Petrus en Judas, 
125), het zwak gesteunde fina<; is te verklaren als poging, de kring duidelijk af te grenzen De 
eerste persoon meervoud zou in het kader van deze passage en het appel, dat Petrus op zijn le
zers doet, waarbij hij steeds de tweede persoon gebruikt (vs 1 2 8.17) volstrekt uit de toon val
len Ook IS er geen reden hier aan een apostolisch meervoud te denken. Wel wordt op exegeti
sche gronden het "allen" soms beperkt tot de kerkelijke gemeenschap (zoals in de kommenta-
ren van Greijdanus, Kahmann en Bauckham) Duidelijker is dit in 1 Klem 8,5 God wil dat 
alle geliefden deel krijgen aan de bekering 
" Greijdanus wil speciaal denken aan de kring van de uitverkorenen, "Daarom kan de ge-
richtsdag eerst intreden, wanneer de laatste verkorene en gekochte toegebracht is" (De tweede 
brief van den apostel Petrus, 342) Maar daarmee verschuift hij het accent wat in de tekst ligt, 
van het zich bekeren door de mens, naar het bijeenbrengen van de uitverkorenen door God. 
<" Calvinus, Commentarii, a 1. "Mirus hic erga humanum genus amor, quod omnes vult esse 
salvos, et ultro pereuntes in salutem colhgere paralus est" Wanneer Bolkestem zich in zijn 
kommentaar scherp tegen Calvijn en diens predestinatieleer afzet, ziet hij over het hoofd dat 
Calvijn hier juist zo onbekommerd getuigt van Gods liefde. Hier wordt volgens Calvijn het 
middel aangewezen om zaligheid te verkrijgen 
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dingen met elkaar in verband gebracht (Hand 3,19-20). Hij herinnert eraan, 
dat die belofte al sinds oude tijden is gedaan bij monde van de heilige profe
ten. Tegelijk haalt hij de belofte voor Abraham aan, dat in hem alle ge
slachten van de aarde gezegend zouden worden. Die zegen schenkt God, al
dus Petrus, wanneer ieder van u zich van zijn boosheid bekeert. In zijn 
tweede brief volgt hij hetzelfde spoor als in zijn toespraak te Jeruzalem*'. 

Omdat de spotters nog tot de gemeente behoren, worden zij mede aange
sproken. Ook met hen heeft God nog geduld. Alleen wanneer men niet in 
de toegemeten tijd tot omkeer komt, is men verloren. 

'il. De Goddelijke tijdrekening 

Het zou wel een zwakke verdediging zijn, wanneer Petrus zich door de spotters 
zou laten verleiden tot allerlei spekulaties over de wederkomst. Wanneer hij zegt: 
"eén dag is bij de Heer als duizend jaar, en duizend jaar als eén dag" zou hij met die 
éne dag volgens sommige uitleggers de duizendjarige heerschappij van de messias 
willen aangeven. De dag van het oordeel wordt dan op duizend jaar gesteld'^. Nu is 
vanuit Psalm 90 inderdaad wel een exegetische regel gekonstrueerd om in bepaalde 
teksten voor 'dag' een periode van duizend jaar te substitueren. Deze konstruktie 
werd dan vaak aangehangen aan Gen 1, zodat op basis van de zes scheppingsdagen 
de wereldgeschiedenis op 6 x 1000 jaar werd gesteld, na welke periode het duizend
jarig rijk zou aanvangen*' 

Geen enkele aanwijzing doet zich echter voor, dat Petrus zich ook op het glibberi
ge pad van spekulatieve berekeningen begeven wil. Immers: 

1 in vs 8a wordt een nieuwe gedachte geïntroduceerd, speciaal gericht tot dege
nen in de gemeente, die de mogelijkheid opperen dat God de belofte heeft uitge
steld. Vs 8 is geen aanvulling bij vs 7; wanneer vs 8 zou willen zeggen dat de dag van 
het oordeel duizend jaar duurt, gaat het verband met de redenering van de spotters 
geheel verloren*^. 

2 in vs 8a wordt juist niet gezegd, dat een dag van de Heer duizend jaar duurt; de 
schrijver bedoelt een menselijke dag, en het is onwaarschijnlijk dat de ene dag ((iia 

" Zie over Hand 3,19-20 Thiede, Stmon Peter, 118-119, Petrus wil de gedachte afsnijden als
of berouw en bekering tot de onmiddellijke terugkomst van Christus zou leiden, eerst komt er 
een soort afkoelingsperiode Bij het vervullen van de belofte speelt voor God ook de houding 
van mensen een rol Zie verder Ez 18,23, Rom 11,32, 1 Tim 2,4 (waar eveneens Gods heilswil 
is bedoeld, maar niet zonder het erkennen van de waarheid, dus in de weg van bekering); en 
speciaal over het bekermgs-motief Jona 4,2, Joel 1,12-13 en Hand 17,30-31 
" Strobel, Untersuchungen, 93-94, Von Allmen, Apocalyptique, 261-262 
" Vooral in Barn 15,3-4, Irenaeus, Adversus Haereses V, 28,3 (zie Hoofdstuk 112) , Schra
ge, Ein Tag, 268-269, Strack/Billerbeck, Kommentar III, 771-772 
" Volgens Neyrey (Form and Background, 429-430) zou 2 Petr 3,8 teruggaan op Gen 2,17 
waar volgens de joodse uitleg (bv in Genesis Rabba 22,1) Adams straf door God duizend jaar 
wordt uitgesteld Dit is echter geen zuivere parallel Als genoemde exegetische sleutel de ande
re kant wordt opgedraaid, zouden we via een uitspraak volgens welke binnen een dag of enke
le dagen de straf zou komen mogen konkluderen tot een uitstel van duizend jaar of een veel
voud daarvan De sleutel 1 dag = 1000 jaar past met goed op het slot van de door Neyrey ge
noemde verwijzing. 
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finépa), door 2 Petrus in de tekst van Psalm 90,4 ingevuld, de dag van de weder
komst zou zijn. Deze berekening zou dan ook uitvoeriger verantwoord moeten zijn, 
zoals in de brief van Barnabas het geval is (15,3-4)". 

Dit betekent dat 2 Petr 3 niet in het kader van chiliastische verwachtingen is te 
plaatsen; omgekeerd wordt ook niet aan dergelijke ideeën de pas afgesneden. Psalm 
90 wordt niet met de duur van het duizendjarig rijk, maar met de tijdmaat van God 
in verband gebracht'*. Er is echter één ding dat ons niet mag ontgaan, namelijk dat 
2 Petr 3,8 geen formeel citaat van Ps 90,4 kan worden genoemd. De uitspraak van 
de Psalm, dat 1000 jaar bij de Here is als de dag van gisteren, is door de apostel om 
zo te zeggen 'bewerkt': 

a) het Psalmwoord ("duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren") is 
aangevuld met een inversie, die zelfs voorop is gezet: "Eén dag is bij de Heer als 
duizend jaar, en duizend jaar als één dag". 
b) in beide leden van de aldus gevormde zin is het telwoord "één" aangevuld. 
De Psalm klaagt over het vluchtige en nietige mensenleven, speciaal wanneer de 

mens onder Gods straf doorgaat. Dan stelt de mens niet veel meer voor dan een jaar 
of zeventig, hoogstens tachtig; niet genoeg om de straf te overleven! Psalm 90 was 
bij de joden bekend als een lied over het kontrast tussen de korte levensduur van de 
mens en de eeuwigheid van God*'. Wat heeft Petrus met het aanhalen van deze 
woorden bedoeld? Hij konkludeert uit het Psalmwoord over Gods eeuwigheid te
genover het korte mensenleven, dat de tijdberekening van de Heer anders is dan die 
van ons. Zijn tijd tikt in een ander tempo dan de onze. Zo komt het ongeduldig ver
langen van de mens naar de vervulling van de belofte in het licht van Gods eeuwig
heid te staan. Vooral Gods geduld komt sterk naar voren. Zijn volk Israël heeft Hij 
vele jaren begeleid, wachtend als een vader op zijn treuzelend kind. Ook nu duurt 
een dag Hem lang, maar Hij wacht nog met het oordeel. 

Weer herinnert de apostel aan het woord van de profeten, en dat van zijn Heer. 
De profeten: Mozes, die een mensenleeftijd ziet vervluchtigen, als God een lange 
termijn stelt (Psalm 90); Jesaja, die verzekert dat Hij haast maakt, en zijn woorden 
bespoedigt (60,22); Zefanja, die de grote dag van de Heer haastig dichtbij zag ko
men (1,14). Maar ook het woord van de Heer moet men zich herinneren: de dagen 
zullen terwille van de uitverkorenen worden verkort (Mat 24,22; Mk 13,20). 

Het is niet Petrus' bedoeling geweest om metafysische uitspraken te doen over een 
God die tijdloos is, noch om relativerend over tijd en eeuwigheid te spreken. God is 
patiens quia aeternus (Augustinus). Wel heeft Gods geduld een keerzijde: Hij wacht 
op mensen. Verderop zal Petrus zeggen, dat 'verwachten' voor een mens betekent: 
zélf haast maken, om onbesmet te blijven en te blijken. De bedoeling van vs 8 is, de 

" Weliswaar wordt in de kontekst veel over 'dag' gesproken (vs 7.10.12.18), maar die dag 
wordt steeds nader aangeduid (Schrage, Ein Tag, 270). 
" Deze konklusie wordt met het oog op de datering van de brief niet zonder betekenis geacht. 
Het ligt niet voor de hand, dat een schrijver uit de tweede eeuw dit vers uit Psalm 90 zo 'arge
loos' zou gebruiken, zonder er kommentaar aan te verbinden pro of kontra chiliastische ver
wachtingen, aldus Green, Der 2. Petrusbrief, 19 (zie ook zijn kommentaar a.l.); Bigg, Com
mentary, 214. Maar aangezien dit een argumentum esilentio is, doen wij er verder het zwijgen 
toe. 
" Sir 18,9-11; 2 Baruch 48,12-13 (Charlesworth, Pseudepigrapha I, 635); Pseudo-Philo 19,13 
(Charlesworth, Pseudepigrapha II, 328). Zie Bauckham, Commentary, 308-309. 
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profeten te laten spreken over het tijdsbesef in de verwachting van Gods belofte. Bij 
het inlossen van de belofte van zijn komst (vs 4) maakt God grote haast, maar zijn 
tijdmaat is anders dan die van mensen, en zijn geduld groter dan dat van mensen. 
Het komt erop aan, respekt te hebben voor de Goddelijke tijdrekening van de Heer 
van de belofte. 

3.3. De dag van de Heer komt! 

Dat de Heer ter wille van mensen zo veel geduld opbrengt, betekent niet 
dat uitstel geruisloos overgaat in afstel. "Maar komen zal de dag van de 
Heer...". Doordat het werkwoord voorop gaat in de zin, krijgt het grote 
nadruk. Heette deze dag in vs 7 nog "de dag van het oordeel", de krisis, 
hier wordt duidelijk gezegd (in aansluiting aan de profetische uitspraken uit 
het OT) dat "de dag van de Heer" te verwachten is, de dag waarop God su
perieur zijn plannen doorzet en ruimte maakt voor het realiseren van zijn 
belofte'^ 

Dreigend en onverwacht is de komst van die dag "als een dief in de 
nacht". Het beeld van de dief, afkomstig uit het onderwijs van Jezus zelf 
(Mat 24,43-44; Lk 12,39-40), is in de apostolische prediking al vroeg toege
past op de onverwachte komst van Gods dag. Dat kan reeds blijken uit 
Paulus' (vroege) brief aan de tessalonicenzen, als hij herinnert aan wat dan 
in de gemeente al bekend is: "Gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren 
zo komt, als een dief in de nacht" (1 Tess 5,2). Een andere toepassing van 
het beeld geeft de Openbaring van Johannes: Christus zelf komt als een 
dief (Op 3,3; 16,15)''. Beide toepassingen waren impliciet met het beeld ge
geven, zoals blijkt uit Jezus' eigen toelichting (enerzijds Mat 24,42; Lk 
12,37-38; anderzijds Mat 24,44; Lk 12,40)™. Petrus herinnert weer aan het 
gebod van de apostelen, een gebod dat afkomstig is van Jezus Christus 
(3,2b). 

Jezus heeft in verband met de komst van Gods dag ook gezegd, dat he
mel en aarde zullen voorbijgaan (Mat 5,18; 24,35; Mk 13,31; Lk 16,17; 

'* Opmerkelijk is weer dat 2 Petr 3 de vraag van de spotters niet bestrijdt door de 'Nah-erwar-
tung' uit te stellen of te ontwijken. In vs 9 werd gezegd dat de Heer van de belofte met traag is, 
in vs 10 dat zijn dag toch komen zal, en in vs 13 dat zijn belofte iets totaal nieuws te zien zal 
geven Dit bevestigt onze interpretatie van de vraag van de spotters m vs 4 als vraag naar de 
realiteit van de belofte Het valt te betwijfelen of het probleem van de 'Nah-erwartung* in 2 
Petr 3 eigenlijk wel aan de orde is. 
" De woorden èv VUKTI worden gelezen door de meerderheidstekst en C, vaak wordt aangeno
men, dat deze woorden vanuit 1 Tess 5,2 zijn ingevoegd Bauckham (Commentary, 305-306) 
acht het echter mogelijk dat deze teksten uit eenzelfde parenetische traditie afkomstig zijn, 1 
Tess 5,1-2 gaat ervan uit, dat de woorden van Jezus over de dief al langer in de gemeente van 
Tessalonika bekend zijn (uit de apostolische prediking?) 
™ Om deze reden zijn beide toepassingen van het beeld van Jezus (de dief = de dag en de dief 
= Christus) legitiem (kontra J Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen '1979, 45-47) 
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21,33). Ook dit woord is in de Openbaring terug te vinden, wanneer Johan
nes ziet hoe hemel en aarde van het toneel verdwijnen om plaats te maken 
voor een geheel nieuw decor (Op 20,11; 21,1.4). Steeds zijn m 2 Petr 3 he
mel en aarde samen genoemd, omdat de vraag van de spotters terugging 
naar het begin van de schepping: vs 6-7 'de hemelen en de aarde, de kosmos 
van toen' tegenover 'de hemelen en de aarde van nu'. Dit onderscheid loopt 
uit op vs 13: 'nieuwe hemelen en een nieuwe aarde'. Wel is de aarde steeds 
gezien als het grondvlak van goddeloosheid (vs 7) en zo wordt ook de hemel 
als het ware van onderaf bezien. Hemel en aarde zijn het decor van de we
reldgeschiedenis. Vs 10 is geen geïsoleerde uitspraak over de toekomst van 
de kosmos, maar tekent de positie van de aardbewoners als zich de grond 
onder hun voeten en het dak boven hun hoofd gaan bewegen. 

Dat moet de globale betekenis van vs 10 zijn in konfrontatie met de stel
ling van de spotters, dat alles (Tidvra) zo blijft als het 'van den beginne' ge
weest is. Petrus stelt daar in zijn konklusie (vs 11) tegenover: "Omdat dit 
alles (Toi3Tcov...7tdvTcov) dan losgemaakt wordt...". In het heelal behoudt 
niets vanzelfsprekend de plaats, die het altijd heeft gehad. Alles wordt een 
keer uit zijn voegen gelicht. Het losmaken gebeurt onder invloed van het 
vuur, waarvoor de hemelen en de aarde van nu waren bewaard (vs 7). Dit 
vuur vreet de dampkring aan en jaagt de luchten opzij. Wanneer de heme
len passeren, hoort men de vlammen knetteren^'. 

Ook de elementen (oToixeïa) worden door de hitte van het vuur losge
maakt, zo vervolgt Petrus. De perikoop vraagt om een interpretatie van 
deze elementen in materiele zin: bestanddelen''^ Maar gaat het dan om be
standdelen van de hele schepping, zoals de vier basis-elementen": water, 
lucht, aarde en vuur? Of gaat het speciaal om bestanddelen van de hemel? 

" Het woord ^OI^TI5ÓV, een onomatopee, geeft aan dat het voorbijgaan van de hemelen niet 
onopgemerkt zal blijven Reeds Pseudo-Oecumenicus paste dit gegeven in zijn kommentaar 
op 2 Petr 3 toe op het knetteren van het vuur {MSG 119,616), deze opvatting is goed mogelijk 
vanwege vs 12 de hemelen zullen brandende losgemaakt worden. Bauckham hoort in dit ge
luid de donderende stem van de hemelse rechter (Commentary, a 1), maar dat lijkt te ver ge
zocht. 
'2 Dit is de communis opinio in de modernere kommentaren Er is ook wel gedacht aan geper
sonifieerde kosmische krachten 'engelmachten', dit onder verwijzing naar Paulus (Gal 4,3 9, 
Kol 2,3 20) en naar T Levi 4,1 "onzichtbare geesten smelten bij het oordeel weg" (zie Char-
lesworth, Pseudepigrapha I, 789, zo bv de kommentaar van Schelkle, ook Matter, Weder
komst, 122) Hoewel de verering van zon, maan en sterren gepaard kan gaan met een geloof, 
dat ZIJ 'begeesterd' zijn, is naar onze mening in de kontekst van 2 Petr 3 geen enkele aanwij
zing voor een zo specifieke, niet-matenele invulling van het begrip 'bestanddelen' Zie A W 
Cramer, Stoicheia tou kosmou Interpretatie van een nieuwtestamentische term. Nieuwkoop 
1961 
"" Het woord OTOIXËIO heeft een wijder betekenisveld dan alleen basis-elementen, zoals reeds 
blijkt in de Wijsheid van Salomo (7,17, 19,18 cf 13,2 vuur, wind, lucht, sterrenhemel, water, 
hemel-lichten) en in Sib Or 11, 207 (lucht, aarde, zee, licht, hemelgewelf, dagen, nachten, een 
interpretatie van lil, 80-81; Charlesworth, Pseudepigrapha I, 350) 
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De reeks die Petrus geeft wordt pas logisch doorzichtig, wanneer we haar in 
tweeen delen: 1. hemelen en elementen; 2. aarde en werken daarop. De ele
menten zijn dan bestanddelen van de hemel: de planeten: zon, maan en 
sterren. Met 'de aarde en de werken aldaar' is dan bedoeld de aarde en wat 
op het vlak van de aarde plaats vindt. 

Dat de elementen kunnen worden gezien als bestanddelen van de hemel, 
wordt door de volgende overwegingen waarschijnlijk gemaakt: 

1. In VS 12 wordt van de elementen gezegd dat zij zullen smelten. Dit is 
een zinspehng op Jes 34,4 LXX: alle machten van de hemel zullen smelten 
(TaKTÏoovTai Tiaoai ai SuvdnEiq xcov oüpavröv)'"'. 

2. In de Petrus-Apokalyps is de passage uit 2 Petr 3 blijkbaar eveneens zo 
gemterpreteerd: "de sterren zullen versmelten door vlammen van vuur, als
of ze niet geschapen waren, en de vaste punten van de hemel zullen door ge
brek aan water voorbijgaan en worden, alsof ze niet geschapen waren"''^ 

3. Het woord oxoixeïa wordt in vroege patristiek al gebruikt in de bete
kenis 'hemellichamen', bijvoorbeeld door Justinus Martyr, Athenagoras 
en Theofilus''*. 

4. Wanneer in vs 10 de oToixeïa grondbestanddelen van hemel en aarde 
zouden zijn, kan de funktie van het laatste deel van het vers alleen zijn, nog 
eens extra de aarde te noemen "om hare beteekenis als onze woonplaats, en 
om nog bizonder te wijzen op het menschelijk lot"". Daarmee zou de pa
rallellie van de perikoop (hemel/aarde) doorbroken worden, en een nodelo
ze herhaling van vs 7 optreden, waar het oordeel over goddeloze mensen al 
ter sprake kwam. 

Zijn de elementen inderdaad hemellichamen, dan sluit dat aan bij ver
schillende uitspraken van profeten over planeten. Bij het oordeel blijken 
soms de sterren van de hemel te vallen (Jes 34,4; cf Op 6,13). God, die eens 
de lichten aan het hemeldak ophing, kan ze ook weer losmaken en van hun 
plaats halen. De konstellatie van de sterren is namelijk onlosmakelijk ver-

'" Zie ook 2 Klem 16,3, apart besproken in 3.4 2.2. 
" Petrus-Apokalyps, Eth 5; mogelijk gaat de Apokalyps hier mede op Jes 34,4 terug 
'"• Justinus, Apologia II, 5,2 xa oüpdvia oTOiXEta (cf Dialogus, 25,3), wanneer hij het 
woord (in de kontekst van de schepping) m de traditionele betekenis gebruikt, omschrijft Jus
tinus wat hij ermee bedoelt (Dialogus, 62), Theofilus, Ad Autolycum 1,4-6, II, 15 35, Athena
goras, Legatio 10 16, cf Minucius Felix, Octavius, 11,1 Reeds in de brief van Diognetus 7,2 
(te dateren ongeveer 150 na Christus) lezen we "wiens geheimen alle elementen trouw bewa
ren", de planeten zijn onderworpen aan wetten, die voor de mens verborgen zijn (cf 1 Klem 
20) Lampe, Lexicon, s v (B2) geeft meerdere voorbeelden uit de patnstische literatuur Ook 
het gebruik van deze term voor elementen van de schepping sloot in wat zich aan het firma
ment bevindt Josefus gebruikte het woord voor 'oerstof' (Bellum I, 377, Antiquitates III, 
183) maar noemt dan de aierip "het puurste van alle elementen", na de dood van een strijder 
op het slagveld wordt de ziel daarin opgenomen en tussen de sterren geplaatst (Bellum VI, 47) 
" Greijdanus, De tweede brief van den apostel Petrus, a 1 De interpretatie van elementen in 
verband met de vier basis-bestanddelen van de schepping wordt ook aanvaard in de kommen-
taar van Reicke 
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bonden met de aarde. Verduistering van hemellichamen is vaak een bijver
schijnsel van Gods gericht (Jes 13,10; Ez 32,7-8; Joel 2,10, door Petrus 
aangehaald in Hand 2,20; Op 6,12). Weer denkt Petrus behalve aan het 
woord van de profeten ook aan de klemmende waarschuwing van Jezus: 
"in die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet 
geven; en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen 
zullen wankelen" (Mk 13,24-25). 

Temidden van deze grootscheepse destabilisatie van de kosmos kan de 
aarde niet ongeschokt blijven. Wanneer de hemelen voorbij schuiven en de 
sterren van het hemelgewelf worden 'afgeweekt' door het vuur, zal ook de 
aarde en wat daarop staat en gebeurt, de schroeiende vlam van het vuur 
voelen. Hoewel de teksttraditie in vs 10 verdeeld is, met name over de 
vraag, wat er precies met de aarde gebeuren zal, is naar onze overtuiging de 
meest 'destruktieve' lezing het meest waarschijnlijk: "de aarde en de wer
ken aldaar zullen geheel verbrand worden"^^ Het oordeel, dat over de ste-

78 Mede door de verdeeldheid over het laatste woord van vs 10 in de handschriften is dit vers 
een crux mterpretum Een beslissing over de tekst moet, gezien de gekonipliceerde situatie in 
de teksttraditie, altijd onder voorbehoud genomen worden Meestal valt deze beslissing ten 
gunste van de lezing EÓpeSTioETai uit, vanwege lectio difficilior, hoewel de wirwar van inter
pretaties van deze lezing aan Fornberg de nuchtere opmerking ontlokt dat deze lectio dermate 
'difficilior' te noemen is, dat ze moet worden verworpen (Early Church, 76). We gaan nu 
voorbij aan alle emendaties en konjekturen, die voorgesteld zijn (hierover Bauckham, Com
mentary, 317-318), omdat eerst moet worden getracht aan een redelijk gesteunde lezing in de 
handschriften goede zin te geven De belangrijkste tekstvarianten zijn (volgens Aland, The 
Greek New Testament) a) KaTaKatioeiai A en 21 minuskels (plus 4 minuskels KaxaKaii-
oovTOi) b) d<paviö9TiaovTai C c) eüpeGrioETai S* B K P en ongeveer 7 minuskels Lezing c 
moet al in een vroeg stadium vragen hebben opgeroepen In de eerste plaats voegt p'^ het 
woord Xuoneva toe, waardoor de bedoeling van de tekst dicht bij de lezingen a en b komt 
Maar, aldus Bauckham over deze variant, "In spite of our author's tendency to repeat words, 
the clumsy repetition of XueoGai three times in vv 10-11 is unlikely" (Commentary, 317) In de 
tweede plaats is aan lezing c wel een negatie toegevoegd, zoals kan worden afgeleid uit de sahi-
dische vertaling en uit een syrisch handschrift Hoewel hieraan goede zin gegeven kan worden 
('zij zullen met gevonden worden' zou een hebraïsme kunnen zijn voor- 'zij zullen ophouden 
te bestaan') is het tekstgetuigems voor deze variant uitermate zwak 
Wat de interpretatie van c betreft, zijn er vooral twee mogelijkheden aangedragen cl) als re

torische vraag 'zullen de aarde en de werken aldaar gevonden worden''' Aldus bv de kom-
mentaar van Spicq, de betekenis van het zinsdeel komt dan ongeveer m de buurt van de boven
genoemde variant met negatie Er zijn echter stilistische bezwaren tegen deze opvatting de 
overgang is wel erg abrupt, en een vraag-partikel ontbreekt (zo'n partikel gebruikt Petrus wél 
in 1 Petr 4,18) c2) als passivum divinum 'de aarde en de werken aldaar zullen gevonden wor
den' namelijk voor God, de rechter, openbaar worden (Jer 50,20, Rom 2,16, 1 Kor 4,5; 
14,25) Wenham, Being found, verwijst naar 2 Kor 5,3 "om met naakt te worden bevonden" 
Soms wordt hieraan de gedachte gekoppeld, dat het 'voorbijgaan vande hemelen' werkt als 
het openschuiven van een gordijn, waardoor het decor van de aarde zichtbaar wordt. Alleen, 
m de tekst wordt niet gezegd hoe de aarde bevonden wordt, zoals dit bij het 'bevinden' gebrui
kelijk IS, en zoals Petrus wél doet in vs 14 Het werkwoord wordt daarom ook wel absoluut ge
nomen 'zich vinden' (Lenhard, Beitrag, 128-129, cf Noch einmal), maar het is de vraag of in 
dit woord 'vinden' wel een oordeel ligt opgesloten. In vs 14 is het EÓpeBfjvai eerder konstate-
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den Sodom en Gomorra heenging, zal ook heel de aarde en de werken daar
op treffen''. 

Voor de strekking van vs 10 zijn de woorden "de werken daarop" (TO èv 
aÜTCö épya) van groot belang. Zijn die "werken" materieel (de werken van 
God op de aarde, zijn scheppingswerk inklusief de mensheid; eventueel ook 
de werken van de mens in kuituur en techniek) of moreel (menselijke da
den)?*" Voor de apostel Petrus zijn "werken" steeds 'daden' (positief: 1 

rend Tegen cl en c2 samen zijn verder bezwaren vanuit het zinsverband in te brengen, die 
waarschijnlijk ook geleid hebben tot de korrigerende toevoegingen, die hiervoor besproken 
zijn Allereerst moet KOI adversatief worden opgevat, want in vs 10 wordt dan voor de aarde 
een uitzondering gemaakt Ten tweede wordt vs 10 samengevat in vs 11a "daar al deze dingen 
dus vergaan " Bauckham verwijst naar 2 Klem 16,3, een tekst die volgens hem teruggaat op 
dezelfde bron als die door 2 Petrus gebruikt is, de verborgen en de openlijke werken van de 
mensen zullen dan 'verschijnen' (cpavTioETai) De gedachte, dat openbaar wordt wat verbor 
gen IS, wordt in het NT wel vaker uitgesproken (Rom 2,16, 1 Kor 4,5, 14,25), maar hoe moe
ten we ons voorstellen, dat de aarde eerst verborgen was en later openbaar wordt'' Alles bij 
eengenomen moet gezegd worden dat variant c weliswaar difficihor is, maar met als een aan
vaardbare mogelijkheid in aanmerking komt 
Zo blijft van de bruikbare varianten slechts lezing a als mogelijkheid over, zij wordt gevonden 
in de meerderheid van de handschriften, verschillende oude vertalingen (in het latijn, syrisch, 
bohainsch en ethiopisch) en bij enkele kerkvaders (Augustinus, Cyrillus, Johannes Damasce 
nus en Pseudo Oecumenicus) De betekenis is duidelijk en wordt ook door de gedachtengang 
van de tekst opgeroepen, vandaar dat veel emendaties voortkomen uit de gedachte dat de zin 
ook met betrekking tot de aarde een werkwoord vraagt als 'verwoesten' of 'verbranden' Zo 
ontvangt de konjektuur van Olivier om te lezen èKTtupcoSricETai veel waardering (Olivier, 
Correction, passim, "Een ingenieuze conjectuur", aldus de kommentaar van Kahmann) 
Maar een konjektuur is niet nodig, wanneer deze gedachte wordt verwoord in een lezing die 
door twee derde van het totaal aantal handschriften gesteund wordt Twee vragen, die al door 
de Zwaan werden opgeworpen (II Petrus en Judas, 128), blijven nu over Allereerst waarom 
heeft a zich dan in de traditie van de tekst niet sterker doorgezef Er is geen sprake van een 
overschnjffout, maar van een bewuste korrektie, het lijkt erop dat steeds een alternatief werd 
gezocht voor het vernietigende woord KaxaKaico platbranden, in de as leggen Zo is in va 
riant b gekozen voor 'verdwijnen', maar in het handschrift 4* is zelfs het hele zinsdeel over de 
aarde weggelaten Men heeft waarschijnlijk de konsekwentie van Petrus' woorden voor de 
toekomst van de aarde willen ontwijken Iets dergelijks kan ook in antwoord op een tweede 
vraag worden gezegd, waarom heeft de moeilijke lezing c toch nog zoveel zoveel steun gevon
den'' In verlegenheid gebracht door de krasse taal van Petrus, heeft men een alternatief ge
zocht met behulp van een werkwoord dat zich in de onmiddellijke kontekst bevond (vs 14) 
Hiermee zijn de vragen van De Zwaan in principe beantwoord Blijkbaar is men terugge
schrokken voor de vergaande konsekwenties van Petrus' woorden voor het lot van de aarde 
De toekomst van deze aarde gaat ieder mens, en vooral ook de bijbellezer, aan het hart 
™ Het werkwoord KaxaKaico wordt in de LXX bv gebruikt voor het geheel verbranden van 
offers, of ook bij strafoefening in de oorlog, voor deze betekenis in het NT Op 8,7, 17,16, 
18,8 (cf Mat 3,12, 13,30 40) Het in de as leggen van Sodom en Gomorra was bedoeld als 
waarschuwing voor alle mensen, die goddeloos zouden leven (2 Petr 2,6) 
*" Voor een puur materiele betekenis pleit Kahmann in zijn kommentaar, alsmede Fornberg 
(Early Church, 74 75) en Matter (Wederkomst, 124) Er zou dan een parallel zijn tussen de he
mel met Gods werken (de hemellichamen) en de aarde met Gods werken Maar deze parallel is 
in vs 10 niet aanwezig, omdat een drieledige vormgeving is gekozen de hemelen die voorbij-
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Petr 1,17; 2,12; maar ook negatief: 2 Petr 2,8) en dat is ook binnen het NT 
de gebruikelijke betekenis^'. Hier schrijft hij over daden, die bij de aarde 
behoren en samen met de aarde verbrand worden* .̂ In een andere kontekst 
schrijft Paulus iets dergelijks: "Als iemands werk verbrand wordt, zal hij 
schade lijden" (Eï xivoq xö ëpyov KaxaKarioeTai...: 1 Kor 3,15). Voor de 
achtergrond van de verbranding van de aarde mét al het verkeerde is te den
ken aan het verhaal van de zondvloed, waar God gaat ingrijpen omdat de 
boosheid van de mensen op aarde zo is toegenomen, en zich voorneemt: 
"Ik ga hen vernietigen én de aarde" (Gen 6,5.13). Later zegt Hij tegen 
Noach: "Nooit meer zal Ik de aardbodem vervloeken vanwege de mensen" 
(Gen 8,21 LXX: KaxapdcaoGai Tf)v Yfjv 5ia xa êpya xcöv dvGptóncov). 
Net zoals bij de zondvloed, zal Gods oordeel over goddeloze mensen (vs 7) 
onvermijdelijk ook de aarde aantasten. 

In zijn oordeel gaat Hij namelijk zo grondig te werk, dat niets op zijn 
plaats blijft. Alles wordt 'losgemaakt', zo is de konklusie van de apostel (vs 
1 la). Zo wordt in vs 10 twee maal expliciet en eenmaal impliciet de vernieti
ging door vuur beschreven, die in vs 7 reeds was aangeduid: de hemelen zul
len voorbijgaan met het geluid van vlammen, de hemellichamen worden 
door de hitte van het vuur losgemaakt, en de aarde met alles daarop wordt 
geheel verbrand. Het is juist dat de apostel geen kosmologische uitspraken 
wil doen, maar het is onloochenbaar dat het oordeel over de wereld, zoals 
Petrus het beschrijft, kosmische dimensies heeft. 

Allereerst worden vanaf vs 5 steeds hemel en aarde samen genoemd, zo
als hiervoor al is opgemerkt. Ten tweede wordt in vs 11a het oordeel door 
vuur zo samengevat: "omdat dit alles dus ontbonden wordt..." Wanneer 
men aan het slot van vs 10 alleen van een oordeel over de menselijke daden 
wil weten, komt men bij de uitleg van vs Ha onherroepelijk in de proble
men". Het gaat om een totale ontbinding, een desintegratie van de oude 

gaan, de elementen die losgemaakt worden, en de aarde met bijbehorende werken die (teza
men) verbrand worden De morele betekenis 'daden' wordt vaak gekozen vanuit de variant 
EÓpE9r|0ETai (zoals in de kommentaren van Greijdanus, Fuchs/Reymond; Bauckham, en 
door Lenhard, Beitrag, 128-129; idem. Noch einmal, 136-137), maar ook bij de voorgestelde 
uitleg kan de aarde gezien worden als het draagvlak van goddeloosheid en gerechtigheid (kon
tra Greijdanus in zijn kommentaar) 
*' Kahmann, 'Werken' of 'daden'?, 50 In aansluiting bij het taalgebruik van het OT en in het 
jodendom wordt in het NT met 'werken' het menselijk handelen, goed of slecht, aangeduid, 
aldus Kahmann Dit met uitzondering van passages bij Paulus over 'werken der wet'. Voor de 
uitleg van 2 Petrus is vooral nog Jud 15 van belang, en Op 2-3 passim, waar de werken van de 
gemeente (dwz. hun gedrag en levensstijl) bij Christus bekend zijn. 
'̂  De verbinding met èv is, net als in 1,18 ('op de berg') lokaal te nemen Dit gebruik is beïn
vloed door de Septuagint, waar de hebreeuwse prepositie be op deze manier wordt weergege
ven (cf Turner, Syntax, 261). 
*' Het is leerzaam om te zien hoe Bauckham dit probleem wil oplossen {Commentary, 324) 
Over het begin van vs 11 zegt hij: "This opening phrase may seem to contradict our interpreta
tion of the last clause in v 10, according to which that clause refers not to the dissolution of 
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wereld. De spotters beweerden dat "al les" bleef zoals het was, maar Petrus 
laat zien dat "al les" ontbonden wordt. Zoals God de wereld van toen los
weekte in het water, zo wordt alles nu weggevaagd door het vuur. Petrus 
benadrukt het element van de diskontinuiteit in de hoogste mate'". Natuur
lijk roepen zijn woorden vragen bij ons op . Aan welke gegevens ontleende 
hij de gedachte aan een wereldwijde, zelfs kosmische brand? Hoe moeten 
we ons de kontinuiteit mdenken tussen deze aarde en de nieuwe aarde? Hoe 
heeft de gedachte die in 2 Petr 3 wordt uitgesproken gefunktioneerd in de 
oud-chnstelijke kerk? Op deze vragen gaan we in de volgende paragraaf 
apart in. 

3 4. De wereld in brand 

Als voorbeeld van de gangbare benadering van wat 2 Petr 3 over de wereldwijde 
brand zegt, luisteren we naar Kahmann, die in zijn kommentaar op 2 Petrus stelt 
dat de Schrift wel het vuur kent als werktuig of begeleiding van het oordeel Gods, 
maar dat nergens gesproken wordt van een brand in het heelal. De gedachten van 
een algehele conflagratio mundi vindt men echter wel in een buiten-bijbelse traditie 
van joodse oorsprong Volgens Kahmann knoopt 2 Petrus aan bij een traditioneel-
bijbelse voorstelling (God oordeelt met vuur én Hij voltrekt het eindgencht), die 
dan onder invloed van een buiten-bijbelse traditie tot in het kosmische wordt uitge
breid. Deze redenering komt in veel moderne kommentaren voor''. 

Een andere mogelijkheid die verdedigd wordt, bijvoorbeeld in de dissertatie van 
Fornberg over 2 Petrus, is dat hier invloed valt te konstateren van met-joodse bron
nen, waarin de stoïcijnse leer van de ekpurosis heeft doorgewerkt'^. 

Voldoende reden om dit punt eens grondig na te rekenen Systematisch zal wor
den nagegaan of inderdaad bij 2 Petrus invloed kan worden aangetoond van een 
buiten-bijbelse traditie en zo ja, welke dat zou moeten zijn Het moet gaan om een 
kosmisch, vernietigend vuur Hoe werd daar in de oudheid over gedacht? Achter
eenvolgens komen aan de orde: de oud-iraanse vuurkultus, het vuur bij grieken en 

the earth but to the judgment of humanity " Inderdaad, zo zijn wij geneigd te zeggen, want m 
dat geval spreekt vs 10 met expliciet over de ontbinding van 'dit alles' Bauckham veronder
stelt dan echter dat de schrijver een bron, die wel over de ontbinding van de aarde ging (name
lijk de joods-apokalyptische bron die volgens hem bij 2 Petr 3 steeds is gevolgd) op dit punt 
abrupt afbreekt Als reden daarvoor geeft Bauckham op, dat de schrijver zijn parenese (vs 11-
14) met alleen wilde baseren op de dreiging van het oordeel, maar ook op de verwachting van 
een wereld van gerechtigheid Deze verklaring is alleen te handhaven via dne vooronderstellin
gen a) 2 Petr 3 gebruikt een joods apokalyptische bron, b) wanneer de bron de ontbinding 
van het aardse beschrijft, haakt 2 Petr af, c) dit laatste gebeurt vanwege de positieve stimu
lans, die hij aan zijn parenese mee wil geven 
«" Ladd, Theology, 607. 
*' Kahmann, De tweede brief van Petrus, 92-93, in dezelfde geest ook de kommentaren van 
Schelkle, Fuchs/Reymond, Bauckham (zie ook Matter, Wederkomst, 122-132) Het is overi
gens met duidelijk hoe Kahmann zich deze afhankelijkheid indenkt De formulering: "Langs 
de een of andere weg is 2 Petr debet hieraan" (p 93) is bepaald ruim te noemen. 
*' Fornberg, Early Church, 66-67 
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stoïcijnen, en de joodse apokalyptiek (3.4.1.) Daarna worden de bijbelse achter
gronden van het thema 'vuur op de aarde' behcht vanuit verschillende perspektieven 
( 3 4 2 ) De omtrekkende beweging die we zo maken zal geen vergeefse moeite zijn; 
zo komt het unieke van een bijbelgedeelte als 2 Petrus 3 inzake de uitwerking van 
Gods oordelend vuur des te scherper in ons blikveld. 

3 4 1 Buiten-bijbelse motieven 

3.4.1 1 De oud-iraanse vuur/cultus 
In het perzische, dualistische denken wordt een scherpe tegenstelling gemaakt tus

sen waarheid en leugen Vervolgens wordt deze geestelijke tegenstelling vermateria-
liseerd waarheid en zuiverheid bestaan in vuur, terwijl de leugen de gestalte van een 
slang aanneemt De vuurkultus vereert het element vuur om zijn reinigende werking 
en beschouwt het als de belichaming van de goddelijke kracht 'waarheid'*' In de 
eschatologie leidt dit tot een verwachting van een godsoordeel door middel van 
vuur, dat dient om de wereld te zuiveren en met zozeer om een katastrofale vernieti
ging teweeg te brengen Vuur is namelijk principieel een positief element, een vurige 
stroom metaal brengt de goedheid c q slechtheid van de mensen aan de dag Is de 
mens goed, dan is de werking van het vuur zuiverend, is de mens slecht, dan heeft 
het een vernietigend effekt** 

Latere perzische bronnen verwoorden de gedachte dat de gloeiende metaalstroom 
die over de aarde vloeit ook reinigend inwerkt op slechte mensen, en dat diezelfde 
stroom een wereldwijde brand veroorzaakt Maar dan gaat het niet om de eindkata-
strofe Het vuur heeft weer een reinigende werking en brengt, in het kader van een 
systeem van wereldperioden, de volkomenheid van de schepping dichterbij*' Onge
twijfeld heeft de iraanse religiositeit grote invloed gehad tot in de hellenistische tijd, 
in Klein-Azie bijvoorbeeld was de vuurkultus bekend als verering van de perzische 
godm Anaitis*" 

Opvallend is vooral de positieve werking die in de iraanse vuurkultus aan het vuur 
wordt toegeschreven Het heeft een zuiverend karakter en daardoor een heilzame in
werking op de wereld, en een groot scheidend vermogen. Voor de schepping bete
kent het vuur een omslagpunt; na grondige reiniging breekt een nieuw tijdperk aan 
In zekere zin komt dit overeen met 2 Petrus 3, en wel vooral waar het gaat om het 
morele aspekt het oordelend en schiftend karakter van het vuur Toch is er ook een 
groot verschil met 2 Petrus, omdat de brand die Petrus beschrijft geen zuiverende. 

«' Lang in Kittel, Worterbuch VI, 932-933 
88 Mayer, Weltenbrand, 54 
" Mayer, Weltenbrand, 10-11 
* Mayer, Weltenbrand, 66-67 De rivier van vuur vinden we terug in het tweede boek van de 
Sibyllijnse Orakels, alle mensen moeten er doorheen gaan, rechtvaardigen worden gered en er
doorheen gedragen door engelen, maar goddeloze mensen worden vernietigd (Sib Or \l, 252-
253 315, Charlesworth, Pseudepigrapha I, 351 353) In 3 Henoch lezen we zelfs, dat de die
nende engelen elke morgen een bad nemen in een rivier van vuur (36, Charlesworth, Pseudepi
grapha I, 289) Net als in Dan 7,10 gaat de stroom van vuur uit van Gods troon, maar in de 
voorstelling van 3 Henoch reinigen de engelen zich daarin Uit deze ideeën kon zich in later 
tijd de gedachte van het vagevuur ontwikkelen 
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maar een desintegrerende, ontbindende werking heeft: de hemelen zullen brandende 
vergaan en de elementen m vuur wegsmelten. Alles wordt losgemaakt. Hemel en 
aarde worden opgespaard voor het vuur. Volgens Petrus houdt de wereld van nu op 
te bestaan; het vuur heeft een kosmische uitwerking Voor de huidige wereld is dat 
een zeker eindpunt, waarachter alleen de door God beloofde nieuwe schepping op
doemt Dit leidt tot de konklusie, dat 2 Petrus 3 niet te verklaren is vanuit de oud-
iraanse religiositeit". 

3 4 12 Het vuur bij grieken en stoïcijnen 
Mogelijk beïnvloed door de iraanse vuurkultus en geboren in Efeze (Klein-Azie), 

beschouwde Heraclitus het vuur als oermatenaal, betrokken in een kontinu veran
deringsproces, van vuur naar water en van water naar aarde. Dit proces verloopt 
ook omgekeerd: na een grote wereldperiode keert alles door verbranding terug in 
het oer-vuur en wordt omgesmolten, waarna opnieuw de wereld wordt opgebouwd, 
als een nieuw bouwwerk met gewassen Legosteentjes'^. 

Plato herinnert aan de mythe van Phaeton, zoon van de zonnegod, die met zijn 
vaders wagen uit rijden ging. Door zijn onervarenheid verloor hij de macht over het 
stuur en raakte van de weg, waardoor de hele aarde in brand kwam te staan. Plato 
geeft van dit verhaal een uiterst rationele interpretatie- de oorzaak van een grote 
brand kan gelegen zijn in de stand van de planeten. De grootste natuurrampen, 
door planeten veroorzaakt, zijn die door vuur en door water''. 

Deze passage wordt nogal eens aangehaald om ook aan Plato de gedachte van de 
ekpurosis toe te schrijven'"*, maar daaarmee wordt toch aan de strekking van zijn 
woorden geen recht gedaan. Plato spreekt niet over een universele vernietiging, 
maar over een gedeeltelijke vernietiging van de mensheid door natuurkatastrofes. 
Vandaar de volgorde "vuur en water" De overstroming is voor Plato een reiniging 
van de aarde". Rampen met water of met vuur hebben in zijn visie een wetmatig ka
rakter Deze wetmatigheid heeft rechtstreeks te maken met de stand van de plane
ten. 

Iets dergelijks vinden we ook bij de stoïcijn Seneca, die de natuurkatastrofes die 
zich van tijd tot tijd voordoen als het ware extrapoleert, water of vuur kan gebruikt 
worden om een betere wereld tot stand te brengen. Hij citeert een baby Ionisch pries
ter uit het begin van de derde eeuw voor Christus, Berosos, een filosoof/astroloog 
die meende dat de 'keus' tussen water of vuur in verband stond met de konstellatie 
van de sterren. Soms wijst de stand van de sterren op extra brandbaarheid van de 

" Mayer komt aan het eind van zijn studie over de verhoudingen tussen de perzische en de 
joodse godsdienst op dit punt tot de konklusie, dat deze godsdiensten onafhankelijk van el
kaar tot de gedachte van een wereldbrand gekomen zijn (Weltenbrand, 135) Het idee zou te 
verklaren zijn uit een interne ontwikkeling die beide godsdiensten zouden hebben doorge
maakt 
'2 Lang m Kittel, Wörterbuch VI, 929 
" Plato, Timaeus, 22 C-E, cf Chaine, Cosmogonie, 211-212 De mythe zelf noemt als gevol
gen van dit ongeluk de donkere huidskleur van de mensen in Afrika en het ontstaan van de 
woestijn in dat werelddeel 
'>' Fuchs/Reymond, La deuxièmeEpitrede St Pierre, 135 
»' Chaine, Cosmogonie, 211-212 
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aarde, soms eerder op een komende vloed, aldus Berosos** Over de wereldbrand 
spreekt Seneca het meest duidelijk waar hij de renovatie van de wereld aankondigt, 
dwars door vernietiging heen "krachten vernietigen zichzelf, sterren botsen op ster
ren, en alles wat materie is, verbrandt"'^ 

Het was Cicero, die hiervoor een natuurkundige verklaring gaf Hij meende dat 
de sterren een hoeveelheid hitte ontwikkelen, die de luchtvochtigheid opslokt, waar
door niets anders overblijft dan hitte en vuur Bij hem staat alles m het kader van 
een goddelijke renovatie van de wereld, die daarmee een wedergeboorte beleeft 
Duidelijk IS invloed van Heraclitus herkenbaar, wanneer hij stelt dat door de ekpu-
rosis alles terugkeert in de oertoestand, het vuur, om van daaruit weer opnieuw te 
beginnen'* 

In de gedachtenontwikkehng binnen de Stoa op basis van de oud-griekse filosofie 
IS zichtbaar geworden hoe men uitgaande van natuurkatastrofes, deze doordenkt 
tot in het kosmische en ook vooruitdenkt tot een ramp met vuur die de hele wereld 
treffen zal en tegelijk ook een wereldperiode zal afsluiten Maar ook hier wordt het 
element vuur positief gewaardeerd en geplaatst in het cyklisch verloop van wereld-
perioden dat in principe oneindig door kan gaan" 

In vergelijking met 2 Petr 3 valt het volgende op 
1 Het vuur is weliswaar kosmisch en eschatologisch gedacht, maar het is geen 

vuur van een goddelijk gericht Het zijn gedetermineerde, wetmatige verschijnselen, 
waarbij het morele oordeel (zoals in de oud iraanse vuurkultus) ontbreekt In het 
betoog van Petrus is dit juist de centrale gedachte het vuur vlamt op ten dage van 
het oordeel en de ondergang van de goddelozen (vs 7) De aarde en de werken daar
op zullen verbrand worden (vs 10) Er volgt een oproep tot heilig leven in gods
vrucht (vs 11) 

2 De ekpurosis staat bij de Stoa in het kader van een cyklische geschiedbeschou-
wing De periodiek terugkerende wereldbrand leidt tot renovatie en renaissance Pe
trus gaat echter met van een cyklische, maar van een lineaire geschiedbeschouwing 
uit Alles beweegt zich naar een punt toe de dag van de Heer (vs 7 10 12) Dan gaan 
hemel en aarde voorgoed in vlammen op Weliswaar daagt ook het perspektief van 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, maar dat is met dezelfde kosmos die na de 
brand verrijst in een nieuwe, gereinigde gedaante Het is een kompleet nieuw begin 
dat niet uit het wereldbestel, maar uit Gods belofte te voorschijn komt 

" Seneca (Quaestiones Naturales III, 28slot 29,1) zegt over Berosos het volgende "Berosos, 
qui Belum interpretatus est, ait ista cursu siderum fieri Adeo quidem affirmat ut conflagra 
tioni atque diluvio tempus assignet " Berosos was de auteur van een geschiedenis van Babylo-
nië vanaf de scheppingsmythen tot het wereldemde Zijn methode loopt vrijwel analoog met 
die van de Sibyllijnse Orakels De mededeling van Pausamas dat er een babylomsche sibylle 
zou zijn geweest, dochter van deze Berosos, is niet te kontroleren en wellicht ook niet juist, 
maar er is waarschijnlijk wel afhankelijkheid van de methode van Berosos m de boeken I,II en 
IV van de Orakels, waarin iraanse en joodse motieven zijn vermengd (Charlesworth, Pseude-
pigrapha I, 318, Schurer, History III 1, 622 623) 
" Seneca, Ad Marciam de consolatione XXVI, 6 "Et cum tempus advenerit quo se mundus 
renovaturus exstmguat, viribus ista se suis caedent, et sidera sidenbus mcurrent, et, omni fla 
grante materia, uno igne quicquid nunc ex dispositio lucet ardebit " 
'» Cicero, De Natura Deorum II, 118 
» Lang in Kittel, Worterbuch \l, 932 
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3. Het vergaan van de elementen door vuur (vs 10) en het wegsmelten van de ele
menten in vuur (vs 12) moet niet geïnterpreteerd worden als de ontbinding van 
grondbestanddelen, waaruit weer iets nieuws kan worden gebouwd, maar als een 
ramp die tot desintegratie van de kosmos leidt'"". Verder is te noteren, dat wanneer 
2 Petr 3 onder invloed van de Stoa geschreven zou zijn, opmerkelijk genoeg niet 
wordt gedacht aan een terugkeer tot het éne basis-element 'vuur'. Het vuur is hier 
alleen strafmiddel, geen elementair bestanddeel van de schepping. 

Zo loopt dit onderdeel op de konklusie uit, dat 2 Petr 3 niet gebaseerd is op ideeën 
uit de griekse filosofie of uit de Stoa"". 

3.4.1.3. Joodse apokalyptiek 
De buiten-bijbelse traditie, waardoor de schrijver van 2 Petr 3 op het spoor van 

een kosmische brand als oordeel over de wereld zou zijn gezet, zou misschien ook 
van joodse oorsprong kunnen zijn. Er is gedacht aan een laat-joodse, apokalypti-
sche bron, waarin joodse tradities zodanig vermengd zijn met oud-iraanse, dat het 
vuur als goddelijk oordeel niet op goddeloze mensen, maar op het heelal wordt toe
gepast. De schrijver zou terecht uit deze niet-christelijke bron hebben geput vanwe
ge het polemisch doel van deze passage, aldus Bauckham'"^. Hierbij moeten we ove
rigens aantekenen dat ook het polemisch doel niet de middelen heiligt! 

Wel is een vraag vooraf op zijn plaats: is de idee van een wereldbrand in het jood
se denken te verwachten? Heeft men de toekomst van de kosmos wel zo konsekwent 
doordacht? In de rabbijnse literatuur is de gedachte aan een wereldbrand niet te vin
den. Integendeel, wanneer God belooft géén nieuwe watervloed over de aarde te zul
len brengen, dan brengt Hij ook geen vuur-vloed, aldus rabbi Eleazar (gestorven in 
135). Vuur dient immers tot bestraffing van goddelozen, niet tot vernietiging van 
hemel en aarde'"'. En Philo, zo gehelleniseerd als hij is, is toch nog joods genoeg om 
in een uitvoerig betoog de mogelijkheid van verwoesting van de wereld af te wijzen. 
De aarde is geschapen en onverwoestbaar, aldus Philo'"^. 

In de officiële joodse literatuur wordt de manier, waarop de 'oude wereld' zal 
vergaan, uit respekt voor het geschapene niet gedetailleerd uitgewerkt. Ook het 
beeld dat men zich van de nieuwe wereld tracht te vormen blijft diffuus"". Wel 
heeft het volk Israël in Mozes' testament (Deut 32) de verwachting van Gods oor
deel over heel de aarde aangereikt gekregen. Door de eeuwen heen is het lied van 
Mozes gelezen als wijzend naar een eindkatastrofe in het heelal. Dit blijkt met name 
uit het Testament van Mozes, een joods geschrift uit de eerste eeuw, waar Mozes 

"* Zie de exegese van het begrip OTOixEïa in 3.3. en noot 78 over de tekst van vs 10. 
'<" Deze konklusie ook bij Chaine (Cosmogonie, 215), Mayer {Weltenbrand, 125 n.9), en in de 
kommentaren van Fuchs/Reymond (134-135), Kahmann en Bauckham. 
'"^ Bauckham, Commentary, 321-322, die vermoedt dat ook in 2 Klemens uit deze bron is ge
put. 
"" Strack/Billerbeck, KommentarWl, IIZ. 
"" Philo, De AeternitateMundiy vooral 19.39-44.83-103. Er zijn volgens Philo 3 mogelijkhe
den: A. De wereld is geschapen en verwoestbaar (Demokritus, Epikurus, Stoa); B. De wereld 
is ongeschapen en onverwoestbaar (Pythagoreeen, Aristoteles); C. De wereld is geschapen en 
onverwoestbaar (Hesiodus, Plato). Het Genesisverhaal komt dan volgens Philo overeen met 
C (vanwege o.a. Gen 8,22). 
'<» Schurer, History II, 537-538. 
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een kosmische beschrijving in de mond wordt gelegd van het wereldeinde. De aarde 
schudt en schokt, de bergen vallen om, zon en maan worden duister en de sterrencir
kel raakt in wanorde'"*. Toch heeft zich in de joodse wereld geen traditie rond dit 
gegeven uit Mozes' testament gevormd. Blijkbaar was er grote aarzeling om de kon-
sekwenties van dit alles voor de schepping en heel de kosmos te overzien. 

Soms treffen we in de pseudepigrafische 'onderstroom' van joodse geschriften 
(de kommentaar van Fuchs/Reymond spreekt over "bas-Judaïsme") vage voorstel
lingen aan over een wereldbrand. Het materiaal dat uit deze kategorie genoemd 
wordt als bewijs van een laat-joodse traditie over een wereldwijde brand moet aan 
twee voorwaarden voldoen: er moet een aanwijsbare laag van traditie zijn, die zich 
naast het officiële joodse standpunt of in het verlengde daarvan heeft ontwikkeld, 
én deze traditie moet aantoonbaar voorafgaan aan 2 Petrus. 

In 1 Henoch wordt de verwachting uitgesproken, dat bergen zullen omvallen, 
heuvels zullen smelten en dat zo alles op aarde zal vergaan; in een visioen smelten 
bergen van metaal weg in vuur'"^. Deze brand treft de aarde en teistert de mensheid, 
maar over het heelal wordt niet gerept. Het ingrijpen van God is eschatologisch en 
oordelend, maar niet kosmisch. Uit Qumran is de tekst van een danklied bekend, 
waarin de dichter zegt zich niet op eigen kracht te kunnen beroemen, wanneer de 
tijd komt dat bronnen en beken uitdrogen door stromen van vuur, en bergen tot op 
het fundament verteerd worden. Het is de tijd van het grote verderf over de wereld. 
Maar ook deze tekst is geen echte parallel met 2 Petrus, omdat het verderf het werk 
van Belial lijkt te zijn'"*. 

Teksten uit de tweede eeuw, die later te dateren zijn dan 2 Petrus, kunnen uiter
aard geen bewijs zijn voor een laat-joodse traditie, waarvan Petrus afhankelijk zou 
zijn. Zo wordt wel gewezen op 4 Ezra (een droom over een man uit de zee die een 
stroom van vuur loslaat op zijn tegenstanders, die dan ook in groten getale vernie
tigd worden)"". Ook is de aandacht gevestigd op een interessante passage uit de Le
vens van Adam en Eva. Michael heeft tot Eva gezegd: vanwege de zondeval zal de 
Heer de wraak van zijn oordeel over de mensheid brengen, eerst door water en dan 
door vuur. Merkwaardig is echter, dat Eva dan maatregelen aanbeveelt om het pa-
radijsverhaal te konserveren en te beschermen tegen rampen, óók tegen het vuur. 
Het is blijkbaar de bedoeling dat de levensbeschrijving van het eerste mensenpaar 
ook na de brand nog geraadpleegd kan worden. Ze adviseert namelijk om alles vast 
te leggen zowel op steen als op klei. De stenen tabletten zullen een ramp met water 
doorstaan, maar niet een ramp met vuur. De tabletten van klei juist wel, omdat ze in 
vuur hardgebakken worden. Er zullen dus mensen zijn die na de ramp het geschre-

'* T.Mozes 10,3-6 (Charlesworth, Pseudepigrapha I, 932). Ook het beeld van de adelaars-
vleugels uit Mozes' Testament (vs 8) kan teruggaan op Deut 32, namelijk op vs 11-15. 
"" 1 Henoch 1,6-7; 52,6-9; Charlesworth, Pseudepigrapha I, 13.37 (in de betekenis van Zef 
1,18). 
'»' 1 QH 3,19-36 (Lohse, Texteaus Qumran, 122-123). Het zijn "stromen van Belial" (29.32); 
het verderf valt hier niet samen met het oordeel, maar is het gevolg van strijd (we lezen over 
"strijdkrachten van de hemel" en over de "heldenoorlog" in 35), die niet ophoudt tot de defi
nitieve eindvernietiging gekomen is. 
"* 4 Ezra 13,10-11; Charlesworth, Pseudepigrapha I, 551. 
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vene zullen lezen Daarom zal een natuurramp bedoeld zijn, en met de emdkatastro-
fe"" 

Ook m deze late teksten wordt wel nagedacht over een oordeel dat de aarde treft 
en de mensheid, maar de 'kosmische' konsekwenties daarvan zijn niet doorgedacht. 
Omdat ZIJ niet aan de twee eerder genoemde voorwaarden voldoen, worden zij ten 
onrechte opgevoerd ten bewijze van een laat-joodse traditie over een kosmische 
brand, waarvan 2 Petrus dan afhankelijk zou zijn 

De idee van een wereldbrand komen we wel tegen in een fragment dat door Cle
mens Alexandrinus wordt aangehaald om te onderstrepen dat de mens geoordeeld 
wordt, ook al leven op aarde rechtvaardigen en goddelozen naast elkaar Er komt 
een tijd, aldus het fragment, dat de hemel zal opensplijten en een vuurvlam over de 
aarde zal razen die alles verslindt op aarde en in de hemelen'". Onder de joden is 
dus op beperkte schaal, zij het zeer aarzelend, nagedacht over de doorwerking van 
Gods oordeel in het eindgencht Maar van een joodse traditie op dit punt kan toch, 
gezien het bewaard gebleven materiaal, geen sprake zijn 

Een zeer gedetailleerde en steeds herhaalde uitwerking van het thema 'wereld
brand' treffen we aan in de Sibyllijnse Orakels Soms lijkt de brand daar plaatselijk 
van aard te zijn, of een middel tot vernietiging van heidense machten, terwijl Israel 
en alle Godvrezenden buiten bereik van het vuur blijven Vooral in de latere gedeel
ten van de Orakels wordt deze voorstelling uitgewerkt, dus na de verwoesting van de 
tempel, de grote branden te Rome en de uitbarsting van de Vesuvius Het lijkt wel 
of met deze ingrijpende gebeurtenissen ook het vuur van de verbeelding hoger is op
gelaaid"^ 

Maar ook in het derde boek van de Orakels, dat uit voor-christelijke tijd stamt, 
komt het motief van de wereldbrand reeds voor Het is dus voor het eerst in de tra
ditie van de Sibyllijnse Orakels, dat we van een buiten-bijbelse, joodse traditie zou
den kunnen spreken Deze Orakels vormen een traditie op zichzelf, waarbinnen het 

"" Vitae Adae et Evae, 49-50 (Charlesworth, Pseudepigrapha II, 292) Ook Josefus, die een 
bericht doorgeeft van Adam over de verdwijning van alle dingen, deels door vuur en deels 
door water, denkt aan natuurrampen (Antiquitates I, 2,3 jtpoeipriKÓTOc; dcpavianov 'A6a-
nou Tcbv öXcov ËoeoGai, xöv nèv KUT' \ayyi\i Ttupói;, TÓV êtepov 5è KUTO Piav KOI n t̂iGuv 
ü5aT0<; Illustratief hierbij is de opmerking van Philo (Vita Mosis II, 263) dat de herinnering 
van de mensen aan wat vroeger geweest is teloor gaat door rampen van water en vuur, die 
voortdurend elkaar opvolgen Hij doelt blijkbaar met exklusief op de twee grote rampen van 
zondvloed en wereldbrand 
'" Het fragment (te dateren aan het eind van de eerste eeuw) is van Pseudo-Sophokles (Char
lesworth, Pseudepigrapha II, 826 cf 828-829) Niet geheel duidelijk is de bedoeling van de slot
zin "Dan zal Hij (God'') alle dingen die eerder waren vergaan, bewaren/konserveren " Moet 
dit als een soort apokatastasis worden opgevat (zo Mayer, Weltenbrand, 120 gevolgd door 
Fuchs/Reymond, US)' 
"2 Verschillende motieven zijn herkenbaar, uit de iraanse sfeer de rivier van vuur (II, 196-213, 
VII, 118-131, zie ook de Petrus-Apokalyps (Eth 5-6)) en van een vurige metaalstroom (II, 
252-253 315) Maar ook een meer kosmische uitbeelding van vechtende en vallende sterren (V, 
158 512-531, een uitgewerkte beschrijving ook in IV, 171 178, V, 211 213, VIII, 190-191 204-
205) 
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verzamelen, omwerken en uitbreiden een eigen plaats had"^ Maar in hoeverre is dit 
echt een è«/'/en-bijbelse traditie geweest? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, 
gaan we de twee meest geciteerde passages uit de Orakels eens beter bekijken: 

Sib Or III, 57-87: De verwoesting van Rome zal gepaard gaan met een vurige wa
terval en met zwavel. God zal de hemel oprollen als een boekrol, en het hemelge
welf met al zijn verscheidenheid valt ter aarde. Er volgt een waterval van vuur die 
het hemelgewelf zal doen smelten en waardoor er geen schijnsel van planeten 
meer zal zijn. 
Dit is geschreven vanuit de bittere teleurstelling van de egyptische joden na de 
slag bij Actium; er treden figuren op als Beliar en "de weduwe"(Cleopatra?). Zij 
is het, die uiteindelijk het hele universum zal doen instorten. Toch is deze passage 
ondenkbaar zonder bijbelse motieven. Vuur en zwavel herinneren onmiskenbaar 
aan de verwoesting van Sodom en Gomorra. Ook de profetie van Jesaja is ver
werkt. Wat de figuur van de weduwe betreft, zie men Jes 47,8-9: de onbezorgde 
jonkvrouw (= Babel) zal weduwe worden en van haar kinderen worden beroofd. 
De rest van dit hoofdstuk beschrijft dan een verschrikkelijke ramp. Voor het op
rollen van de hemel als een boekrol vergelijke men nog Jes 34,4. 
Sib Or III, 669-701: Vurige zwaarden vallen vanuit de hemel op de aarde neer, 
wat uiteraard een verwoestende uitwerking heeft. God zal alle mensen oordelen 
door oorlog en door het zwaard, door vuur en stromende regen, door zwavel van
uit de hemel, door steen en hagel. 
In de beschrijving van de middelen om het oordeel te voltrekken herkennen we 
opnieuw wat met Sodom en Gomorra gebeurd is; verder de plagen van Egypte en 
andere motieven uit de profetie (Jes 29,6; 30,30; Ez 38,22)"^ 

In de sibyllijnse traditie wordt totaal niet gespekuleerd over het wereldeinde als 
zodanig. Het gaat steeds om Gods oordeel over goddeloosheid: het oordeel zoals 
dat in de geschiedenis steeds zichtbaar werd, maar dat in deze orakeltraditie als het 
ware steeds verder wordt uitvergroot. Historische en profetische motieven uit de bij
bel worden daarbij vermengd met politieke motieven. Verder dan het oordeel en het 
komende einde denkt men niet '". Misschien was deze orakel-traditie ook in christe
lijke kring bekend'". Maar kan men zeggen dat Petrus ook in deze traditie staat, of 

I" Zie vooral Schürer, History UIA, 626-628 en de inleiding op Boek III in Charlesworth, 
Pseudepigrapha I, 354-361. De in het vervolg geciteerde passages zijn daar te vinden op p. 
363-364; 377; 379-380. 
'i* Zo ook III, 796-808 waar de voortekens van het einde beschreven worden in ongeveer de
zelfde termen, maar met verduistering van zon en maan; Joel 2,10. 
'" In Sib Or II, 221-251 en IV, 179-192 gaat het wel over opstanding en oordeel van mensen 
na de brand, c.q. door de brand heen, maar dan staat toch meer de vergelding na de dood en 
het lot van de individuele mens in de aandacht dan de realisering van Gods belofte van nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde; deze gedachte beantwoordt meer aan het politieke dan het bij
belse verwachtingspatroon. 
116 Volgens Justinus Martyr hebben namelijk zowel de Sibylle als Hystaspes over een vernieti
ging van de wereld door vuur gesproken. Apologia I, 20: Kai ZiPuXXa 8è KOI 'YcTdoTtTii; 
YEvnoEaOai Tü)v <p8apTwv óvaXwciv 6ia 7iupó(; 6(paoav. Ook God zelf zou dan echter in het 
vuur 'oplossen'. Justinus doelt waarschijnlijk op Sib Or IV, 171-178. Zie over het orakel van 
Hystaspes: Schürer, History UIA, 654-656. 
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er materiaal aan heeft ontleend'' Om drie redenen is dat onwaarschijnlijk te noe
men 

1 Wat betreft het middel van vernietiging is Petrus in vergelijking met de Orakels 
uitermate sober in zijn beschrijving Het enige vernietigingsmiddel dat hij noemt is 
vuur 

2 Wat betreft de plaats van vernietiging ontbreekt blijkbaar bij Petrus een poli
tiek motief In tegenstelling tot de Orakels wordt de plek waar het vuur zal inslaan 
niet nauwkeurig gelokaliseerd Het gaat om de hemelen en de elementen, en om de 
aarde en wat op die aarde gebeurd is, in het algemeen de werken daarop Deze alge
mene omschrijving spoort niet met de vormgeving van de Orakels 

3 Wat betreft het doel van vernietiging is op te merken dat bij Petrus vernietiging 
geen doel op zichzelf is, en ook niet opgaat in oordeel en straf, maar ruimte schept 
voor een nieuwe wereld De belofte van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont, opent perspektief voor een leven na de brand Dat is het uit
eindelijke doel, waar God naartoe werkt In de Orakels ontbreekt dit perspektief 

Konklusie Er is geen joodse traditie over een wereldbrand Wel heeft het besef 
geleefd, dat Gods oordeel over goddeloosheid enorme konsekwenties zou hebben, 
maar deze konsekwenties zijn met konsekwent doorgedacht Ook is er een sybillijn-
se traditie geweest, die voor een groot deel gebaseerd is op OT-ische profetieën 
Deze traditie-stroom heeft zich verbreed onder de indruk van katastrofes als de ver
woesting van de tempel, de branden te Rome en de uitbarsting van de Vesuvius Er 
IS echter geen enkele aanwijzing, dat 2 Petr 3 om redenen van politieke of godsdien
stige aard de brand te Rome heeft uitvergroot Petrus heeft zelfstandig verder ge
dacht in de lijn van wat vanouds onder de joden in het lied van Mozes gelezen werd, 
en van wat in de profetie voorhanden was 

3 4 2 Bijbelse achtergronden 

3 4 2 1 Het perspektief van het Oude Testament 
Wanneer 2 Petr 3 niet kan worden verklaard vanuit een buiten-bijbelse traditie, 

zullen we naar verdere aanknopingspunten moeten zoeken in de profetie van het 
OT Wat hebben de profeten voorzegd, en wat is door de apostelen doorgegeven (2 
Petr 3,2)'' De stelling van Kahmann was, dat de Schrift wel het vuur kent als werk
tuig of begeleiding van Gods oordeel, maar dat nooit gesproken wordt over een 
brand van het heelal Het is deze stelling, die in het belang van ons onderwerp nu op 
haar juistheid moet worden getoetst Is het terecht om te zeggen dat de oorspronke
lijke bijbelse traditie alleen een beperkt gericht met vuur kent, en dat Petrus die tot 
m het kosmische uitbreidt'' Het is waar, dat zelfs de onbeperkte wereldbrand waar
over Zefanja spreekt (1,1, 3,8) de konstellatie van de kosmos onaangetast lijkt te la
ten'" Toch moet op dit punt meer worden gezegd 

Ten eerste valt in 2 Petr 3 direkt al op, dat de schrijver uitdrukkelijk in de bijbelse 
traditie wil staan Hij wil slechts herinneren aan de woorden, die door de heilige 
profeten tevoren gesproken zijn Het gaat hem vooral om de verwachting van Gods 
beloften Dat werkt ook door in vs 10: het moment-waarop wordt OT-isch benoemd 

'" Kahmann beschouwt de Zefanja-teksten dan ook niet als een echte parallel (De tweede 
brief van Petrus, 92) 

253 



De realiteit van de belofte 

als de dag des Heren. En in vs 13 wordt voor de verwachting van nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde verwezen naar de belofte. Petrus geeft dus duidelijk te kennen, dat 
hij geen spekulatieve kosmologie wil bieden, maar de verwachting van het wereld
einde als onderdeel van de belofte van God in de aktuele diskussie met de spotters 
konkreet wil maken. Wanneer nu in vs 7 voor het eerst gezegd wordt dat hemel en 
aarde zijn opgespaard voor het vuur, voegt Petrus daaraan toe: "door zijn woord" 
en daarmee is het wereldeinde bepaald door het woord van God, het woord dat ook 
alles tot stand heeft gebracht. De apostel onthult, dat God het zo besloten heeft"*. 

Ten tweede vragen twee teksten uit het OT (niet genoemd door Kahmann!) vooral 
onze aandacht: 

Deut 32,22 (uit het lied van Mozes, het volkslied van Israël): "Het vuur van mijn 
toorn ontbrandt, dringt door tot de diepten van het dodenrijk, verzengt de aarde 
en wat zij opbrengt, en verteert de grondvesten van de bergen". Verzengend vuur 
dat zelfs het dodenrijk niet onaangetast laat en de bergen ondergraaft vanuit hun 
fundament, wordt een brand die méér dan de aarde verteert. Deze regels van Mo-
zes zijn talloze malen gezongen en vormden het basisbestand van de verwachting 
van het oordeel onder Israël'". In het lied van Mozes is dus door de eeuwen heen 
een verwijzing gezien naar een eindkatastrofe in het heelal'^". 
Jes 34,4: "Al het heer des hemels (= hemellichamen) gaat ten onder, de hemelen 
worden opgerold als een boekrol, al hun heer valt af als blaren van de wijnstok en 
blad van de vijgeboom". Zoals we reeds zagen, heeft LXX hier "de machten van 
de hemel zullen smelten". Dat is dan de kosmische konsekwentie van het gericht 
over de volken, speciaal over Edom. 
Ten derde is te herinneren aan de woorden van Jezus: De sterren zullen van de he

mel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen (Mat 24,29). Petrus ontleent 
in deze passage veel aan wat Jezus de apostelen had geleerd: dat Gods gericht zelfs 
de hemellichamen niet onaangetast zal laten, maar ook, dat hemel en aarde zullen 
voorbijgaan (Mat 24,35). Hij zegt immers: op die dag zullen de hemelen met gedruis 
voorbijgaan'^'. En tenslotte gebruikt hij in vs 10 het beeld van de dief in de nacht 
(Mat 24,43-44). Duidelijk is te zien hoe de apostel vooral in vs 10 rechtstreeks in de 
lijn van zijn Heer wil staan'^^. 

'18 Bauckham, Commentary, 301 moet op dit punt dat ook zijn stelling afzwakken, dat 2 Pe
trus afhankelijk is van een joods-apokalyptische bron. "Although his immediate source is a 
Jewish apocalypse, the Jewish expectation was an interpretation of OT texts...". Daarmee is 
althans een indirekte verbinding met bijbelse gegevens toegegeven. 
' " Het gerichtsvuur uit vs 22 kan niet geïdentificeerd worden met vs 21b, de straf door een 
vreemd volk, zoals Mayer wil (Weltenbrand, 97). Hij verklaart vs 22 en ook de teksten bij Ze-
fanja als metaforen en komt dan tot de konklusie, dat Israël vóór de ballingschap nog geen al
gemene, wereldwijde katastrofe verwachtte. De idee van de wereldbrand ziet Mayer als een la
tere, interne ontwikkeling binnen het jodendom. Het spreekt vanzelf dat, om deze stelling te 
kunnen handhaven, ook het tweede deel van Jesaja als post-exilisch moet worden opgevat. 
™ Dit blijkt ook uit de latere verwerking in het Testament van Mozes (zie onder 3.4.1.3.). 
Justinus {Apologia I, 60,8) citeert het lied van Mozes om te laten zien dat de bijbelse verwach
ting van de wereldbrand ouder is dan ideeën uit de filosofie daarover. 
121 Vergelijk het liturgisch gebed uit Didache X 6: "Laat genade komen, en laat deze wereld 
voorbijgaan!" (èX6éTCo xópiQ Kat TtapeXSÉTCD ó KÓCHOI; OÓTOI;). 
122 Dit wordt ook opgemerkt door Lövestam, Eschatologie und Tradition, 297-298, die echter 
terecht literaire afhankelijkheid van Mat 24 ongeloofwaardig acht. 
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Hier daagt al het ruimere perspektief, dat het OT biedt op het wereldeinde en het 
vuur, waarmee God alles op aarde wegvaagt. Waar Gods heiligheid de aarde aan
raakt, doen zich vuurverschijnselen voor (Micha 1,3-6), die een vernietigend effekt 
hebben op alle goddeloosheid, naar het voorbeeld van Sodom en Gomorra. Ook in 
het laatste gericht dat de bijbel aankondigt gaat het om een theofanie, met om het 
lot van de aarde, de manier waarop de wereld moet ondergaan, of een verandering 
van elementen. Het element 'vuur' staat niet op zichzelf. Centraal staat het oorde
lend ingrijpen van God die, wanneer Hij komt, omringd is door vuur'^' 

Vanuit het middelpunt van Gods verschijning, die op de aarde inbrandt, heeft het 
vuur wel wereldwijd, zelfs kosmisch effekt. Dat blijkt vooral in de profetie van Je-
saja. ten gevolge van Gods brandende toorn wankelt de hemel, en de aarde wijkt 
van haar plaats (Jes 13,13) Kosmische verschijnselen zijn de bijverschijnselen van 
Gods toorn, zoals- verduistering van zon, maan en sterren, donder, aardbeving, ge
dreun, wind, storm en een verterende vuurvlam; overstroming, stortbui en hagelste-
nen Heel de natuur, heel de kosmos is in beweging (Jes 13,10; 29,6; 30,30). Het 
heelal lijkt zijn stabiliteit te verhezen, zodat de hemelkoepel wordt opgerold en de 
sterren afvallen als bladeren in de herfst, de hemel scheurt open (Jes 34,4; 64,1-2). 
Verder ziet de profeet, hoe de hemel in rook vervliegt en de aarde als een kleed ver
gaat (Jes 51,6; cfPs 102). 

Petrus zelf - en dat mag in dit verband wel opvallend genoemd worden - citeert 
op Pinksteren Joels profetie over bloed, vuur en rook, wonderen in de hemel en op 
de aarde; de zon ziet hij zwart en de maan is hem rood voor de ogen. 2 Petr 3 is niets 
anders dan een uitwerking van Petrus' toespraak op Pinksteren over de profetie van 
Joel (Hand 2,19-20; Joel 2,30-31)'^" De apostel Johannes heeft op Patmos met ei
gen ogen aanschouwd hoe het uiterlijk van de hemel en van de aarde plots verande
ren kan (Op 6,12-14). 

Hieruit blijkt het volgende. 
1 De ontwrichting en destabilisatie van het geschapene is het werk van God (Deut 

32,22, Jes 13,13; 50,3; Ez 32,7; Am 9,5; deze teksten korresponderen met wat Pe
trus zegt in 2 Petr 3,7. door zijn woord zijn de hemelen en de aarde van nu opge
spaard voor het vuur, op de dag van de ondergang van goddeloze mensen). 

2 We krijgen de indruk, dat onder invloed van het oordeel de schepping zelf 
wordt teruggedraaid en alles weer vervalt tot een chaotische staat (Jer 4,23-28). 
Zelfs het hemel-hcht valt uit, de lucht gaat rouwdragend in het zwart'^'. Zelfs de 
sterren, die op de vierde scheppingsdag aan het hemeldak waren opgehangen, wor
den losgemaakt 

3 Het vuur van Gods gericht tast niet alleen de goddelozen aan, maar ook de 
grond onder hun voeten (Gen 3,17; 6,13; Jes 66,15-16; Micha 7,13; Zef 1,2-3 (met 
kontekst)). Ontrouw aan God en zijn geboden ontwricht heel de kosmos; als gevolg 
van menselijke ontrouw kwijnt de natuur weg (Hos 4,3). 

I" Zie Deut 32,22, Jes 30,27-28, 66,15-16 (een belofte van zijn komst), Ez 38,22, 39,6, Zef 
1,18, Mal 4,1, cfl Kor3,13, 2Tess 1,7-8, 2 Petr 2,6 
12* Thiede, Simon Peter, 65 112 
'2' C Houtman, Wereld entegenwereld,h2ii.Tn\9%2,5i Zie ook Lang in: Kittel, Wórterbuch 
VI, 927-953 
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In het perspektief van het OT kan tevens duideUjk worden, dat een totale ver
woesting zoals Petrus beschrijft niet hoeft uit te sluiten dat op dezelfde plek later 
nog weer een nieuw begin kan worden gemaakt. De Septuagint beschrijft de aan
kondiging en de voltrekking van het oordeel over het OT-ische Jeruzalem in dezelf
de termen als 2 Petrus: platbranden, losmaken en verbranden (KaTaKaico: LXX Jer 
21,10; 32,29; 34,22; 38,17.23; Xüco: LXX Ezra 5,12; Kaico: LXX Jer 32,29; 34,2; 
37,8.10; 38,18). Al werd geen steen op de andere gelaten en vaagde het vuur alle res
tanten weg, toch bleef het fundament van Gods belofte onaangetast. Zo kon zelfs 
op de zwartgeblakerde ruïnes nog een nieuwe stad worden gebouwd. In het oerwoud 
groeien de meest exotische orchideeën op de resten van de planten, waaruit zij zijn 
voortgekomen. 

Ook op wereldwijde schaal is het laatste woord niet aan de krachten van ontbin
ding, maar aan de God van de belofte, die na het vergaan van de voormalige wereld 
weer een ongedacht nieuw begin maakte, en Noach met zijn familie weer vaste 
grond onder de voeten gaf. Zo mag er ook nu hoop zijn voor de wereld: nadat de 
huidige wereld in brand is gestoken, is van Gods kant iets geheel onverwachts te ver
wachten (3,5-7.13). Na de brand staat alleen Gods belofte nog overeind. Naar ana
logie van de opstanding van het lichaam kan ook de wereld nieuw uit het vuur verrij
zen. Zelfs een kosmos, die in vergaande staat van ontbinding verkeert, kan door het 
woord van God worden opgeroepen uit het graf van de desintegratie. 

Konklusie: De verwachting van een brand van kosmische afmetingen, wanneer 
het vuur van Gods aanwezigheid de goddelozen en hun daden wegvaagt, is één van 
de perspektieven van het OT. Petrus heeft dit perspektief met profetische blik ge
zien en de lijn van het OT doorgetrokken met behulp van de aanwijzingen van zijn 
Heer. Tegelijk klemde hij zich aan Gods belofte vast: er komen nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde. 

3.4.2.2. De periode na het Nieuwe Testament 
Het is de moeite waard om vanuit 2 Petrus 3 niet alleen terug te kijken naar het 

OT, maar ook het spoor van de brand, die alles in vuur en vlam zet, nog verder te 
volgen tot na de NT-ische periode. De aandacht gaat dan al spoedig verschuiven van 
het hemelvuur naar het hellevuur. Zo wordt bijvoorbeeld in de Petrus-Apokalyps, 
die toch ook afhankelijk is van 2 Petrus, een uitgebreide beschrijving gegeven van 
de kwellingen die de goddelozen in het eeuwige vuur moeten ondergaan. Maar er is 
ook een voorbeeld van een dokument, waarin in principe op dezelfde manier en op 
basis van deels dezelfde profetische teksten te werk is gegaan als in 2 Petr 3: 2 Kle-
mens 16,3. 

Daar wordt namelijk het volgende gezegd: "Weet, dat de dag van het oordeel al 
komt als een brandende oven (Mal 4,1), en dat sommige hemelen zullen smelten (Jes 
34,4 LXX) en heel de aarde als lood zal zijn dat smelt in het vuur (2 Petr 3,10). Dan 
zullen de geheime en de zichtbare werken van de mensen openbaar worden." Ook 
hier is de verwijzing naar het wereldeinde profetisch van inhoud, en heeft zij een 
ethische funktie: het gaat immers om de werken (ëpya; cf 2 Petr 3,10), die op het 
'draagvlak' van de aarde zijn gedaan en nu 'onder vuur' worden genomen. Verder 
roept de schrijver op tot boetedoening (16,1; 17,1). Dit betekent dat het kosmische 
vuur al in de oude christelijke kerk een thema was in de prediking. 

De eerste die de christelijke opvatting over een wereldwijde brand verdedigde te-
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genover de ideeën van de Stoa was Justinus Martyr. In zijn konfrontatie met de 
Stoa gebruikte hij ecliter merkwaardig genoeg geen bijbelse argumenten. In plaats 
daarvan merkt hij op dat de vernietiging van aards materiaal door vuur al eerder 
was aangekondigd, namelijk door de Sybille en Hystaspes'^*. Blijkbaar was deze 
vrij algemene verwijzing voor zijn lezers voldoende, want Justinus geeft van de pas
sages die hij bedoelt geen citaat en probeert ook niet, ze bijbels te interpreteren. Van 
groot belang is wel dat God de enige is die het einde mag bepalen, omdat Hij alles 
heeft gemaakt. En, aldus Justinus, de opvatting dat God alles heeft gemaakt is ge
heel in de lijn van Plato. Hij kiest dus uiteenlopende bondgenoten in de strijd tegen 
de Stoa! 

Later in zijn Apologie citeert Justinus uit het lied van Mozes (Deut 32,22) om aan 
te tonen dat anderen "onze opvattingen nabootsen"'^'. En inderdaad, Mozes is ou
der dan Plato! Theofilus van Antiochië (ongeveer 180 na Chr.) betoogt tegenover 
zijn heidense vriend Autolycus: griekse dichters en filosofen die spreken over ver
nietiging van de wereld door vuur, praten gewoon de wet en de profeten na. Daarop 
geeft hij een letterlijk citaat van de profetieën van Mal 4,1 en Jes 30,30'^*. De bedoe
ling van deze redenering is blijkbaar, een opening te bieden naar niet-christenen toe. 
Er moet een overstap te maken zijn van de griekse filosofie naar het christelijk ge
loof. 

Een geheel andere benadering wordt gevonden bij Irenaeus en Origenes. 
Irenaeus gaat de konfrontatie aan met een gnostische groepering, de volgelingen 

van Valentinus. Zij verwachtten een algehele vernietiging van alle aardse, dus lagere 
materie, waarbij alles zou opgaan in het niets. Irenaeus stelt hiertegenover niet de 
verwachting van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde (2 Petr 3,13), maar benadrukt 
vooral de idee van een vernieuwde wereld, na een laatste transformatie door vuur'^'. 

Origenes had met een andere tegenstander te maken: Celsus, volgens wie de leer 
van de wereldbrand onder christenen gebruikelijk was. Origenes merkt op dat Mo
zes en andere profeten een komende kosmische brand hebben verwacht, maar dat 
men hen verkeerd begrepen heeft en ten onrechte de leer van de wereldperioden 
heeft geïntroduceerd. Niet de cyklus van de geschiedenis, maar de zonde is de oor
zaak van wereldrampen als de zondvloed en het laatste vuur. Deze rampen werken 
reinigend op de aarde in, aldus Origenes"". 

Thiede heeft in dit verband opnieuw de aandacht gevestigd op de Octavius van 
M.Minucius Felix, een van de oud-christelijke apologeten. Deze reageert op een 
klacht, die wel tegen de christenen werd ingebracht, namelijk dat zij een dreiging 

'^' Apologia I, 20,1 (cf 44,12). Vergelijk de laat-middeleeuwse tekst van het Requiem: "Dies 
irae, dies illa solvet saeclum in favilla, teste David cum Sibylla". Ook volgens deze liturgische 
tekst zal de wereld, in de as gelegd, toch weer verrijzen, namelijk voor Gods oordeel; een later 
couplet zegt: "Lacrimosa dies illa qua resurget ex favilla judicandus homo reus". 
'" Apologia I, 60,8. In Apologia II, 7,1-3 interpreteert Justinus de wereldbrand als de tweede 
vernietiging, dus na de zondvloed. Dat komt overeen met wat Petrus schrijft; zie Thiede, Pa
gan Reader, 84-85. 
'2* Theofilus, AdAutolycum II, 37-38. 
'" Irenaeus, Adversus Haereses 17,1. 
"° Origenes, Contra Celsum IV, 11.20-21. Zelf vat hij het bijbelse vuur - in tegenstelling tot 
Petrus - op als metafoor. 
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van vernietiging zouden uitspreken over het universum zelf, mét zijn sterren'^'. Op deze 
beschuldiging reageert Octavius als volgt: het is een algemene vergissing dat men een 
plotselinge wereldbrand als een onmogelijkheid beschouwt. Bovendien hebben de sto
ïcijnen, de epikuristen, en ook Plato altijd hetzelfde gezegd. Welke filosoof twijfelt er
aan, dat de hemel en alles wat zij bevat ophoudt zoals zij is begonnen? Plato spreekt over 
delen van de wereld die afwisselend blootstaan aan vloed en vuur. Het universum was als 
eeuwig geschapen, maar alleen God zelf, die het schiep, kan het ook ontbinden. De filo
sofen hebben vanuit de goddelijke profeten een glimp van de waarheid opgevangen''^. 

Uit de ontwikkelingen van de periode na het NT is het volgende af te leiden: 
1. De gedachte aan een brand waar ook de hemel en de hemellichamen bij betrok

ken zouden zijn was in christelijke kring gebruikelijk en werd als christelijk idee ook 
van diverse kanten bestreden (Irenaeus, Octavius). 

2. De brand wordt kosmisch ingedacht als het smelten van de hemel en de vernie
tiging van het universum met zijn sterren (2 Klemens, Octavius). 

3. Verdediging van de christelijke idee over een kosmische brand gebeurde vaak 
vanuit algemeen aanvaard gedachtengoed onder filosofen (Justinus, Theofilus, Oc
tavius). Ook werd meer dan eens gewezen op de prioriteit van de wet en de profeten, 
respektievelijk Mozes en Jesaja (Justinus, Theofilus, Origenes, Octavius). 

4. In het debat wordt gemakkelijk de konsekwentie van het vuur van Gods gericht 
(diskontinuïteit en ontbinding van het geschapene) ontweken door de nadruk te leg
gen op transformatie en reiniging door vuur (Irenaeus, Origenes)'". 

3.4.3. Konklusies 

Na de omtrekkende beweging die we in verschillende kringen om 2 Petr 3 heen 
hebben gemaakt, is een aantal konklusies te trekken, waarbij de eigen plaats van dit 
hoofdstuk tamelijk scherp kan worden afgebakend. Dit hoofdstuk bleek niet afhan
kelijk te zijn van een buiten-bijbelse traditie. De nogal verrassende, expliciete stel-
lingname over het wereldeinde door vuur is veroorzaakt doordat de spotters de 
apostel dwingen tot het uiterste te gaan. Hij moet de uiterste konsekwentie trekken 
uit wat profeten hadden voorzegd, en uit wat de apostelen van hun Heer hadden be
grepen. Petrus gaat echter niet buiten zijn Boek (de wet en de profeten), en sluit di-
rekt aan bij het onderwijs van Jezus. We noteren nu wat ons in het getuigenis van 
Petrus over Gods dag is opgevallen. 

'" Minucius Felix, Octavius 11,3: "Anceps malum et gemina dementia, caelo et astris, quae 
sic relinquimus ut invenimus, interitum denuntiare, sibi mortuis extinctis, qui sicut nascimur 
et interimus, aeternitatem repromittere!" Interessant is hier het feit, dat de sterren apart wor
den genoemd, wat onze interpretatie van de 'elementen' steunt. Thiede, Pagan Reader, 87-91. 
' " Minucius Felix, Octavius 34,1-5; Thiede, Pagan Reader, 88-91. Thiede betoogt, dat de Oc
tavius uit dezelfde tijd stamt als Justinus' Apologie en dat 2 Petr 3,7.10-12 "is firmly establis
hed in a scriptural context that makes a first-century date much more plausible than any date 
after the turn of the century;". Minder door de feiten onderbouwd is zijn stelling, dat zowel 
Caecilius (bij Minucius Felix) als Celsus (bij Origenes) waarschijnlijk 2 Petrus hebben gekend. 
'" Gezien de latere diskussie met gnostische groepen (zoals bij Irenaeus) is het opvallend dat 2 
Petr 3 een algehele ontbinding van de kosmos verwacht zonder deze gedachte af te schermen 
tegen een gnostische interpretatie. Dat maakt het temeer onwaarschijnlijk, dat de spotters 
gnostici waren. 
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In de eerste plaats bedoelt Petrus inderdaad een brand op wereldwijde schaal, 
waarbij niet alleen de aarde, maar ook de hemel en de hemellichamen worden aan 
getast Deze vergaande uitspraak is alleen te verstaan vanuit het geloof in de Al 
machtige, die hemel en aarde geschapen heeft, en die naar zijn belofte (') niet alleen 
de aarde, maar ook de hemel aan het wankelen brengt (Hebr 12,26-27) Dat bete
kent het onherroepelijk einde van het wereldgebeuren, van alle goddeloosheid en te
gen de wet ingaande werken Petrus moet dit benadrukken, omdat spotters stellen 
dat alles blijft zoals het vanaf de schepping was De schepping is geen onverander
lijk en onherroepelijk gegeven 

In de tweede plaats, wat betreft de uitwerking van het vuur, deze brand heeft geen 
reinigende, maar een ontbindende en desintegrerende werking Het is door deze 
schijnbare chaotisering, dat God ruimte schept voor een nieuw begin, analoog aan 
de tijd na de zondvloed In 2 Petr 3 gaat het over de hemel en aarde van vroeger, de 
hemel en aarde van nu en de hemel en aarde van de belofte Deze drie konstellaties 
worden van elkaar gescheiden door twee rampen, die het oude losmaken God laat 
alles wegvagen door water (KaxaK^uî tt)) en tenslotte door vuur (KaTaKaco) Het ge
richt wordt veroorzaakt door menselijke goddeloosheid, op de aardbodem bedre
ven, die hemeltergend is Te vuur en te zwaard gaat God die bestrijden De oorzaak 
van de brand is dus niet een kosmische wetmatigheid, maar het woord van God Het 
effekt van dat woord is wel kosmisch Hier ligt het grootste verschil met ideeën uit 
Iran en uit de Stoa, waar de komst van het vuur haast automatisch een nieuwe we-
reldpenode inluidt 

Ten derde vergeleken met de terughoudendheid binnen het jodendom valt het 
op, dat voor Petrus - paradoxaal genoeg - de wereld met onverwoestbaar is omdat 
ze door God geschapen is De paradox ontstaat omdat zowel het scheppende als het 
oordelende woord beide gesproken worden door de machtige God Daarom alleen 
al IS 2 Petr 3 niet geïnteresseerd in het proces van het oordeel en de uitwerking van 
het vuur als zodanig, maar in de belofte Gods, die werkelijkheid wordt Petrus wil 
bewust aansluiten bij de profeten van het OT, en beweegt zich daarmee tegelijk in 
de lijn die de Here Jezus al had uitgezet hemel en aarde zullen passeren Voor velen 
was de christelijke gedachte van een wereldwijde brand een aanstoot en niet altijd is 
men eraan ontkomen, de betekenis hiervan af te zwakken en de kontinuiteit te bena
drukken van deze wereld met de komende wereld Toch moeten we met Petrus zeg
gen wat er aan kontinuiteit is, komt van God, en hoe de kontinuiteit bewaard blijft, 
is ons verborgen 

4 VOL VERWACHTING (3,11 15a) 

De penkoop over de betrouwbaarheid van Gods beloften eindigt zoals 
Petrus ook zijn eerste brief afsloot (1 Petr 5,1-10), namelijk met een escha
tologische parenese Daarmee komt de apostel terug op het uitgangspunt 
van de hele brief, en speciaal van 3,1: hij wil zijn lezers wakker houden en 
oproepen tot een oprecht, christelijk leven. Zoals de ontkenning van Gods 
ingrijpen tot een bedorven levenswandel leidde, zo moet de verwachting 
van zijn belofte juist tot bezinning brengen (cf 1 Petr 4,7-11) En wanneer 
men weet dat de konstellatie van de huidige wereld wordt afgebroken, moet 
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men zich nu al oriënteren op de wereld, die God heeft beloofd. 
Rond het thema 'verwachten' (7tpoo8oKd(ü) vertoont dit gedeelte (vs 11-

15 a) een evenwichtige infrastruktuur: 

(11-12) 
alles vergaat (wijst terug naar vs 10) 
daarom: verwachten en haast maken met het oog op Gods dag 

(13) verwachten van de BELOFTE 

(14-15a) 
verwachten en haast maken met het oog op God zelf 
vanwege het geduld van God (wijst terug naar vs 8-9) 

De centrale boodschap, die logisch voortvloeit uit het thema van de peri-
koop: 'de betrouwbaarheid van Gods belofte', is in vs 13 onder woorden 
gebracht: wij verwachten de vervulling van Gods belofte'^''. Naar twee kan
ten toe wordt die verwachting uitgewerkt, enerzijds omdat alles vergaat en 
anderzijds omdat Gods geduld aan de 'wachttijd' een positieve vulling 
geeft. 

4.1. Het verwachten van Gods dag 

Petrus motiveert het verwachten van Gods dag met de samenvatting van 
VS 10: "omdat dit alles dus ontbonden zal worden""'. Er is een zo direkt 
verband tussen eschatologie en ethiek, dat de oproep tot een heilige levens
wandel onderbouwd kan worden met de ontbinding van alle dingen. Dat 
wil echter niet zeggen, dat men onder de dreiging van het gericht tot een an
der leven gedwongen wordt. In 2,9 was de eerste konklusie uit de voorbeel
den van oordeel, dat de Heer de godvruchtigen uit de verzoeking weet te 
verlossen. Eerder werkt de verwachting van Gods dag stimulerend, omdat 
men uitziet naar het moment, dat de langverwachte belofte zal worden ge
realiseerd. 

Vandaar dat Petrus de nadruk legt op kwaliteit van het christelijk leven. 

' " Kahmann laat zien hoe de verbindingslijnen tussen 2 Petr I en 3 samenkomen rond het 
woord belofte. "We mogen in de belofte Gods het eigenlijke hoofdthema zien van de brief". 
Doel is, de gelovigen te bewaren en te bevestigen in de verwachting, die voor Gods belofte 
openstaat (Schrift en traditie, 83-84). 
' ' ' Het participium XUOHÉVOJV heeft hier futurale betekenis, na de futura in vs 10. Hoewel er 
enige variatie is in de handschriften (zie Aland, The Greek New Testament) is in ieder geval vs 
11 als konklusie bedoeld. De meeste handschriften ( K A K "f en 14 minuskels) lezen TOOTCOV 
oüv, wat de konklusie het duidelijkst aangeeft. Niet de manier waarop alles vergaat, maar het 
feit dat alle dingen worden ontbonden is de motivatie voor de christelijke verwachting. 
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In afwachting van dit alles moet men leven in "heilige wandel en gods
vrucht". In het grieks wordt tweemaal het meervoud gebruikt: dvacxpo-
fttïq Kai euoePeiaiq, zoals Petrus wel vaker doet (1 Petr 2,1; 2 Petr 
2,2.18). Met dit meervoud wil hij zeggen, dat heilige levenswandel en 
godsvrucht vorm krijgen in een konkreet gedragspatroon. In 1,5-7 heeft 
hij met enkele kernwoorden een christelijke gedragslijn geschetst'^*. De 
nadruk op heilige levenswandel is voor Petrus fundamenteel (1 Petr 1,15-
16) en staat diametraal tegenover een levenswandel in losbandigheid (2 
Petr 2,7). 

Zoals gezegd is het kernwoord in deze verzen: 'verwachten' (TipooSo-
Kdco). De oproep om waakzaam te zijn was een vast onderdeel van de 
apostolische verkondiging, vastgehecht aan Jezus' beeld van de dief (Mat 
24,42; Rom 13,11; 1 Tess 5,6). Verwachten is hier ook: haast maken. Pe
trus voegt oTieüöovTaq toe, dat op twee manieren kan worden weergege
ven: reflexief {\i haastende met het oog op de komst van Gods dag) of tran
sitief {ds komst van Gods dag verhaastende). In dit verband is een boeien
de diskussie bekend uit het einde van de eerste eeuw na Christus, tussen 
rabbi Eliëzer en rabbi Jozua'". Rabbi Eliëzer had namelijk gezegd: 'als de 
Israëlieten geen boete doen, zullen zij in eeuwigheid niet verlost worden'. 
Daartegenover haalt rabbi Jozua dan Jes 60,22 aan: de verlossing is niet 
afhankelijk van boetedoening, maar van het door God vastgestelde tijd
stip. 

Op de achtergrond van dit debat stond de vraag of de tijd van de verlos
sing al voorbij is, of nog komen moet. Rabbi Eliëzer gaat van het eerste uit. 
De oorzaak van het uitblijven van de heilstijd ligt naar zijn mening bij de 
onboetvaardigheid van het volk Israël. Pas wanneer hem Daniël 12,7 wordt 
voorgehouden (waaruit werd afgeleid, dat de messiaanse tijd VA periode 
na de verwoesting van de tempel zal vallen), doet hij er het zwijgen toe. 
Hoewel rabbi Eliëzer strikt genomen niet méér zei dan dat God zich haast 
in reaktie op boete, hebben latere rabbijnen deze lijn doorgetrokken. Ook 
het berouw zélf (c.q. het houden van de geboden, de studie van de tora, of 
vrijgevigheid) zou het einde bespoedigen. "Als de Israëlieten één dag boete 
zouden doen, zou direkt de zoon van David komen", aldus rabbi Acha, 
omstreeks 320 na Christus. 

Naar aanleiding van vs 9 over Gods geduld met mensen zagen we al dat 
Jezus het 'inkorten van de dagen' noemde ter wille van de uitverkorenen 
(Mk 13,20). Ook gaf Hij aan, dat eerst het evangelie aan alle volken gepre
dikt moest worden (Mk 13,10). De gelovigen bidden om de komst van het 
Koninkrijk en stellen zich daarop in (Mat 6,10; 1 Kor 16,22; Op 6,9-11; 

' " Zie vooral de kommentaar van Fuchs/Reymond. 
'" Strack/Billerbeck, Kommentar I, 163-164; deze diskussie heeft nog lang doorgewerkt; zie 
voor latere rabbijnse tradities p. 599-601. 
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22,20). Het bespoedigen van de komst van Gods dag zou de pendant van vs 
9 kunnen zijn, want God geeft nog tijd voor bekering en houdt bij de tijds

duur rekening met de uitverkorenen. Dan zou men inderdaad vanuit men

selijk standpunt kunnen zeggen, dat bekering en heilig leven ertoe kunnen 
leiden dat God zijn belofte kan bespoedigen. Eén dag is bij Hem als dui

zend jaar: het duurt Hem lang. 
Het is duidelijk dat Petrus dichter bij rabbi Eliezer staat dan bij rabbi 

Acha. In zijn toespraak in Jeruzalem drong hij eveneens aan op berouw, 
zodat het verlangde herstel, dat zou beginnen met de terugkeer van Chris

tus, tot op zekere hoogte van het berouw van mensen afhankelijk is"*. 
Maar niet zo, dat berouw en boete automatisch het gewenste gevolg zouden 
hebben. God is en blijft het subjekt: het is zijn dag! In ieder geval mag vs 12 
niet zo 'automatisch' worden opgevat dat door boetedoening, dus door de 
houding van mensen, de komst van Gods dag wordt versneld. Het reflexie

ve gebruik van dit werkwoord is regel, zowel in het NT (Lk 2,16; 19,56; 
Hand 20,16; 22,18) als bij Petrus (2 Petr 1,10; 3,14). Maar in de verbinding 
TipooöoKcbvTaq Kal OTteOSovxaq xfiv napouoiav is de akkusativus gram

matikaal van beide participia afhankelijk"'. Dat betekent, dat Petrus de 
spanning van het 'verwachten' tot het uiterste opvoert; verwachten is ver

haasten. Voor wie zelf haast maakt, komt Gods dag sneller. 
De komst van Gods dag''"' betekent, dat de hemelen brandend losge

maakt zullen worden, en de elementen in vuur zullen wegsmelten. "Het 
'omwille van' maakt duidelijk, dat deze ondergang niet het resultaat is van 
een natuurlijk proces, maar de uitwerking van Gods soevereine wil'"'". Met 
het 'wegsmelten' (TTIKETOI, een hapax in het NT) wordt een notie uit de 
profetie naar voren gehaald (Jes 34,4 LXX; 64,1; Micha 1,4; Nahum 1,5

"* Hand 3,19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat (öitcoi; &v) er tijden van verademing 
komen en God Christus zal zenden Zie Green, Der 2 Petrusbrief, 1118. 
' " Greijdanus noemt in zijn kommentaar twee redenen, waarom de (grammatikaal het meest 
voor de hand liggende) opvatting van de intransitieve betekenis van aTtËuSovxai; met noodza
kelijk en met waarschijnlijk is Allereerst acht hij het een innerlijke tegenstrijdigheid, wanneer 
men Gods dag moet verwachten, afwachten en tegelijk bespoedigen Ten tweede kan men met 
objektief de toekomst van God verhaasten Hij wil de grammatikale moeilijkheid oplossen 
door de woorden xriv napouciav vooral aan het 'verwachten' te koppelen, en het 'verhaasten' 
als een bijkomstig element te nemen Maar het is de vraag of deze grammatikale noodoplos
sing nodig is Verwachten en verhaasten behoeven elkaar met uit te sluiten; men verwacht 
Gods dag, omdat Hij alleen de tijd bepaalt Maar men verhaast die tijd door zich in gebed en 
levenswandel op de komst van die dag in te stellen. Dat is ook het antwoord op de vragen die 
Greijdanus stelt, verwachten is met louter afwachten, maar leven in de spanning van wat ko
men gaat Zie verder Green, 2 Petrusbrief, 11.18, ook de kommentaar van Kahmann 
'* Komst (napouoia) was in 1,16 gebruikt in verband met de (persoonlijke) komst van Chris
tus, in 3,4 ging het om de oude belofte, dat God zou komen. Hier is het woord verbonden aan 
de komst van Gods dag (Op 16,14 de grote dag van de almachtige God) als het moment waar
op God het initiatief neemt, naar zijn belofte 
'■" Kahmann, De tweede brief van Petrus, a.l. 
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6). De eerste lezers van de brief waren meer vertrouwd met het werk van de 
goud en zilversmid dan wij (cf voor Efeze Hand 19,24). Ook Petrus wist 
van de vuurproef, die het goud moest doorstaan (1 Petr 1,7). Als het edele 
metaal is teruggebracht tot de oorspronkelijke substantie, kan er opnieuw 
vorm aan gegeven worden"^. Zo vormt God zijn schepping die in de smelt
kroes van het vuur gesmolten is. De duisternis, die het gevolg is van de ont
binding van de hemeUichamen, wordt gevolgd door een nieuwe dag: de dag 
van God. In een wankele wereld geeft alleen Gods belofte enig houvast. 

4.2. Het verwachten van Gods belofte 

De ernst van de katastrofe, waarover in vs 1012 gesproken is, laat weinig 
hoop voor de wereld. De verwachting van nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, die in vs 13 wordt uitgesproken, komt daarom letterlijk en figuurlijk 
uit de lucht vallen. Omdat vs 13a chiastisch is opgebouwd ("Maar  nieuw 
de hemelen en de aarde nieuw") ligt het onverwachte, het totaal nieuwe, in 
de bedoeling van de tekst. Het woord Kaïvóq beschrijft het nieuwe als van 
een totaal andere kwaliteit''*^ Wij verwachten dat "naar zijn belofte". Het 
enkelvoud duidt, in tegenstelling tot het in 1,4 gebruikte meervoud, één be
paalde belofte aan. Het gaat om de bekende belofte uit Jesaja 65,17: 
"Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroe
ger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen". 

Vanwege de interventie van de Here zelf krijgt deze belofte een uiterst 
persoonlijk karakter. Hij was immers de Heer van de belofte (vs 9). Het is 
een deel van zijn antwoord op het klaaglied van zijn boetvaardig volk. Hier 
wordt zichtbaar hoe berouw en boete de belofte 'losmaken', misschien zelfs 
'bespoedigen'. Dat juist deze belofte verwachtingen wilde wekken en ge
wekt heeft, blijkt uit de echo erop in Op 21,1b, want waar Jesaja zegt "u 
zult aan het vroegere (ta Tipöxa) niet meer denken", zegt een stem uit de 
hemel: "de eerste (ó npcöTOi;) hemel en de eerste (f| TipcoTti) aarde zijn weg
gegaan" . Zo grondig als God alles uit de oude wereld heeft ontbonden, zo 
grondig gaat Hij ook te werk als Hij iets nieuws maakt. Geen wereldvernie
tiging, maar wereldvernieuwing is de verrassing van zijn belofte. 

Wanneer in het OT in de profetische verwachting ook enorme natuurka
tastrofes voorkomen, wordt tegelijk ook op de een of andere wijze het 

■'•̂  Dit werpt achteraf enig licht op de vraag naar de kontinuïteit van de huidige wereld en de 
toekomstige. De smid kan uit het goud iets totaal nieuws vervaardigen. Niet alleen de vorm is 
dan veranderd, maar het element 'goud' is eerst teruggebracht tot de grondvorm en daaruit 
ontstaat een nieuw produkt. Zo kan Aaron over de vervaardiging van het gouden kalf zeggen, 
nadat men gouden sieraden afstond, "ik wierp het in het vuur en dit kalf kwam eruit" (Ex 
32,24). 
'« Trench, Synonyms, 219225. 
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voortbestaan van het heilige land of van de heilige stad verwacht''". In 2 
Petr 3,13 wordt, na de beschrijving van ontbinding van hemel en aarde en 
in tegenstelling daarmee (8E), gewezen op de belofte van God. Wat er na de 
brand is en opgebouwd wordt, is er alleen krachtens dat oude Godswoord. 
De kontinuiteit die er is tussen de oude en de nieuwe wereld, is de kontinu-
ïteit van de belofte, en de aanwezigheid van de Here zelf, die achter zijn 
grimmig oordeel iets nieuws tevoorschijn laat komen. 

Het 'nieuwe' in de hemelen en op de aarde wordt dan ook als volgt geka
rakteriseerd: er woont gerechtigheid. De toekomstverwachting wordt ge
vuld met de verwachting van een andere levenssfeer op aarde. Dat maakt 
alles zo anders. Gerechtigheid was al typerend voor de levensstijl van 
Noach en van Lot (2,5.7-8) en voor allen die 'de weg der gerechtigheid' vol
gen (2,21). Zo werd die gerechtigheid door de profeten ook verwacht als 
een centraal en fundamenteel begrip in de messiaanse wereld (bv. Jes 9,6; 
11,4-5; Jer 23,5; 33,15-16). Paulus kan zelfs zeggen, dat het Koninkrijk be
staat in gerechtigheid (Rom 14,17). 

Duurzaam is de gerechtigheid van de nieuwe schepping, want als gezegd 
wordt 'waar gerechtigheid woont' zou men het durativum KaxoiKet kun
nen weergeven als "waar gerechtigheid thuis is". Alles is recht-getrokken in 
de onderlinge relaties tussen mensen, en tussen God en mens. De nieuwe 
aarde is bedoeld als een bodem van gerechtigheid, een platform waarop een 
nieuwe samenleving wordt opgebouwd. 

4.3. Het verwachten van God zelf 

Op de eschatologie van 2 Petrus is nogal wat kritiek geoefend, zoals m de inlei
ding op dit Hoofdstuk al ter sprake kwam. De toekomstverwachting zou niet 
christologisch zijn, de verwachting van Christus' komst zou op de lange baan ge
schoven worden en vervangen worden door allerlei apokalyptische ideeën. Deze kri
tiek koncentreert zich op vs 12, waar de paroesie niet de persoonlijke verschijning 
van Christus betreft, maar de komst van Gods dag. Wordt de komst van Christus 
naar de achtergrond gedrukt? 

'** Mayer, Weltenbrand, 105-106 Bijvoorbeeld na Jes 34,4-15 volgt m Jes 35 een beschrijving 
van de paradijs-situatie die voor de verlosten is weggelegd Wanneer in Jes 24,19 de aarde 
openbarst, wordt vlak daaarop gezegd dat de Here koning is op de berg Sion Na de bekende 
Joel-profetie over verduistering van zon, maan en sterren lezen we dat Jeruzalem een heilig
dom wordt en het land vruchtbaar wordt Mayer konkludeert daaruit, dat de profeten niet de 
bedoeling hebben gehad om een universele wereldbrand te schilderen en dat minstens voor het 
land Israel een uitzondering wordt gemaakt (p 106), maar zo simpel is de spanning tussen 
kontinuiteit en diskontinuiteit met op te lossen In de joodse bronnen wordt de nieuwe wereld 
soms als een transformatie van de oude gezien (na een grondige reiniging), soms ook als een 
volledig nieuw begin van God, na het oordeel (Strack/Billerbeck, Kommentar III, 840-847; 
Schurer, History II, 537-538) Ook dan wordt de vraag gesteld waar blijven de rechtvaardi
gen'' Een midrasj naar aanleiding van Ps 46,3 geeft onder andere als antwoord, zij hangen aan 
de troon der heerlijkheid, onder de vleugels van de sjechina. 
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Vaak wordt vergeten, dat 2 Petr 3 niet geschreven is naar het model van onze op

vattingen over de toekomstverwachting in de vroegchristelijke kerk, maar naar 
aanleiding van de konkrete realiteit van de spotters. In deze situatie gaat Petrus in 
op de realiteit van Gods oude beloften. Dat de komst van Gods dag niet het zicht be

lemmert op zijn persoonlijke verschijning, wordt duidelijk uit het parenetische slot 
van dit gedeelte, ingeleid met "daarom, geliefden, beijvert u..." (ongeveer dezelfde 
funktie heeft het begin van 1,10). De ijver is gericht op God, die het menselijk ge

drag beoordeelt en ons leven keurt. Het licht van zijn heiligheid onthult elke vlek, 
iedere smet die aan ons leven kleeft. Hoe wordt een mens door Hem beoordeeld? 
Het "door Hem bevonden worden" (auxcS eüpeefivai) heeft een juridische en 
eschatologische klank (1 Petr l,7)'''^ Het toegevoegde "in vrede" betekent: vrede 
met God''". Voor een christen is het van het grootste belang, dat God het offer van 
zijn leven kan goedkeuren. 

Men moet zich inspannen, "onbevlekt en smetteloos" (öoJtiXoi Kal ÓUCÓHTITOI) te 
worden bevonden'''^. Dit houdt verband met wat Petrus in zijn eerste brief schreef 
over het smetteloos en vlekkeloos (ducónou Kai doniXou) Lam, wiens bloed de prijs 
was voor hen die in onvrijheid leefden (1 Petr 1,19)'''*. De pseudoleraars daarente

gen heten 'vlekken en smetten' {aniXox Kai nönoi; 2 Petr 2,13). Ook Paulus ver

bindt deze beide woorden in Ef 5,27: Christus wil de gemeente voor zich hebben, 
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. En Jakobus 
geeft als typering van zuivere en onbevlekte godsdienst: zichzelf onbesmet van de 
wereld te bewaren (Jak 1,27). Omdat in het NT en in de vroegchristelijke literatuur 
veel van dergelijke typeringen voorkomen''", is hier de achtergrond van een aposto

lische traditie te vermoeden. Aansluitend bij het onderwijs van de apostelen is steeds 
geleerd wat christelijk leven is: onbesmeurd en onbesmet te blijven. 

Dit vermoeden wordt bevestigd, wanneer Petrus tenslotte nog terugkomt op wat 
hij in VS 9 heeft gezegd over Gods geduld en de ruimte, die Hij kreëert voor beker

ing. Dat gebeurt in uiterst gekoncentreerde vorm: "beschouw het geduld van de 

'•" Zie verder 2 Kor 5,3; Fil 3,9; Op 3,23; vergelijk de kommentaren van Greijdanus, Kah
mann en Bauckham. Petrus kan gedacht hebben aan wat Christus in gelijkenissen over de toe
komst zei: hoe zal de heer, als hij terugkomt, zijn dienaren 'vinden'? (Mat 24,46; Mk 13,36; 
Lk 12,3738.43; cf Wenham, Being found, 478). 
'** Wat precies die vrede inhoudt, wordt niet gezegd. Sommigen denken aan een interne vrede 
(Calvijn, Greijdanus, Bauckham); anderen aan de externe vrede van het Koninkrijk (Fuchs/ 
Reymond, Kahmann). Waarschijnlijk zijn beide aspekten bedoeld; wanneer God een mens 
onbesmet heeft bevonden, komt er een allesbeheersende vrede in de relatie met God en met de 
medemens. Paulus zegt: het Koninkrijk bestaat in vrede en gerechtigheid (Rom 14,17). 
'■" In plaats van de in de LXX gebruikelijke term ÖHCDHO<; (Lev 1,3; 3,1; cf Hebr 9,14) heeft 
Petrus ducónriToi;, dat in het NT alleen nog (in de lezing van de meeste handschriften) voor
komt in Fil 2,15: "kinderen van God, smetteloos temidden van een krom en verdraaid ge
slacht". Paulus gebruikt dit woord naar aanleiding van Deut 32,5: nwfiTiTd. 
'■•* Zie voor de achtergrond van deze uitdrukking en de betekenis ervan voor de interpretatie 
van Petrus' brieven: Van Unnik, Redemption; besproken in Hoofdstuk I 4.2.1. 
'■» Zie in het NT bij Paulus ook Ef 1,4; Fil 1,10; 2,15; Kol 1,22; 1 Tess 3,13; 5,23; 1 Tim 6,14; 
verder Judas (Jud 24) en in dezelfde geest ook Johannes (1 Joh 2,28; cf 3,3). Bauckham, Com
mentary, 326327 geeft voorbeelden uit latere tijd; vaak gaat het in de kontekst, net als bij de 
voorbeelden uit Petrus' brieven en in Efeziërs, om de staat waarin de christen c.q. de gemeen
te bij de wederkomst verkeert. Zie ook de kommentaar van Spicq op 2,13. 
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Heer als redding" (ocoTTip(a); een pregnante formulering voor 'met het geduld dat 
Hij heeft en de tijdsruimte die er nog is, heeft God redding op het oog'. Gods ge
duld is onze redding. In zijn eerste brief had Petrus de 'redding van de zielen' het 
doel van het geloof genoemd, en hij had laten zien hoe profeten hadden nagespeurd, 
welke vorm die redding zou krijgen (1 Petr 1,9-12). In 2 Petrus komt de'redding' al
leen hier, en haast terloops, ter sprake. De gedrongen stijl van dit zinsdeel en het feit 
dat het begrip ocoTTipia niet verder wordt uitgewerkt geven aanleiding te denken 
dat, wat Petrus ten diepste bedoelt, als bekend wordt verondersteld. 

Ridderbos heeft het gebruik van het woord ocottipia bestudeerd in Petrus' toe
spraken volgens het boek Handelingen'^". De vermaning om boete te doen is daar de 
afsluiting van elke toespraak, die immers om een beslissing van de hoorders vraagt. 
De inhoud van de parenese laat zich samenvatten in Petrus' oproep: 'laat u redden 
uit dit verkeerde geslacht' (Hand 2,40). Dat wil zeggen: laat u redden van het oor
deel, en laat u redden met het oog op de grote dag van de Heer. In de prediking van 
Petrus staat ocoxTipva in direkte relatie tot de persoon van Jezus Christus. Toen Hij 
in de wereld kwam, werd de redding immers een feit. Zo is deze parenese de keerzij
de van de christologische verkondiging der apostelen, aldus Ridderbos. 

Het is dus heel goed mogelijk dat Petrus teruggrijpt op bestaande kernmomenten 
uit de apostolische prediking. Het geduld van de Heer is te herleiden tot zijn wil om 
mensen te redden, doordat ze berouw krijgen van hun zonden en tot geloof in Chris
tus komen. Al is Christus in 2 Petr 3 niet de centrale figuur, zijn reddingswerk 
wordt voorondersteld, temeer omdat eerder in de brief de christologie ruime aan
dacht had gekregen. Christus is Heer en Redder (l, 1.11; 2,20; 3,2.18). Hij is de ver
vulling van Gods belofte, dat Hij zelf zou komen. 

Terugziende op de verzen 1 l-15a, kunnen we zeggen dat voor Petrus de christelij
ke levensstijl korrelaat is met de verwachting van Gods belofte. Bij de spotters deed 
zich deze korrelatie voor in negatieve zin en met een negatief effekt; hun openlijke 
twijfel aan de belofte van God deed hen naar eigen begeerten wandelen. Uit het oor
deel komt evenwel een nieuwe wereld tevoorschijn, waar zich blijvend gerechtigheid 
kan vestigen. Allerlei diskwalificerende opmerkingen, die naar aanleiding van deze 
perikoop zijn gemaakt, berusten op een onzorgvuldig lezen van de tekst. In 2 Petr 3 
vindt men geen spekulatieve kosmologie, maar een verwachten van Gods belofte 
met kosmische dimensies. Het is niet zo, dat de 'Nah-erwartung' wordt prijsgegeven 
en vervangen door een apokalyptische schildering van het wereldeinde; zorgvuldig 
wordt de profetie nagesproken en de vervulling daarvan verwacht. Dit hoofdstuk 
biedt geen versmalde, geïndividualiseerde toekomstverwachting, maar het perspek-
tief van het voltooide Koninkrijk. 

5. GEBUNDELDE WIJSHEID IS DUBBELE WIJSHEID (3,15b-16) 

De scheiding die we nu maken tussen vs 15a en vs 15b is enigszins gefor
ceerd. Petrus verbindt zijn oproep namelijk direkt aan de verwijzing naar 
Paulus. Maar deze verwijzing als zodanig introduceert een nieuw gegeven: 
het gezag van de apostel Paulus en van zijn brieven, en de verdraaiing van 

150 Ridderbos, Die reden des Petrus, 76-81. 
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zijn woorden, waarschijnlijk door de spotters. We komen in het korte be
stek van twee verzen voor veel komplexe vragen te staan. Elk voor zich zou
den deze vragen een aparte behandeling rechtvaardigen. Vandaar de beper
king tot die gegevens, die voor ons onderwerp relevant zijn. Welke funktie 
hadden Paulus' brieven in de apostolische tijd? Kunnen de woorden van 
Petrus ook in die tijd geschreven zijn? En welke funktie heeft de kombina-
tie van Petrus en Paulus in deze tekst? 

5.\. De bundeling van Petrus en Paulus 

Het eerste wat ons opvalt is een bijzonderheid in de formulering, wan
neer Petrus zegt dat "onze geliefde broeder Paulus...« geschreven heeft." 
Het "onze" is geen pluralis majestatis, want de schrijver heeft dit hoofd
stuk ingezet in de ik-vorm. Direkt daarna noemde hij echter "uw aposte
len" (3,2), en daarmee korrespondeert het "onze broeder" van vs 15. Pau
lus zelf trok met zijn medewerkers uiterst broederlijk op. Tychikus noemde 
hij "mijn geliefde broeder" (Ef 6,21; Kol 4,7), evenals Timoteüs (Kol 1,1) 
en Onesimus (Kol 4,9). Zij zijn Paulus' broeders, en hun wederzijdse ver
bondenheid is gegeven met de relatie tussen de apostel en zijn medewerkers. 
Een enkele keer zegt Paulus "onze broeder" (Kol 1,7; 1 Tess 3,2), maar dat 
gebeurt alleen in een wij-perikoop, geschreven namens resp. Timoteüs en 
Silvanus/Timoteüs. 

Het "onze broeder" uit 2 Petr 3 kan geen verband houden met bepaalde 
medewerkers van Petrus of mede-auteurs van de brief, temeer omdat dit 
hoofdstuk in de ik-vorm is geschreven en "wij" in deze brief steeds aposto
lisch meervoud is (1,1.16-18). Paulus geldt hier als mede-apostel en koUega 
van Petrus, Jakobus en Johannes'^'. In de uitoefening van de gemeen
schappelijke taak, die hen als gezanten van Jezus Christus was opgedragen, 
vormen zij een broederschap. Dat Petrus schrijft over "onze broeder" ge
tuigt van apostolische koUegialiteit. 

Dat Petrus speciaal attendeert op wat Paulus u geschreven heeft, bete
kent dat de apostel Paulus bij de lezers van 2 Petrus een bijzonder gezag 
had. Hij was een van de apostelen, die bij de lezers bekend waren en met 
wie een speciale binding bestond'". In de introduktie (vs 2: "het gebod van 
uw apostelen") had Petrus ongetwijfeld ook Paulus op het oog. Hier gaat 
het met name om de brieven die hij geschreven heeft en die kennelijk in 
Asia Minor bij alle partijen (ook bij de pseudo-leraars, zie onder) in hoog 
aanzien stonden. Vanwege het belang van het onderwerp moeten nu alle be
schikbare krachten gebundeld worden, en alle gegeven wijsheid gebruikt. 

'" Zie de kommentaar van Bauckham; ook Vögtle, Petrus und Paulus, 285. 
"2 Zo noemt Polykarpus tegenover de filippenzen als autoriteiten: alle apostelen (Pol Fil 6,3; 
9,1); maar van hen Paulus het meest: zijn naam wordt apart genoemd, omdat hij onder hen 
heeft gewerkt (11,2-3 cf 3,2; 9,1). 
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De bundeling van wijsheid die God aan de verschillende apostelen gegeven 
had, en die in hun korrespondentie is vastgelegd, kan voor de gemeente 
heil-zaam (met het oog op hun oconipia) werken. 

Misschien heeft men, net als Petrus, in Paulus' brieven geproefd dat hij 
schreef "naar de hem verleende wijsheid". De wijsheid, waarmee Paulus 
zijn brieven geschreven heeft, is hem door God verleend (5o6eïaav is pas-
sivum divinum). Hiermee wordt in bedekte termen aangeduid, dat hij 
schreef onder Goddelijke inspiratie, gedreven door de H.Geest'". Deze 
wijsheid is later ook bisschop Polykarpus opgevallen, zowel in Paulus' pre
diking als in zijn brief aan de filippenzen (Pol Fil 3,2). Zelf is Paulus zich 
ten volle bewust geweest van de genade, die hem was verleend, en had hij in 
zijn brieven aan de kerken in Klein-Azie ook steeds naar deze genade terug
gewezen"". Zoals het 'verleende genade' was, dat Paulus mocht meewerken 
m de evangelieprediking, zo was het 'verleende wijsheid', ontleend aan 
Gods Geest, waarmee hij de verbreiding van het evangelie mocht dienen (1 
Kor 2,10-13; 7,40). 

Welke brief (brieven) van Paulus hij precies op het oog heeft, zegt Petrus 
niet met zoveel woorden. Zo zijn in de loop der tijden verschillende brieven 
van Paulus als kandidaat voorgedragen'". Maar eerst moet er duidelijkheid 

' " Fornberg, Early Church, 21, zo ook de kommentaren van Fuchs/Reymond en Bauckham 
Wijsheid werd als een speciale gave van God beschouwd, waardoor het mogelijk is Hem in 
zijn openbaring te kennen (Wijsh 7,7, 9,17, Ef 1,17, Kol 1,9) Conti, Sophia, attendeert te
recht op de overeenkomst tussen deze aanduiding van inspiratie van Paulus en de omschrij
ving van inspiratie bij de "heilige mensen Gods" (1,20-21) Tegelijk is de formulering dermate 
'open' c q 'argeloos' dat moeilijk gesproken kan worden van een voorstadium van de latere, 
kerkelijke inspiratieleer, zoals Knoch doet (Vermdchtnis, 154) Op een heel natuurlijke, on-
gekonstrueerde manier wordt de wijsheid van Paulus door een koUega-apostel herkend als een 
gave van God 
'« Bv inGal2,9;Ef 3,2 7, Kol 1,25 Verder ook in Rom 12,3, 15,15; 1 Kor 3,10 De genade 
van God voor Paulus betekende voor hem de eer om óok een dienaar van Christus te mogen 
zijn (1 Kor 15,9-11) Volgens Conti, Sophia, en Fornberg, Early Church, 26 zou de schrijver 
van 2 Petrus afhankelijk zijn van Paulus, met name van de twee genoemde teksten uit de brief 
aan de kerk van Rome Toch is er een aanzienlijk verschil tussen de 'wijsheid' die Petrus 
noemt en de 'genade' die Paulus gebruikt om zich te legitimeren Was Gods genade de basis 
van zijn ambtsdienst, de gegeven wijsheid gold de inhoud en het vastleggen van zijn woorden 
' " Romeinen (Grotius), Tessalonicenzen (Reicke), Hebreeën {Kanttekeningen; Bengel); zelfs 
ook een verloren gegane brief (Wohlenberg) Deze laatste suggestie is onbewijsbaar en niet erg 
waarschijnlijk, omdat de verwijzing voor alle kerken in het gebied van Klein-Azie kontroleer-
baar en de brief dus in verschillende afschriften voorhanden moest zijn Aan de andere kant is 
met uit te sluiten, dat Petrus meerdere brieven van Paulus op het oog heeft en bedoelt te zeg
gen, in de woorden van Vogtle "dieselbe Mahnung, die ich bneflich an euch richte, hat auch 
unser Mitapostel Paulus bneflich an "euch" gerichtet " (Paulus und Petrus, 283) Vögtle gaat 
er echter vanuit, dat "u" verwijst naar de hele christelijke kerk en met speciaal naar de lezers 
in Klein-Azië Omdat 3,1 zich wel tot die specifieke groep lezers richt, die al eerder een brief 
van Petrus hadden ontvangen, ligt het voor de hand ook in 3,15 aan dezelfde doelgroep te 
denken Dat neemt met weg dat Paulus meerdere brieven heeft gericht aan lezers in Asia Mi
nor 
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zijn over de vraag naar wat voor soort brief (brieven) eigenlijk moet wor
den gezocht. Daarvoor zijn twee kriteria te geven: 

a) de adressering: Paulus heeft "u" geschreven. Wanneer daarmee alle 
christenen bedoeld zouden zijn'̂ *, zou de gedachtengang ernstig verstoord 
worden. Petrus onderscheidt immers tussen wat Petrus u geschreven heeft 
en wat hij in al zijn brieven schrijft. Hij was dit hoofdstuk begonnen met 
terug te grijpen op zijn eerste brief "aan u" en had vervolgens herinnerd 
aan de overlevering van "uw apostelen". Het feit dat in vs 15 niet wordt 
gezegd aan welke kerk Paulus' brief gericht was, kan alleen verklaard wor
den als Petrus doelt op één of meer kerken die hij zelf aanschrijft, namelijk 
in Klein-Azie. 

b) het onderwerp: "zoals ook" (Koööq Kai) Paulus u geschreven heeft. 
Wanneer dit alleen met vs 15a kan worden verbonden, dan moet het gaan 
om passages bij Paulus over Gods geduld, zoals reeds Grotius wilde'". 
Maar, zoals al eerder is opgemerkt, vanaf vs 14 werd een nieuw, afsluitend 
gedeelte ingezet met een parenese op basis van de toekomstverwachting. Vs 
14 vormt met vs 15a één geheel; het punt waarop naar Paulus wordt verwe
zen, is dat van de korrelatie tussen eschatologie en ethiek"*. Omdat Petrus 
in VS 15a naar zijn eigen woorden terugwijst en laat zien, dat Gods geduld 
het reddingsmiddel is, ligt het accent bij de verwijzing naar Paulus eerder 
op VS 14: hoe moet de tijd die God mensen gunt verantwoord worden ge
vuld? 

Alleen op grond van de inhoud zal moeilijk te bepalen zijn welke brief 
(brieven) Petrus precies bedoelt, omdat hetzelfde onderwerp blijkbaar ook 
in andere brieven van Paulus terugkeert. Het is niet zomaar een losse op
merking, waar Petrus voor een moment aan denkt, maar de kern van Pau
lus' woorden. Dit geeft meer gewicht aan kriterium a en vereist inzake b een 
zo specifiek mogelijke behandeling van het thema 'leven vanuit de toe
komst van Christus'. Kriterium a leidt tot de mogelijkheden: Efeziers, Ga
laten en Kolossenzen; wanneer meerdere brieven bedoeld zijn, dan deze 
drie. 

Via kriterium b komt de brief aan de galaten het eerst in aanmerking: in 
Gal 5,13 spreekt Paulus over misbruik van vrijheid als aanleiding voor het 
vlees (men had Paulus' onderwijs over de christelijke vrijheid blijkbaar ver-

"' Zo bv de kommentaren van Spicq en Kahraann, en ook Vögtle, Petrus und Paulus, 282 
(zie vorige noot), volgens wie anders eerder te verwachten zou zijn 'in zijn andere, overige 
brieven' of 'ook in alle overige brieven'. Omgekeerd is echter te vragen waarom schrijft Pe
trus dan met, in een enkelvoudige verwijzing: 'zoals ook Paulus geschreven heeft in alle brie
ven, waarin hij deze zaken aan de orde stek'? 
'" Grotius, Annotaliones, a 1 , te denken is aan Rom 2,4; 3,25-26; 9,22-23; 11,22-23. Overi
gens verwijst de apostel naar teksten, die Paulus schrijft om te waarschuwen voor misbruik 
van Gods geduld, niet om de 'vertraging' van de wederkomst te verdedigen (Vögtle, Petrus 
und Paulus, 290). 
'5« Aldus terecht de kommentaren van Fuchs/Reymond en Bauckham. 
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keerd geïnterpreteerd), wat in de perikoop Gal 5,13-26 tot eenzelfde soort 
polemiek leidt als in 2 Petrus. Wie naar 'het vlees' leeft, aldus Paulus, zal 
het Koninkrijk Gods niet erven. En in het volgende hoofdstuk (met name 
Gal 6,7-10.15) wordt dan de toekomstverwachting voor Paulus de motiva
tie van de christelijke barmhartigheid: het gaat erom dat men een nieuwe 
schepping is - dan ontvangt men vrede"'. Verder komt de situatie in Gala-
tië (er zijn pseudo-broeders binnengeslopen, Gal 2,4) overeen met de situa
tie die in 2 Petr 2,1 wordt verondersteld. 

Met zijn verwijzing naar een kollega-apostel kan Petrus echter ook spe
ciaal doelen op een specifiek en herkenbaar thema uit het apostolisch on
derricht, namelijk het 'onbesmeurd en onbesmet' blijken bij de komst van 
Gods dag (zie 4.3.). Dat zou ook kunnen verklaren waarom hij geen nadere 
verwijzing geeft. Zoals we al zagen, maakt Paulus in Ef 5,27 dezelfde toe
spitsing als Petrus, door de gemeente te tekenen als de smetteloze bruid van 
Christus. Dit thema keert meerdere keren in zijn brieven terug (vergelijk 
vooral, voor wat de brieven aan Klein-Azië betreft: Ef 1,4; Kol 1,22). Spe
ciaal met Efeze had de apostel Paulus nauwe banden, want hij had er jaren 
gewerkt en veel kontakten gelegd. De brief was door Tychikus bezorgd (Ef 
6,21-22) die op zijn reis meer gemeenten in Asia van de inhoud op de hoog
te kan hebben gesteld'^. 

Onze konklusie is dat Petrus verwijst naar het doorgaande onderwijs van 
Paulus, zoals ook hij de gemeenten in Klein-Azië heeft aangeschreven over 
het thema 'leven vanuit de toekomst van Christus'. Misschien denkt Petrus 
speciaal aan het 'onbesmeurd en onbesmet blijken'. Het eerste komt het 
meest naar voren in Paulus brief aan Galatië, het tweede in zijn brief aan 
Efeze. 

5.2. De bundeling van Paulus' brieven 

Niet alleen Petrus kende meerdere brieven van Paulus, ook zijn lezers 
moeten over méér brieven hebben beschikt dan alleen die aan hun adres ge
richt waren. "Zoals in al die brieven, waarin hij over deze dingen 
spreekt...". Tot hoever de implikaties van deze opmerking leiden, is niet di-
rekt duidelijk. In elk geval kan eruit blijken, dat een verzameling van Pau-

' " Het bedoelde thema treedt in Efeziers minder duidelijk op de voorgrond (eventueel in 4,30; 
6,13; zie Bauckham, Commentary, 330); maar ook in Kolossenzen schrijft Paulus niet uitge
breid over dit onderwerp (Kol 3,4-6; 23-25). 
160 j5e vraag of Paulus' brief aan Efeze als algemene rondzendbrief bedoeld is geweest, kan 
hier buiten beschouwing blijven. In Ef 1,1 kunnen de woorden èv 'Ecpéoco in de zinskonstruk-
tie moeilijk gemist worden, hoewel ze in een aantal belangrijke handschriften ontbreken. Het 
feit dat Tychikus, die in het gebied goed bekend was, de brief meenam, verklaart wellicht het 
ontbreken van allerlei persoonlijke gegevens. Hij ontvangt immers opdracht de efeziers van de 
gebeurtenissen rond Paulus op de hoogte te stellen (Ef 6,21-22). Zie over het auteurschap van 
Paulus en over de kwestie van de rondzendbrief: Guthrie, Introduction, 479-514. 
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lus' brieven bekend was, in het westen zowel als in het oosten. Het proces 
van bewaren, uitwisselen en bundelen was al vroeg (waarschijnlijk nog tij
dens het leven van Paulus, zie onder) op gang gekomen'*'. 

De apostel had in zijn brieven duidelijke gebruiks-aanwijzingen gegeven. 
Hij drong er op aan, dat kerken onderling 'hun' brief ruilden en dat hij pu
bliek werd voorgelezen (Kol 4,16; 1 Tess 5,27). Bij het schrijven aan de ko-
rintiers dacht Paulus óók aan "allen die allerwege de naam van Jezus Chris
tus aanroepen" (1 Kor 1,2). Hij was zich ervan bewust, dat zijn voorschrif
ten een méér dan plaatselijke of regionale betekenis hadden, en maakte dan 
ook aanspraak op algemeen gezag van zijn woorden (1 Kor 4,17; 7,17; 
14,34; 16,1). De inhoud van de brief aan de gelovigen in Efeze is, via de 
zending van Tychikus, misschien in meerdere gemeenten bekend geworden 
(ook in afschrift?). Juist in Rome is bij het verzamelen van Paulus' brieven 
ingezien, dat de apostel zich via konkrete brieven tot de gehele kerk richt
te'". Wanneer Timoteus de opdracht krijgt, wat hij van Paulus gehoord 
heeft aan vertrouwde mensen toe te vertrouwen (2 Tim 2,2), kan hij dan 
deze instruktie niet met recht zo opvatten, dat hij ook de brieven van de 
apostel moet gaan bewaren en verzamelen?'*' 

Of de 'verzamelde werken' van Paulus ook al die brieven bevatten, die 
wij hebben ontvangen, is op grond van 2 Petr 3 niet met zekerheid te zeg
gen. Aan het eind van de eerste eeuw zijn in Rome als brieven van Paulus, 
behalve uiteraard Romeinen, ook 1 Korintiers, Titus en Hebreeen be
kend'* .̂ Ignatius schrijft aan de efeziers, dat Paulus hen in elke brief op het 
oog heeft (Ign Ef 12,2), en deze opmerking veronderstelt een bepaalde ver
zameling van Paulus' brieven in Efeze (dus binnen de lezerskring van 1 en 2 
Petrus). Ook in Griekenland is een aantal brieven van Paulus in de kerk in 
gebruik gebleven; Polykarpus' brief aan de filippenzen veronderstelt een 

'" Bigg, Commentary, 300-301 suggereert dat Petrus van elke brief die Paulus schreef een af
schrift ontving Er zijn echter geen duidelijke gegevens die erop wijzen, dat de apostelen zelf 
de brieven van hun mede-apostelen verzamelden 
"2 In de Canon Muraton wordt gezegd net als Johannes in Openbaring schrijft ook Paulus 
aan zeven met name genoemde gemeenten, maar spreekt daarin alle gemeenten aan (47-64; 
Hennecke/Scheemelcher, Apokryphen I, 20) 
'" Zie voor een meer volledige behandeling van dit onderwerp Guthrie, Introduction, 643-
657, die ook wijst op de mogelijke betekenis van 2 Tim 4,13 in dit verband Guthrie gaat er 
vanuit dat Timoteus pas na Paulus' dood de brieven is gaan verzamelen Het publiceren van 
een 'corpus Paulinum' zou mede moeten dienen tot bevordering van de éénheid in de kerk Bij 
deze hypothese zijn wel vragen te stellen Begon het verzamelen pas na Paulus' dood'' In het 
licht van de teksten uit Paulus' brieven zelf en van 2 Petr 3,15-16 is dit met vol te houden Was 
het bundelen een initiatief van een medewerker van Paulus, tot opbouw van de kerken, of ook 
van die kerken zelf De gemeente van Fihppi doet later aan Polykarpus het verzoek, de brie
ven van Ignatius die in zijn bezit zijn te mogen ontvangen (Pol Fil 13,2) 
'" 1 Klemens35,5v;36,2vv, 47,1-3, Klijn, De Canon van het Nieuwe Testament, 167 
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verzameling van deze brieven in Filippi (Pol Fil3,2; 11,3)'"- Wanneer in de 
apostolische periode de brief van Judas expliciet naar de woorden van de 
apostelen verwijst in de bewoordingen van de apostel Petrus (Jud 17; cf 2 
Petr 3,2-3), kan dat een aanwijzing zijn voor het feit, dat het gezag van de 
apostolische brieven van meet af aan erkend werd. Zich onderwerpen aan 
de apostelen betekent óók: het gezag van hun brieven aanvaarden. En dat 
begint in de gemeente, tot wie de apostel zich schriftelijk heeft gericht"*. 

Uit de formulering, dat Paulus "schreef" (eypavi/ev, aoristus) en 
"spreekt" (XaX(bv, durativum) kan wellicht worden opgemaakt, dat de 
apostel nog in leven is'*'. Petrus is ook al op de hoogte met de tendens om 
Paulus' woorden te verdraaien; hij schrijft daarover als over een proces dat 
al aan de gang is. Uit Paulus' korrespondentie weten we, dat deze zélf al 
een verkeerd gebruik van zijn woorden konstateerde (Rom 3,8; 1 Kor 6,12; 
10,23; Gal 5,13) en dat er zelfs een gefingeerde brief van Paulus m omloop 
kon zijn (2 Tess 2,2). Het verschijnsel van verkeerde uitleg is niet onbegrij
pelijk, want sommige dingen in de apostolische leer zijn moeilijk te inter
preteren (SuavÓTiTCt Tiva). Paulus' woorden hebben een zo geweldige diep
gang, dat ze niet gemakkelijk te bevatten zijn; "Was "schwerverstandlich" 
ist, wird leicht milJverstanden'"**. 

Eigenmachtige uitleg (1,20) betekent konkreet dat bepaalde uitspraken 

165 polykarpus schrijft Paulus heeft de mensen van toen in uw gemeente nauwkeurig en 
krachtig onderwijs gegeven aangaande het woord der waarheid, en toen hij afwezig was heeft 
hij u (ijjiïv) brieven geschreven (3,2) Deze uitspraak zal bedoelen ook in 1 Korintiers of in 
Romeinen heeft Paulus u geschreven (of nog sterker hij heeft het voor u geschreven, wanneer 
men het ónïv pregnant neemt) Paulus' brieven hebben in al Polykarpus' tijd (ongeveer 120 
na Christus) een wijdere lezerskring gekregen; het belang en het gezag van zijn brieven voor 
alle kerken is dus al vroeg ingezien In 11,3 is de interpretatie moeilijk (misschien een oneffen
heid in de vertaling''), maar duidelijk is in elk geval dat Polykarpus de gemeente van Filippi 
herinnert aan een brief van Paulus, waarin zij wordt vermeld, en tegen deze achtergrond de si
tuatie waarin de gemeente nog geen eeuw later nog verkeert wil tekenen 
'" L Mowry, The Early Circulation of Paul's letters, in Journal of Biblical Literature 63 
(1944), 73-86 meent dat beperkte verzamelingen van Paulus' brieven voorafgingen aan de 
'komplete' verzameling Zo'n beperkte bundeling kan op plaatselijk niveau begonnen zijn, 
naar analogie van het verzamelen van de brieven van Ignatius, wat nog tijdens zijn leven be
gonnen is (Pol Fi/ 13,2) 
'" De apostelen spreken over hun medewerkers als 'gehefde broeder' (Hand 21,20; Ef 6,21; 
Kol 4,7 9 en Filemon 16) "Onze geliefden" is m de door de apostelen (waaronder Petrus) en 
de oudsten van Jeruzalem opgestelde brief de officiële betiteling van de twee afgevaardigden, 
die de brief overhandigen Paulus en Barnabas (Hand 15,25) Robinson, Redatmg, 181-183 
zegt dan ook terecht: "The expression therefore sounds as if it comes from a temporary, whe
ther It does or not" 
168 Vögtle, Petrus und Paulus, 294. Wanneer de minder voor de hand liggende lezing èv oi(; 
(meerderheidstekst, gesteund door C K L (P) 049 en 1243; vergelijk èv dii; in 3,1 voor de ge
bruikelijke aansluiting) gevolgd wordt, gaat het vooral om het verdraaien van de inhoud en 
bedoeling van Paulus' woorden en niet om 'duistere plaatsen' in zijn brieven (De Zwaan, II 
Petrus en Judas, 131) In de dingen waarover Paulus spreekt is een en ander moeilijk te begrij
pen 
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uit Paulus' brieven kunnen worden misverstaan, als ze worden losgemaakt 
uit het geheel van zijn onderwijs en dat van zijn kollega-apostelen, en - in 
breder verband - uit het geheel van de Schrift. Voor een juist zicht op wat 
dat apostolisch onderwijs werkelijk wil zeggen, moet men onderwijs in de 
christelijke leer hebben ontvangen en in de waarheid bevestigd zijn (1 Petr 
5,10; 2 Petr 1,12; 2,14; 3,17). De mensen die de inhoud van Paulus' woor
den verdraaien zijn daarentegen onkundig en onstabiel (duaöevq, 'on-
geïnstrueerd' en doTTÏpiKTOi, 'onstandvastig')"'. Onverstand werkt misver
stand in de hand. Er is bovendien opzet in het spel, want Petrus zegt letter
lijk dat zij de tekst "martelen" (oxpeP^oöoiv). De tekst van de Schrift 
wordt op het Procrustesbed van de kritiek gelegd en naar eigen believen 
(c.q. begeerten; 3,3) opgerekt, dan wel ingekort'™. Zo zijn niet alleen de 
brieven van Paulus, maar ook al de Schriften het slachtoffer geworden van 
menselijke manipulatie. 

De woorden van 1,20-21 zijn hier een feitelijke aanklacht geworden, die 
vooral tegen de pseudo-leraars is gericht. Zij zijn kortzichtig (1,9), hebben 
er geen verstand van (2,12), waardoor hun het wezenlijke ontgaat (3,5). 
Door deze dingen gehinderd, zijn ze niet in staat de bedoeling van Paulus' 
woorden zuiver weer te geven. Dat vooral de pseudo-leraars bedoeld zijn, 
blijkt wel uit de herhaalde dreiging van het verderf (dncó^eia; 2 Petr 
2,1.3.7.16). Te overwegen is de opmerking van Bauckham, dat het emfati-
sche i5(av ("eigen verderf") ironisch is bedoeld in verband met 1,20. Men 
legt de Schrift uit naar eigen privé-mening, maar dit leidt tot hun eigen ver
derft'. Het 'verdraaien' betekent overigens wel, dat Paulus' woorden groot 
gezag hadden in de kerk. Anders zouden de pseudo-leraars zich niet zo 
kwetsbaar hebben gemaakt door een andere uitleg voor te stellen. Van meet 
af aan is door vriend én vijand aan Paulus' brieven groot gewicht toege
kend. Zowel het verzamelen van zijn brieven als het verdraaien van zijn 
woorden zijn daar het bewijs voor. 

' " Bauckham heeft gelijk als hij hierbij opmerkt: "There may be an element of condemnation 
in the description: these people are ignorant because they are unwilling to learn, and unstable 
because they allow themselves to be misled" (Commentary, 331). Waar de goede verstaander 
aan een half woord genoeg heeft, kan de 'mis-verstaander' een woord ook halveren. 
'™ Zie voor dit woord LXX 2 Sam 22,27; Sir 36,20; 4 Makk 9,17; 12,22; 15,5. Vergelijk hier
mee de uitspraak van Polykarpus, die ieder die de woorden van de Heer naar zijn eigen be
geerten (!) verdraait (JIE9O56UT|) een kind van de satan noemt (Pol Fil 7,1). Opzet was ook de 
dwaling van Hymenaeus en Filetus (2 Tim 2,17-18). Later heeft Irenaeus dezelfde soort kritiek 
op gnostische groeperingen, die de Schrift met geweld aanpassen aan hun ideeën. Men doet de 
tekst geweld aan door citaten uit het verband te rukken en in een andere kontekst in te voegen; 
zo 'mishandelen' zij de Schrift (Adversus Haereses 1, 3,6; 6,3; 8,1; 9,1.4; 18,1; 20,2). 
' " Bauckham, Commentary, a.l. Dat in deze woorden een antwoord zou liggen op een verwijt 
van de pseudo-leraars aan de profeten, hangt samen met de specifieke opvatting van Bauck
ham over de struktuur van 2 Petrus, waarop in Hoofdstuk II 5.4. kritiek werd geoefend. 
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5.3. De bundeling van de Schriften 

Wat over de bundeling en de interpretatie van Paulus' brieven is opge
merkt, geldt eveneens van "de overige Schriften" (TOK; Xoinctc, ypacpaq) Er 
is verband tussen ëypavi/ev (15) en vpacpdq (16): wat door Paulus geschre
ven IS, en de geschreven tekst van de bijbel. Het gebruik van het lidwoord 
wijst m de richting van een technische term: de geschriften die in de kerk 
een bekende, afgebakende éénheid zijn, en waaraan ook zo'n gezag wordt 
toegekend, dat naar deze geschriften zonder meer kan worden verwezen 
(Mat 22,29; 26,54; Joh 5,39; 1 Kor 15,3; 2 Tim 3,15)'^^ Dat de verzamelde 
brieven van Paulus door Petrus op één lijn worden gesteld met deze 
"Schriften" betekent dat ook deze brieven een plaats hadden in dit geheel, 
en dat aan de inhoud gezag werd toegekend. 

Hoewel voor verreweg de meeste exegeten vaststaat, dat 2 Petr 3,15b-16 
op zijn minst aanwijzingen bevat voor het begin van de kanonvorming van 
het NT, haast men zich daaraan toe te voegen: uit de waardering, die Pe
trus voor Paulus' brieven heeft, en uit de gelijkstelling van Paulus' brieven 
en de Schriften mag met de konklusie worden getrokken, dat Paulus' brie
ven voor Petrus al tot de kanon behoren. Het predikaat 'geïnspireerd' is 
immers nog met hetzelfde als 'kanomek' De term Ypa(pTÏ is (nog) geen 
technische term, zo wordt gesteld, omdat ze ook kan worden gebruikt voor 
citaten uit de apokriefen'". 

Nu IS de bewijskracht van deze redenering vrij gering, want het proces 
van verzamelen en doorgeven is ten tijde van 2 Petrus nog met afgerond. 
Wanneer er nog geen NT is, kan er ook geen kanomek van het NT zijn. 
Wel IS duidelijk, dat de apostolische geschriften zo'n erkenning hebben ge
vonden in de christelijke kerk, dat zij in dezelfde lijn werden gezien als het 
OT De apostelen konden werken met een vast tekst-bestand: de erfenis van 
de OT-ische profeten (2 Petr 1,19; 3,2). Zo doet 2 Klemens 14,2 eerst een 
beroep op de Schrift en daarna op "de boeken en de apostelen"; naast het 
OT staan meerdere evangehe-boeken en apostolische geschriften'^''. 

Op verschillende plaatsen worden citaten uit het NT "Schrift" genoemd. 
Paulus doet dat zelf in 1 Tim 5,18, waar hij Deut 25,4 kombineert met een 
woord van Jezus, geciteerd uit het evangehe naar Lukas (lO,?)"'. In 2 Kle-

' " Op zichzelf kan XOITIÓK; ook pregnant worden opgevat de overige, namelijk de Schriften 
Dan zou deze uitdrukking niets zeggen over de waardering van Paulus' brieven (aldus de kom 
mentaar van Bigg) De gang van het betoog is dan echter niet meer te volgen, het verdraaien 
van Paulus' brieven voert juist daarom tot verderf, omdat het om de Schriften gaat Algemeen 
wordt daarom aangenomen dat het in de bedoeling van 2 Petrus ligt, de brieven van Paulus tot 
de Schriften te rekenen 
' " Zie de kommentaar van Bauckham, Fornberg, Early Church, 22v, Vögtle, Petrus und 
Paulus, 282 
"'' Zie over de interpretatie van dit citaat Van Bruggen, fVie maakte de bijbel^, 38 
" ' Zie Van Bruggen, Pastoralbriefe, 61 
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mens 2,4 volgt, na een citaat uit het OT, een "andere Schriftplaats" en wel 
uit het evangelie (Mat 9,13; Mk 2,17). Polykarpus verwijst naar Psalm 4,5 
en naar Efeziers 4,26 als "hisscripturis" (Pol F;712,1). In deze voorbeelden 
wordt steeds een citaat uit het OT naast een citaat uit het NT geplaatst; in 
het laatste geval uitdrukkelijk ook een tekst uit één van Paulus' brieven. 
Polykarpus wijst erop dat men in Filippi terdege bekend is met de heilige 
Schriften (m sacris literis). Vanuit het gezag van de Schrift (en dus ook via 
de autoriteit van Paulus) wil hij in deze gemeente de kwestie-Valens (de 
schorsing van een oudste) beslissen'"'. 

Formules als "de Schrift zegt", "zoals geschreven staat" of eenvoudig 
"er staat" worden door de Apostolische Vaders zowel voor citaten uit het 
OT als uit het NT gebruikt'". Het is waar dat ypoKpri in sommige gevallen 
ook een citaat kan inleiden, dat niet direkt uit het OT kan worden afgeleid 
of waarvan de herkomst ons onbekend is (Jak 4,5; Barn 16,5; 1 Klem 23,3; 
cf 2 Klem 11,2). Maar in die gevallen gaat het om een bepaalde schriftplaats 
of een schriftwoord: een betrekkelijk korte, geschreven, autoritatieve tekst, 
waarnaar met zoveel woorden verwezen wordt "^ Men kan via de flexibele 
betekenis van het enkelvoud YPaiP^ ('Schrift' óf 'schriftplaats, geschreven 
tekst') niet ontkennen, dat in 2 Petr 3 met het meervoud "de overige Schrif
ten" bedoeld moet zijn dat de verzameling van Paulus' brieven tot het ge
heel van Gods openbaring behoort. 

Zowel in 2 Petr 3 als later, bij de Apostolische Vaders, gaan telkens twee 
elementen samen: in de eerste plaats het gezag van de Schriften (zij zijn 
normatief en hebben in religieuze vragen het laatste woord), en in de twee
de plaats het geheel van de Schriften (evangeliën en apostolische geschriften 
hebben een plaats naast het OT, en dit geheel is afgebakend). In zijn brief 
heeft Petrus ook gezegd wat de basis hiervoor is: de Goddelijke autoriteit (2 
Petr 1,20-21), de inspiratie (2 Petr 1,21; 3,15), en de apostoliciteit (2 Petr 
3,2). Later zullen deze twee elementen respektievelijk 'kanon' en 'bijbel' 
genoemd worden. Maar uit wat Petrus schrijft kunnen we afleiden dat al in 

I™ In Polykarpus' brief komen nog twee zinspelingen, c q citaten van Paulus voor, in 6,2 
wordt minstens gezinspeeld op 2 Kor 5,10, waarbij de minder gangbare woordkeus van Paulus 
zelf door een eenvoudiger formulering is vervangen, in 11,2 is een citaat uit 1 Kor 6,2 te vinden 
("sicut Paulus docet"), waarbij de oorspronkelijke vorm (de tweede persoon meervoud) is 
vervangen (namelijk door de eerste persoon meervoud) 
I" Bv 1 Klemens 30,2, 34,8; 36 (een kort kommentaar op Hebr 1), Barnabas 4,14 (citaat Mat 
22,14), 13,7 Zie Green, Der 2 Petrusbnef, 48-49 n 116 
'™ Bauckham, Commentary, 333 Het is niet korrekt om in 1 Klem 23 een verwijzing te zien 
naar een kombinatie van Jak 1,8 en 2 Petr 3,3-4, zoals Green wil (2 Petrusbnef, 49 n 116) 
Omdat duidelijk naar een bepaald woord verwezen wordt dat ook nog in vrijwel dezelfde be
woordingen in 2 Klem 11 wordt aangehaald, is moeilijk aan te nemen dat de schrijver in 
werkelijkheid niet een woord in gedachten had, maar twee woorden met elkaar had verbonden 
(zie over dit citaat ook 1 3 , over de betekenis van YPO<PTi Schrenk in Kittel, fVorterbuch I, 
749-756) 
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de apostolische tijd deze twee begrippen in principe aanwezig zijn. De te
genstelling 'wél geïnspireerd, maar niet kanoniek' berust op een anachro
nisme. Paulus' brieven zijn, evenals de gehele Schrift, normatief voor het 
geloof en richtinggevend op de weg der waarheid (2,2). 

Evangeliën en apostolische geschriften hebben hun plaats ontvangen in 
nauwe relatie met de Schriften van het OT. Petrus voorziet ook zelf een ci
taat uit het OT van het kommentaar: "dit nu is het woord, dat u als evange
lie gepredikt is" (1 Petr 1,24-25), waarmee hij de kontinuïteit aangeeft tus
sen het OT en de apostolische prediking''". De gezaghebbende boeken van 
het evangelie en de apostolische brieven waren geen nieuwe toevoeging aan 
de geïnspireerde, profetische boeken die de kerk al eeuwenlang kende, 
maar een heldere vertolking van de oude waarheid. Kernachtig heeft Guth
rie dit onder woorden gebracht: "The OT was closely linked with the Chris
tian apostolic writings, because the latter constituted an authoritative com
mentary on the former'"*". 

De bundeling van krachten van de twee apostelen. Petrus en Paulus, was 
ook een bundeling van wijsheid, die de waarheid van de profetie en de ver-
vuUing van de belofte des te duidelijker moest maken. Wanneer mensen de 
woorden van "de Schriften" verdraaien, eigenen zij zich een gezag toe dat 
hun niet toekomt. Vandaar dat Petrus opkomt voor zijn kollega-apostel. 
Een verzameling van diens brieven is bekend, er is al een begin van moed
willig verkeerde interpretatie, en Paulus' brieven behoren volgens Petrus 
tot het normatieve bestand van "de Schriften". Deze tekst weerspiegelt een 
vroege ontwikkeling in de aanvaarding van apostolische geschriften binnen 
de christelijke kerk. 

5.4. Bundeling afdekking? 

Voor ons onderwerp is vs 15b-16 in zoverre van belang, dat het auteurschap van 
Petrus een duidelijke indikatie zou zijn van het feit, dat al in de apostolische tijd er
kenning en gezag van apostolische brieven is gedokumenteerd. Dit wordt echter 
veelal volstrekt uitgesloten geacht. Dat de brieven van Paulus zo vroeg al gebundeld 
zijn en in één adem worden genoemd met de andere boeken van de Schrift, moet 
naar algemene overtuiging wel betekenen dat 2 Petrus dateert uit de tijd na de 
apostelen'*'. Merkwaardig genoeg berust deze met veel stelligheid naar voren ge
brachte argumentatie op een zeer smalle tekstuele basis. Immers, de woorden van 2 
Petr 3,15b-16 bevatten op zichzelf geen anachronismen, zodat ze in principe zowel 

" ' De prediking van de apostelen is gebaseerd op de Schrift; niet alleen om tegenover de joden 
noodzakelijk schriftbewijs aan te voeren, maar vooral ook omdat de apostelen ervan over
tuigd waren, dat men het leven en werk van Jezus Christus alleen vanuit de profetie kon ver
staan en prediken (Ridderbos, Die Reden des Petrus, 13-16). 
'*" Guthrie, Theology, 978; zie ook Van Bruggen, Wie maakte de bijbel?, 39-41. 
'*' Zie de in de Inleiding geciteerde introdukties op 2 Petrus in de Groot nieuws Bijbel en het 
Bijbels Handboek. 
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in de apostolische tijd als daarna gelezen zouden kunnen worden Het is in de tekst 
eigenlijk alleen de introduktie "onze geliefde broeder Paulus", die aanleiding geeft 
om aan een latere tijd te denken Bij deze formulering worden in verband met de au
thenticiteit van de brief twee vragen gesteld, die te maken hebben met de relatie tus
sen Petrus en Paulus 

a) waarom wordt deze verwijzing ingeleid met "onze geliefde broeder'"' Veel uit
leggers merken hierbij op dat de historische Petrus deze woorden nooit had kunnen 
gebruiken, gezien het konflikt in Antiochie (Gal 2,11-14) 2 Petrus zou achteraf dit 
konflikt willen afdekken en de twee grote apostelen weer als eenheid in de kerk pre
senteren 

b) waarom verwijst Petrus überhaupt naar zijn koUega, en waarom stelt hij zich 
met zijn autoriteit teweer tegen een verkeerde Paulus-interpretatie'' Is dat om de an
der met zijn gezag te dekken, en is het gezag van Petrus hier al bezig, de autoriteit 
van Paulus te overvleugelen'' 

5 4 1 Broederlijke samenwerking 

Volgens de kommentaar van Fuchs/Reymond zou het konflikt te Antiochiè in 2 
Petrus bewust 'vergeten' zijn De brief bevindt zich in de kerkelijke ontwikkeling 
om Petrus en Paulus naast elkaar te zetten en "former une sorte d'entite symbolique 
de l'apostolat tout entier", voor Schelkle begint hier "die romisch katholische Kir-
che im NT, deren Saulen und Lehrer Petrus und Paulus als römische Apostelfursten 
sind"'*^ Zo zijn Petrus en Paulus de voorbeelden van volharding, die vanuit Rome 
aan de konntiers worden voorgehouden (1 Klem 5,4-5), en de autoriteiten waarop 
Ignatius zich tegenover de kerk van Rome beroept (Ign Rom 4,3) Heeft 2 Petrus 
met opzet Paulus een "geliefde broeder" genoemd om achteraf de kloof te dichten' 
Deze vraag heeft twee aspekten de kwestie wat het "geliefde broeder" inhoudt, en 
de relatie met wat Paulus vertelt in Galaten 2 

BIJ de exegese van 3,15 is al gebleken, dat "onze geliefde broeder" een bewijs is 
van apostolische koUegiahteit Er is veel voor de veronderstelling te zeggen dat Pau
lus nog in leven is, maar al zou dat niet het geval zijn, toch is de broederschap in dit 
vers met een verbroedering na een konflikt, maar een verbroedering in de apostoli
sche ambtsdienst Dat blijkt wel, wanneer we 2 Petrus vergelijken met de manier, 
waarop Klemens en Polykarpus over Paulus schrijven Klemens noemt vooral Pau
lus als een groot voorbeeld van volharding, groter nog dan Petrus die vlak daarvoor 
was genoemd (1 Klemens 5,4 over Petrus, 5-7 over Paulus) Er is grote waardering 
voor de apostel Paulus, als een belangrijk figuur uit het verleden, men wordt uitge
nodigd, de brief van de "zalige apostel Paulus" ter hand te nemen, die werkelijk 
"geestelijk" heeft geschreven (1 Klemens 47,1-4) Polykarpus acht zich met in staat 
om de wijsheid van de zalige en roem volle Paulus te evenaren (Pol Fil 3,2) 

Hier blijkt hoe hoog men later tegen Paulus opziet, hoe men met gepaste eerbied 

"̂  Fuchs/Reymond, La deuxième Epitre de St Pierre, 35-36, 123, Schelkle, Petrusbnefe, 
lil Zo ook de kommentaren van Spicq, Bolkestein en Kahmann Reeds Calvijn twijfelde op 
grond hiervan over de vraag of Petrus zelf deze brief geschreven zou hebben "Et tarnen dum 
omnia proprius expendo, mihi fit verisimulus hanc epistolam ex Petri sensu ab alio composi-
tam, quam ab eo scriptam esse Nunquam enim sic locutus fuisset Petrus " {Commentani, 
a l ) 
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over hem spreekt en aan hem terugdenkt, en zijn geschriften in alles waardeert. 
Voor 2 Petrus is de apostel Paulus geen meerdere, maar een kollega, één van "uw 
apostelen" (3,2). De schrijver van 2 Petrus stelt zichzelf naast Paulus, als een kolle
ga en tijdgenoot. De wijsheid van Paulus is niet een eenzaam en onbereikbaar hoog
tepunt, maar een geschenk dat God aan meerdere van zijn dienaren kan geven. Ja, 
hij veroorlooft zich zelfs een opmerking over het verstaan van Paulus' brieven, 
want tegenover het 'verdraaien' van Paulus' woorden stelt hij dat sommige dingen 
ook moeilijk te begrijpen zijn (3,16). De verwijzing naar Paulus' woorden houdt 
niet in, dat Petrus diens geschriften als model gebruikt of aanprijst. Wie anders zou 
een dergelijke opmerking kunnen maken dan alleen een vertrouwde kollega? 

Men kan zich echter niet voorstellen, dat de apostel Petrus né het konflikt in An-
tiochië (Gal 2) zo over zijn kollega kan schrijven. De hypothese daarachter is, dat de 
onenigheid tussen Paulus en Petrus tot een (aanvankelijke) breuk heeft geleid, en 
dat deze breuk zou verhinderen om Paulus "onze geliefde broeder" te noemen. Na 
ruim een eeuw is het blijkbaar nog altijd moeilijk om de bril van Baur af te zetten!'*' 
In 2 Petrus ontbreekt voor deze hypothese elke grond, en wel vanwege het volgende: 

1. Paulus is niet 'de broeder' of 'mijn broeder', maar "onze broeder", dus opge
nomen in de apostelkring (zie 4.1.). Niet de persoonlijke relatie tussen de twee 
apostelen, maar hun verbintenis via de roeping door Christus schept de broeder
band. Daarmee kunnen ook verschillen worden overbrugd; men heeft immers een 
even kostbaar geloof ontvangen (1,1)? Er was geen persoonlijke kontroverse of een 
uit de hand gelopen autoriteits-konflikt, maar een verschil van mening over de 
waarheid van het evangelie (Gal 2,14), waarvoor alle apostelen zich inzetten. Wan
neer Paulus en Petrus volgens de traditie in Rome hebben samengewerkt in de predi
king van het evangelie en het 'funderen' van de gemeente, is deze broederband door 
het werk gegroeid en bevestigd'*''. 

2. Uit Galaten blijkt hoe Paulus door Petrus inderdaad als kollega werd behan
deld. Hij ontving hem in Jeruzalem en verschafte hem de nodige informatie (Gal 
1,18); de kollegiaal gemaakte afspraak wordt bezegeld met een broederlijke hand
druk (Gal 2,7-11). Van zijn kant heeft Paulus zich ook aan deze afspraak gehouden. 
Voor hem behoorde Petrus ook tijdens het meningsverschil te Antiochië tot de aan
zienlijken (Gal 2,2.6) en de steunpilaren (Gal 2,9), reden waarom hij Petrus met res-
pekt tegemoet treedt. In het geheel van dit wederzijds respekt en deze broederlijke 
samenwerking is het voorval in Antiochië een incident: "It was only one incident in 

'*' Cf de kommentaar van Green. Het dialektische schema dat Baur oplegde aan de verhou
ding tussen de apostelen Petrus en Paulus leidt een taai bestaan, ondanks de kritiek die erop is 
uitgebracht; zie bv. W.G. Kummel, Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner 
Probleme, Munchen M970, 156-176.215-218; S. Neill, The Interpretation of the New Testa
ment 1861-1961, Oxford «1985. 
'" Irenaeus, Adversus Haereses III, 1-2; cf Ignatius Rom 4,3; 1 Klemens 5. Zie ook Pesch, 
Peter in the mirror of Paul's letters, 302-308. Het positief getuigenis van Paulus over Petrus in 
1 en 2 Korintiers wijst er eveneens op, dat de overeenkomsten tussen beide apostelen groter 
waren dan de verschillen (Pesch, Simon Petrus, 108, die ook een beschrijving geeft van het 
voorval in Antiochië vanuit het perspektief van Petrus (91-93)). 
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a long relationship of which we otherwise know next to nothing"'^' Een zo openlij
ke tegenstelling, die ook schriftelijk is vastgelegd, kan alleen in een goede koUegiale 
relatie worden opgevangen'^' 

3 Wanneer inderdaad achteraf ter wille van de eenheid van de kerk een 'breuk' 
tussen Paulus en Petrus zou zijn afgedekt, zou men een verzoenende opmerking ver
wachten in een van de brieven van Paulus (zoals in 1 Kor 9,6 na de ruzie tussen Pau-
lus en Barnabas (Hand 15,39)), of in een pseudepigraaf onder Paulus' naam Nu we 
echter juist bij Petrus de aanduiding "onze geliefde broeder" vinden, kan worden 
gezegd dat hij juist ondanks het incident in Antiochie de ander als mede-apostel 
zonder rancune blijft waarderen'*' De onbevangen wijze waarop naar Paulus als 
broeder verwezen wordt geeft aan dat het meningsverschil in Antiochie niet tot een 
breuk in de apostelkring heeft geleid 

5 4 2 Gezamenlijk gezag 

Verrassend is het wel, dat Petrus na de afronding van de perikoop over de realise
ring van Gods beloften nog verwijst naar Paulus Naar aanleiding hiervan wordt 
wel de vraag gesteld, waarom de auteur van 2 Petrus het pseudoniem van Petrus 
heeft gekozen en niet een deutero-paulinische brief schreef'** Volgens MuDner wil 
hij Petrus en Paulus opzettelijk presenteren als een broederlijk tweetal, waarbij het 
gezag van Petrus (de ooggetuige) wordt ingezet als extra wapen in de strijd tegen de 
dwaalleraars'*'. In deze optie zou echter te verwachten zijn, dat 2 Petrus zich meer 

'*' Bauckham, Commentary, 328 Zie ook Brown/Donfned/Reumann, Peter in the New Tes
tament, 27-30, Thiede, Simon Peter, 164 167 Uit de weergave van Paulus in zijn brief aan de 
Galaten wordt tevens duidelijk hoe Petrus een vooraanstaande positie had, die zijn opvatting 
toon-aangevend maakte (Gal 2,13) Dat Paulus zich m dit konflikt rechtstreeks tot Petrus 
richt en niet tot de broeders m Antiochie, geeft aan dat deze ook voor Paulus een autoriteit is 
en blijft 
I*' Een voorbeeld van een later doordenken van het konflikt van Gal 2 is dat men in de Ver
kondigingen van Petrus de apostel laat polemiseren tegen Paulus, diens 'veroordeling' van Pe
trus wordt hem hoogst kwalijk genomen en opgevat als een beschuldiging van God zelf (Hen-
necke/Schneemelcher, Apokryphen II, 76-78) Verder wordt in de brief van 'Petrus' aan Ja
kobus in de bewoordingen van 2 Petr 3,15 gezegd Sommigen hebben nog tijdens mijn leven 
geprobeerd, door diverse interpretaties mijn woorden te verdraaien, alsof ik de afschaffing 
van de wet leerde en, hoewel dat mijn standpunt was, er met openlijk voor uitkwam (Henne-
cke/Schneemelcher, Apokryphen 11, 69) 
'" Bengel, Gnomon, a 1 "Paulus Petrum non laudavit Petrus Paulum laudat, ostendens, se 
ei non esse infensum, quamvis aliquando ab illo reprehensus et in opere Domim longe supera-
tus esset, de Pauli amore erga Petrum ml dubii esse poterat" In verband met de samenwer
king van de apostelen is het opmerkelijk dat juist Silvanus al met Petrus' eerste brief is rond-
gereisd 
'»' Farkasfalry, Ecclesial Setting, die zelf twee antwoorden geeft in de eerste plaats bestond 
er al een corpus Paulimcum, dus een nieuwe pseudepigraaf onder de naam van Paulus zou 
verdacht zijn, in de tweede plaats gaat het de schrijver om een kombinatie van de autoriteit 
van Paulus met die van het apostelkollege Zie verder Vogtle, Petrus und Paulus, 281 291-294 
'*' MuBner, Petrus und Paulus, 65 67 Een beroep op of verdediging van Paulus' prediking 
zou met voldoende zijn geweest, aangezien dat kon worden afgedaan als 'mythisch' (2 Petr 
1,16) Naast de verkondiging van Paulus is ook de ooggetuige Petrus nodig, zo zijn deze twee 
apostelen volgens Muflner "Pole der Einheit" 
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inhoudelijk bij Paulus' leer zou aansluiten. Merkwaardig genoeg wordt echter het 
begrip 'gerechtigheid' wel gebruikt, maar niet in het kader van Paulus' rechtvaardi
gingsleer (1,1; 2,5.21; 3,13). Of is het noemen van Paulus alleen een aanleiding om 
de tegenstanders nog op een ander punt aan te vallen, namelijk op hun Schriftuit-
leg?"" Maar in dat geval is het toch vreemd dat in 3,15-16 slechts een zeer globale 
verwijzing is opgenomen naar wat Paulus geschreven heeft. Er wordt geen voor
beeld aangehaald uit Paulus' brieven, waar de pseudo-leraars verkeerd interprete
ren. De verwijzing naar Paulus dient dus allereerst de gang van het betoog en is geen 
aanloopje voor een nieuw onderdeel van de polemiek. 

Ook de interpretatie van "daarin is een en ander moeilijk te verstaan" als kritisch 
voorbehoud, waarmee Petrus zijn leerautoriteit boven die van Paulus zou stellen, is 
niet te handhaven. Nergens claimt Petrus een bepaalde meerwaarde voor zijn woor
den, bijvoorbeeld door te herinneren aan de sleutelmacht (Mat 16,16-19), of aan de 
opdracht om de schapen te weiden (Joh 21,15-17; Petrus herinnert in 1,14 wel aan 
Joh 21,18-19). Petrus profileert zich niet tegenover de andere apostelen, maar blijft 
opgenomen in het apostolische "wi j " ' " . Dit suggereert dat de apostel zijn lezers zelf 
hun konklusies wil laten trekken uit de brieven van Paulus, die zij bezitten (cf 
1,12.19-20; 3,1.3.17). 

Bovendien tasten de Suovótixd Tiva blijkbaar voor Petrus niet het gezag van Pau
lus' woorden aan, noch het feit dat hij schreef met verleende wijsheid. Ook de 
Schrift wordt immers verdraaid en de aanleiding daarvoor is, dat men niet goed 
thuis is in het geheel van de Schriften (1,20-21), en dat men de apostolische leer van 
binnenuit krachteloos probeert te maken. Alle apostelen zijn met dit uithollen van 
de apostolische verkondiging gekonfronteerd. De opmerking, dat de brieven van 
Paulus soms moeilijke dingen bevatten, dient dus allereerst om Petrus' eigen betoog 
te adstrueren en het optreden van de dwaalleraars doorzichtig te maken. 

Hoe dan ook. Petrus lijkt bewust zich niet te willen mengen in een diskussie over 
de interpretatie van Paulus' brieven. Waarom niet? Zou dat hem te ver van het on
derwerp afleiden, waarop hij Paulus invoert? Op dit punt blijven voor de pseudepi-
grafische interpretatie van 2 Petrus veel vragen open. Was de werkelijke schrijver 
niet in staat en niet van plan zich in de diskussie met Paulus' tegenstanders te bege
ven, zoals Vögtle suggereert? Zou hij er niet veel beter aan hebben gedaan, de kon-
frontatie wél aan te gaan? Wat zou hij met deze algemene verwijzing willen berei
ken? 

Gezien dit alles is het heel onwaarschijnlijk te noemen, dat men Petrus' gezag zou 
willen gebruiken om de woorden van Paulus te onderbouwen, in een fase waarin 
aan de autoriteit van Petrus een meerwaarde werd toegekend boven die van Paulus. 
De eschatologische vermaning, die Petrus zijn lezers voorhoudt, wordt juist onder
steund door de verwijzing naar wat zijn koUega Paulus geschreven heeft ("zoals 

190 Aldus de kommentaren van Fuchs/Reymond en Bauckham: de verwijzing naar Paulus zou 
een apologetisch doel hebben. In vs 15b zou dan een nieuw probleem worden behandeld: de 
manier waarop de pseudo-leraars de brieven van Paulus en de hele Schrift interpreteren. 
'" Vögtle, Keine Prophetic, 314. Het 'moeilijk te verstaan' betreft de inhoud van de apostoli
sche leer (zie noot 168), en is dus niet bedoeld als veroordeling of korrektie van een mede
apostel, op grond van een meerwaarde van het gezag van Petrus (kontra Brown/Donfried/ 
Reumann, Peter in the New Testament, 155-156). 
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ook"; cf bij 1,14). Dit heeft te maken met het feit, dat de apostel Paulus en zijn me
dewerkers in het gebied van Klein-Azië het evangelie gebracht hebben (zie Hoofd
stuk 1 4.1.1.), en dat verschillende brieven van Paulus al bij de gemeenten bekend 
zijn. Op een soepele manier sluit Petrus daarbij aan. Het gezamenlijk, apostolisch 
gezag moet overtuigend zijn. Het gaat immers niet om een konkurrerende leerauto
riteit, maar om een bundeling van krachten. 

6. GROEIEN IN GENADE EN KENNIS (3,17-18) 

6.1. Laatste waarschuwing 

De tweede brief van Petrus kent geen speciaal brief-slot, zoals een per
soonlijke groet of een heilbede. Dat betekent echter niet, dat het betoog 
abrupt afbreekt. Wel gaat de direkte, persoonlijke toon aan het slot plaats
maken voor een algemene, kernachtige samenvatting van wat Petrus de ge
meenten met deze vervolgbrief wil meegeven. Formeel mag de heilbede ont
breken, inhoudelijk is die in dit afscheidswoord volop aanwezig. Vermoe
delijk heeft het ontbreken van persoonlijke gegevens te maken met het tes
tamentair karakter van deze brief. 

In ieder geval is het slot op dezelfde manier getoonzet als het geheel van 2 
Petrus. Bekende klanken worden nu samengevoegd tot een harmonisch ge
heel, waarmee de loftrompet wordt gestoken op de Heer, Jezus Christus. 
Aan de doxologie gaat een tweeledige aansporing vooraf om te waken ((pu-
XdcoeaGe) en te groeien (au^dvexe). Waakzaamheid is niet alleen gebo
den, maar ook mogelij k omdat men van te voren is gewaarschuwd (1,12-15; 
3,1). Het gevaar dreigt dat men wordt meegesleept in de dwaling (TtXdvri; cf 
2,15) van de wettelozen (een kwalifikatie die in 2,7 ook voor de inwoners 
van Sodom werd gebruikt). Het verdraaien van de Schriften dient de wette
loosheid. 

Het gaat dan om een "dwaling", een afwijking in de richting van het hei
dendom. Dwaling is: uit je evenwicht raken, heen en weer geslingerd wor
den tot men op het laatst van zijn fundament is losgewrikt (oxiipiYiiót;: 
grondslag, vastheid). Uiterst scherp wordt hier de tegenstelling verwoord 
met de 'onstandvastige mensen' uit vs 16; vandaar ook het inleidende 
iJHeïc; oöv. Maar, zegt Petrus, dan zou u een enorme val naar beneden 
maken (EKTIEOTITE). Ook Petrus' gehefde broeder Paulus gebruikte meer
malen dit beeld, en Petrus sluit zich impliciet bij diens woorden aan (Gal 
5,4: xf[q xdpiToq è^ETtéoaTe; cf Rom 11,11.22; 14,4; 1 Kor 10,12). De ge
meente van Efeze krijgt later het verwijt te horen: "gedenk dan, van welke 
hoogte gij gevallen zijt" (Op 2,5). 

Stabiliteit in het geloof is onontbeerlijk, zo bleek uit 2 Petr 2. Met zijn 
brief wilde Petrus (naar de opdracht van Christus (Lk 22,32)) de lezers dan 
ook bevestigen in de waarheid (1,12). Het gepredikte evangelie moet het 
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geestelijk eigendom van iedere gelovige worden: het gaat om uw eigen 
standvastigheid (TOO iSiou axTipiYuoö). Om te voorkomen dat iemand uit 
zijn evenwicht raakt, moeten zijn wortels dieper groeien. Het thema 
'groei', dat Petrus ook al in zijn eerste brief had besproken (1 Petr 2,2) en 
dat ook in het begin van deze brief overheerste (1,511), keert aan het slot 
terug in de vorm van een blijvende opdracht: "groeien in genade en ken
nis". In zijn groet veronderstelde Petrus genade en kennis bij zijn lezers 
aanwezig (1,2), maar men moet daarin ook verder groeien, om steeds die
per te wortelen in standvastigheid. Zo sluiten begin en eind van deze brief 
op elkaar aan. 

Alles loopt uit op de "kennis van onze Heer en Redder, Jezus Chris
tus""^. Geheel in de lijn van de brief, waarin de christologie zo'n centrale 
rol speelt, is de doxologie aan het slot op Christus gericht. Over de stelling 
dat hier een christologische ontwikkeling uit de tweede eeuw achter zou lig
gen, is al gesproken in Hoofdstuk II 1.3.2. Petrus had ook in zijn eerste 
brief geschreven: "aan Jezus Christus de eer en de macht, voor altijd en 
eeuwig!" (1 Petr 4,11). Maar ook Paulus prijst de Here Jezus Christus 
(Rom 9,5; 2 Tim 4,18)'". 

"Aan Hem de eer, nu en tot de dag der eeuwigheid"; opvallend in deze 
doxologie is de laatste omschrijving: niet 'in eeuwigheid' maar "tot de dag 
der eeuwigheid". Letterlijk een contradictio in terminis, maar toch te be
grijpen vanuit de profetie. Jesaja had namelijk gezegd, dat de Here zelf het 
licht zal zijn, zodat de zon niet meer ondergaat en de maan niet meer af
neemt (Jes 60,1920; cf Op 21,25; 22,5). De dag, waarnaar Petrus uitziet, is 
een paradijselijke dag die eeuwig duurt en niet meer eindigt met een zons
ondergang"". Wanneer die dag aanbreekt, gaat immers de morgenster op in 
het hart (1,19). 

Tekstkritisch interessant is de vraag of de doxologie al dan niet eindigt 
met 'amen'. Aan het slot van de tweede brief is de externe evidentie voor 
duTiv "almost overwhelming in scope and weight'"". Met dit 'amen' wordt 

192 De genitivus ToO...XpvoToö behoort alleen bij yvwoEi, omdat anders eerst een genitivus 
subjektivus zou zijn bedoeld (genade, gegeven door Christus) en direkt daarna een genitivus 
objektivus (kennis van Christus). De verbinding "onze Heer en Redder" is ook te vinden in 
1,12; 1,11; 2,20; 3,2. 
"' Zie ook Op 1,56; inRom 15,27 en Hebr 13,21 is niet zeker, wie in de doxologie wordt aan
gesproken. 
"■i We vatten de uitdrukking "de dag der eeuwigheid" dus op als een verbinding met een geni
tivus epexegeticus; zie ook Bengel, Gnomon, a.l.: "aeternus est dies, sine nocte, merus ac per
petuus". Het is niet onmogelijk dat Petrus deze uitdrukking heeft gekozen vanwege het ver
band met Ps 90,4: een dag bij de Here is van een totaal andere lengte dan een dag bij ons (ver
gelijk ook Jes 60,22 met 2 Petr 3,12). Ook in Sir 18,10 lijkt het verband met Ps 90 bepalend te 
zijn geweest voor de uitdrukking 'dag der eeuwigheid'. 
'" Metzger, Textual Commentary, a.l. Desondanks werd in Nestle25 dit 'amen' niet in de 
tekst opgenomen en werd het in Nestle26 tussen haakjes gezet, vanwege het ontbreken in 
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een forse streep gezet onder de lofprijzing van Hem, die onze Heer en Red
der is. Deze lofprijzing voert in de brief de boventoon. 

6.2. Verdachte voorkennis? 

In 3,17 meent men soms weer de literaire fiktie te herkennen die ook in 2,1-3 en 
3,2-3 zou zijn gehanteerd: 'Petrus' zou voor zijn dood al hebben gewezen op de op
komst van dwaling en al ruim van te voren hebben gewaarschuwd. In werkelijkheid 
echter zou deze brief pas geschreven zijn, toen de dwaling reeds daar was en in de 
kerk veel aanhangers had gekregen. De bedoeling van de brief zou zijn, te laten zien 
dat de dwaling rechtstreeks ingaat tegen het apostolisch getuigenis. De brief, zo stelt 
Bauckham, "informs them that these eschatological figures about whom they had 
been warned are the very people now teaching in their churches!""*. Op deze ma
nier zou aan het eind van de brief nogmaals de werkelijke bedoeling van dit 'geeste
lijk testament' tevoorschijn komen. 

Overtuigend is deze redenering echter niet. Allereerst moet erop gewezen worden, 
dat de schrijver van 2 Petrus hoofdzakelijk argumenteert vanuit het profetische 
woord - niet vanuit het apostolisch getuigenis als zodanig. Slechts één gebeurtenis 
die de apostelen hebben meegemaakt wordt naar voren gehaald: de verheerlijking 
op de berg. Maar het verhaal van de verheerlijking wordt zeer beknopt weergegeven 
en bovendien zelf weer herleid tot vervulling van de profetie. Ook in het algemeen 
gaat 2 Petrus steeds van het apostolisch getuigenis terug naar de profetie. Ten twee
de moet ook binnen de pseudepigrafische optie worden gekonstateerd, dat de schrij
ver zich niet onder het pseudoniem 'Paulus' presenteert - blijkbaar omdat voor hem 
de verheerlijking op de berg fundamenteel was en niet zozeer de polemiek met de 
pseudo-leraars'". 

Hoe is 3,17 dan te verklaren? In feite zegt de apostel niets meer dan hij al in 1,12 
deed: "hoewel u het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt (èotiipiYuévouc;) 
bent". In het verlengde daarvan is het slot van de brief te begrijpen: "houdt uw ei-

"notable Eastern and Western witnesses"; gezien het materiaal zal hiermee de codex Vatica-
nus bedoeld zijn. Deze opmerking is illustratief voor het zware gewicht dat de Vaticanus blijk
baar in de schaal legt. Voor de twee brieven van Petrus is de situatie wat het 'amen' betreft als 
volgt: 
durjv gelezen door: ontbreekt in: 

2 Petrus p''^ N ACKP*!* en 22 minuskels B en 6 minuskels 
1 Petrus N KP*P en 19 minuskels B A*P en 5 minuskels 

Jammer genoeg ontbreekt in p'^ de laatste zin van 1 Petr 5,14, zodat we niet zeker weten of 
ook dit handschrift 'amen' had. Bijna alle minuskels die 2 Petrus afsluiten met amen lezen dit 
woord ook aan het slot van de eerste brief, behalve 2127. Van de majuskels zijn A en 4* merk
waardig omdat zij in de eerste brief het amen weglaten en het wel lezen in de tweede brief. Is 
dit alleen door de doxologie veroorzaakt, die om een instemmend antwoord vraagt, of heeft 
men de twee brieven van Petrus als éénheid gelezen? 
"* Bauckham, Commentary, 337; zo ook in de kommentaren van Fuchs/Reymond en Kah-
mann. 
"' Vögtle, Petrus und Paulus, 291-293. 
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gen standvastigheid (oTTipiyuoO) vast". Verder is naar aanleiding van 2,1 in 
Hoofdstuk III 5.4. al een en ander opgemerkt over de vraag hoe Petrus van te voren 
kan zien aankomen wat komen gaat. Zijn waarschuwingen hadden zowel een profe
tische als een historische achtergrond. Tenslotte is in 2 Petr 3 nog eens een expliciete 
herinnering opgenomen aan "de woorden die van te voren door de heilige profeten 
gesproken zijn" (TtposiptinÉvcDV, vs 2 wordt in feite voortgezet in npoyivcóoKovxec;, 
vs 17), en aan het gebod van de apostelen. Petrus heeft niets anders gedaan dan uit 
het OT en de woorden van Jezus te laten zien wat beloofd is. Déér komt hij aan het 
slot van zijn brief, konkluderend, op terug. 

7. KONKLUSIES 

Bij wijze van samenvatting en terugblik op dit Hoofdstuk keren we terug 
naar de vragen, die in de Inleiding aan de orde werden gesteld. In hoeverre 
kunnen deze vragen nu beantwoord worden? 

1.1. De identiteit van de spotters 

Wanneer de christelijke weg verlaten wordt, gaat men de weg van de ei
gen begeerten op (vs 3), die in principe als on-eindig wordt gedacht, en 
waarop men zich geen halt wil laten toeroepen. Deze dwaalweg van godde
loze, onstabiele en wetteloze mensen (vs 3.7.17) heeft duidelijke dwarsver
bindingen met de weg die de pseudo-leraars wijzen. Er is een wisselwerking 
tussen ethiek en eschatologie. Teleurgesteld in de verwachting die men had 
van het geloof en van Gods beloften, valt men weer terug in de dwaling van 
het heidendom. Het openlijk negeren van Gods oordeel en de uitdagende 
skepsis over de waarheid van zijn woorden schept een geestelijk vakuüm, 
dat wordt opgevuld met eigen begeerten. Omdat ethiek en eschatologie el
kaar over en weer beïnvloeden, wil Petrus zijn lezers opwekken, de vervul
ling van de belofte en de komst van Gods dag te blijven verwachten. Herin
nering en verwachting vloeien in dit hoofdstuk in elkaar over (vs 1-2; vs 11-
14). 

De spotters schijnen bijbelse taal te spreken, zowel in hun uitdagende 
vraagstelling als in het interpreteren van Paulus' brieven. Maar het zijn on
kundige en onstandvastige mensen, die zich dekken met de autoriteit van 
Paulus' brieven via een aangepaste interpretatie. Zo worden eigen opvattin
gen ingelezen in de Schrift, een privé-interpretatie die geen rekening houdt 
met de Goddelijke oorsprong van de Schriften (1,20-21; 3,16). Dit ligt in de 
lijn van de presentatie en propaganda van de pseudo-leraars. Hun opvattin
gen en die van de spotters vertegenwoordigen dezelfde on-christelijke men
taliteit. De één wil zijn vrijheid vieren in een horizontalistische ethiek, de 
ander geeft openlijk uiting aan skepsis en ongenoegen. De presentatie van 
de spotters is een tweede verschijnsel dat een oprukkend paganisme ver
raadt. De spotters bieden geen alternatieve kosmologie, maar een versmel-
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ting van christelijke en heidense motieven in levensstijl en toekomstver
wachting. Maar dit is "tot hun eigen verderf"; er is een dag van het oordeel 
en de ondergang van goddeloze mensen, zoals al uit de voorbeelden in 2 
Petr 2 duidelijk was geworden (cf 3,7.16). Alleen Gods geduld, dat ruimte 
biedt voor bekering (3,9), kan hen nog redden. 

7.2. Het thema van de belofte 

Kan men terecht aan 2 Petrus verwijten, dat de verwachting van Chris
tus' spoedige komst ('Nah-erwartung') op de lange baan wordt geschoven 
en in feite wordt losgelaten? Petrus zegt dat de hemel en de aarde bewaard 
worden tot het oordeel (vs 7) en dat de dag van de Here als een dief in
breekt (vs 10a). Allerlei motieven uit de bijbelse verwachting van Gods be
lofte zijn in dit hoofdstuk verweven, uitlopend op de belofte van nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (vs 13; cf vs 8 en 
10). De parenese van vs 11-13 is dan ook geen vervanging van deze ver
wachting, maar de konsekwentie ervan. 

Alleen, deze verwachting is helemaal ingekleurd door de beloften van de 
profeten uit het OT, en door het onderwijs dat de apostelen van de Here Je
zus Christus hebben aangereikt. Dat komt omdat de spotters juist die pro
fetische woorden in twijfel trokken. Hun sarkasme geldt niet zozeer een be
lofte die Christus zou hebben gedaan, maar de belofte van de Here. We 
stelden immers het volgende vast: 
a) De enige belofte, die konkreet genoemd wordt, is die van nieuwe heme
len en een nieuwe aarde (3,13). Deze belofte is OT-isch. 
b) In 1,11 en 3,12 wordt niet de komst van het Koninkrijk zelf genoemd, 
maar het (binnen)komen van mensen in dat rijk. 
c) De 'vertraging' blijkt te zijn veroorzaakt door een 'gericht' geduld van 
God: "Hij is geduldig jegens M" (3,9). 

Met dit alles is in de interpretatie van 2 Petrus 3 tot nu toe te weinig reke
ning gehouden"^ In de uitleg is gebleken hoe dit hoofdstuk een geheel 
vormt van onderwijs rond het centrale thema "de belofte"; onderwijs dat 
ethisch en eschatologisch gericht is. Het laatste hoofdstuk van 2 Petrus be
staat uit verschillende variaties op het thema van de belofte"'. De hier 

'" Ook het woord napouoi'a uit 1,16 kan niet worden geïnterpreteerd als aanwijzing van een 
zekere 'Nah-erwartung'. Blijkens de kontekst bedoelt Petrus te laten zien hoe Gods belofte 
wérkt. 
' " Klein ergert zich aan de onsamenhangende argumentatie, die volgens hem alleen maar gro
te onzekerheid verraadt (Der zweite Petrusbrief, 110-112). De schrijver maakt zich ongeloof
waardig als hij zekerheid wil verschaffen over de leer van de laatste dingen, die niet met logi
sche redeneringen, maar alleen in het geloof te aanvaarden is. Verder heeft de schrijver een 
zelfbewuste, arrogante manier van spreken door niet alleen voor zichzelf de hoogste autoriteit 
op te eisen, maar ook openlijk blijk te geven van zijn wantrouwen ten opzichte van Paulus. 
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voorgedragen interpretatie is konsistent en blijft binnen het raam van "de 
Schriften", terwijl men anders buiten-bijbelse bronnen te hulp moet roe
pen, die soms louter hypothetisch bestaan (zoals de laat-joodse, apokalyp-
tische bron die Bauckham aanneemt). 

Het verwijt dat de eschatologie van 2 Petrus antropologisch zou zijn en 
niet christologisch loopt op dit thema van de belofte vast. De verwachting 
van Gods dag is in de profeten uitgedrukt en in het onderwijs van de 
apostel een centraal ethisch motief geweest (vs 11-13). De woorden van de 
Here Jezus klinken door (het beeld van de dief, het voorbijgaan van hemel 
en aarde, de vereiste waakzaamheid), en aan het slot van de perikoop komt 
het tot een lofprijzing van de Heer en Heiland Jezus Christus, zowel voor 
nu als voor de dag der eeuwigheid: de eeuwigheid begint, als de morgenster 
opgaat in onze harten, op de dag van Christus' komst. 

7.3. Apokalyptiek en mythologie 

Petrus tekent de nieuwe wereld als een bodem van gerechtigheid. Nadat 
al het oude is ontbonden en alle goddeloosheid is weggevaagd door het 
vuur, kan God een nieuwe wereld stichten en kan zich 'gerechtigheid' per
manent op aarde vestigen. Schelkle, die in een exkurs over de eschatologie 
van 2 Petrus stelt dat de schrijver wel gebruik moet hebben gemaakt van 
oud-joodse en kontemporaine voorstellingen over een wereldbrand, moet 
zichzelf bij vs 13 korrigeren, omdat daar het 'nieuwe' van de nieuwe wereld 
met oude woorden beschreven wordt, met behulp van de (wel zeer on-my
thologische) profetie van Jesaja^"". 

We hebben in vs 5 niet kunnen vaststellen, dat 2 Petrus in allerlei mytho
logische voorstellingen over een oer-oceaan verdronken is. In zijn beschrij
ving blijft het bijbelse verhaal van schepping en zondvloed doorklinken. In 
vs 8 bleek de brief ook geen exegetisch-hermeneutische sleutel te hanteren 
om over de tijd van het einde te spekuleren. Petrus gebruikt geen apokalyp-
tische periodisering van de geschiedenis, maar wijst op Gods geduld, waar
in Hij met zijn tijdsschema geen boven-tijdelijke beslissingen neemt, maar 
rekent met de mensen op de aarde, die Hij wil redden. Het vuur van Gods 
gericht vlamt bij Petrus niet hoger op dan bij de profeten; bewust zoekt hij 
aansluiting bij OT-ische motieven en bij de woorden van Jezus over het ein
de. Wel moest hij de konsekwenties van de profetische verwachting tot het 
uiterste doordenken: voor het lot van de goddeloze mens en zijn daden, 

Deze ergernis van Klein berust op twee vooroordelen, die in dit Hoofdstuk ongegrond bevon
den zijn: de 'Nah-erwartung' en de pseudepigrafische interpretatie. 
^^ Schelkle, Petrusbriefe, 240-241. Ook de kommentaar van Kahmann heeft een exkurs over 
de eschatologie bij 2 Petrus; samen met het boek Openbaring noemt Kahmann deze brief een 
"locus classicus" voor de ontwikkeling van een christelijke eschatologie in apokalyptische 
kleuren (112). 
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voor de hele schepping, en voor de realisering van Gods belofte. Vanuit de 
profetie en de belofte gezien zijn de spotters spekulatief bezig, niet de 
apostel! 

7.4. De kanonvorming van het Nieuwe Testament 

De authenticiteit en apostoliciteit van 2 Petrus is niet zonder betekenis 
voor onze beeldvorming inzake de ontwikkeling van de NT-ische kanon. 
Niet alleen de kanoniciteit van 2 Petrus zelf, ook die van Paulus' brieven is 
ermee gemoeid. Vaak vraagt men zich af, waarom niet direkt na de dood 
van Paulus begonnen werd met het verzamelen van zijn brieven. De eerste 
gegevens over dat proces van verzamelen dateren immers pas uit het eind 
van de eerste, of het begin van de tweede eeuw. Vandaar de theorie van 
Goodspeed, dat de invloed van Paulus aanvankelijk zou zijn verdwenen 
om pas na publikatie van het boek Handelingen weer terrein te winnen. De 
uitgave van de Handelingen der apostelen zou de nodige stimulans hebben 
gegeven om apostolische brieven te verzamelen^"'. 

Ook 3,15-16 kan echter heel goed door een apostel, een ambtsbroeder 
van Paulus, geschreven zijn. Aan de ene kant onbreekt een uitgewerkt in-
spiratie-koncept, waarin óver Paulus gesproken wordt. Aan de andere kant 
getuigen deze verzen juist van apostolische koUegialiteit. Wanneer deze re
gels inderdaad van de hand van een apostel zijn, kunnen we de volgende 
konklusies trekken: 

a) Het bewaren en bundelen van apostolische brieven is al op gang geko
men, wanneer de apostolische periode nog niet is afgesloten. 
b) In de zestiger jaren van onze jaartelling is een verzameling brieven van 
Paulus bekend die op één lijn staan met "de Schriften". Ook twee brieven 
van Petrus zijn inmiddels in gebruik. 
c) Naast de Schriften van het OT worden ook apostolische brieven tot "de 
Schriften" gerekend, want het apostolisch woord ligt in het verlengde van 
profetische voorzeggingen. 
d) De bundeUng van "de Schriften" maakt deze boeken tot een afgebakend 
geheel ("de Schrift"), dat ook gezag heeft in de kerk: zoals de dwaling de 
Schrift wil verdraaien, zo wil Petrus haar verdedigen. 

Zie de bespreking door Guthrie, Introduction, (Al-651. 
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Op grond van het totale onderzoek naar de authenticiteit van 2 Petrus is 
de volgende stelling te formuleren: 2 Petrus is een authentieke brief: de 
apostel Petrus is de auteur. Hij is de "Simeon Petrus, een slaaf en apostel 
van Jezus Christus" met wie de brief begint. Zijn tweede brief aan de ker
ken in Klein-Azië was een afscheidsbrief. Vóór zijn heengaan maakt de 
apostel zijn testament op, om een blijvende herinnering na te laten aan het 
apostolisch getuigenis over Jezus Christus. Tevens wil hij in dit geestelijk 
testament zijn lezers opwekken tot een leven in gehoorzaamheid en ver
wachting. Zij kennen immers de Heer, die hem in dienst genomen en erop 
uitgestuurd heeft. Ook zij moeten, onder de indruk van zijn majesteit, 
doen wat Hij gebiedt en alles van zijn Koninkrijk verwachten. 

Naar onze overtuiging is er voldoende reden om aan te sluiten bij de ma
nier waarop de kerk eeuwenlang deze brief heeft gelezen en bewaard, na
melijk als een apostolische erfenis. Aan de ene kant bleken veel argumen
ten, die tegen het auteurschap van Petrus zijn ingebracht, ondeugdelijk en 
op onbewezen vooronderstellingen gebaseerd. Het gemak, waarmee meest
al aan het auteurschap van Petrus wordt voorbijgegaan, staat in geen ver
houding tot de vragen die aan de tekst van de brief zelf kunnen worden ont
leend. Aan de andere kant: het feit dat hier een apostel aan het woord is, 
werkt uitermate verhelderend bij de interpretatie van de brief. 

Het voorlopig uitgangspunt, dat aan het eind van Hoofdstuk I kon wor
den geformuleerd, heeft de praktijkproef van de exegese doorstaan en 
bleek inderdaad bruikbaar te zijn. Wanneer de apostel Petrus de brief ge
schreven heeft, kan bijvoorbeeld de overgang tussen eerste persoon enkel
voud, eerste persoon meervoud en tweede persoon meervoud worden ver
klaard. De afwisseling ik - wij - u, die door de hele brief heen loopt, wordt 
begrijpelijk, wanneer achter het 'wij' de apostolische identiteit van de 
schrijver staat. Vanuit Petrus gezien moet dit 'wij' gelezen worden als een 
apostolisch meervoud. 

In de Inleiding was ons al opgevallen hoe twijfels aan de authenticiteit 
van de brief kunnen leiden tot minimalisering van het belang, dat 2 Petrus 
heeft voor de theologie van het NT. Her-overweging van het auteurschap 
van Petrus moet ook leiden tot her-waardering van de inhoud van deze 
brief. In deze Slotbeschouwing willen we nu de bespreking van het onder
werp 'De tweede trompet' afronden met een analyse van het eigen geluid, 
dat dit instrument voortbrengt. De verschillende motieven in de brief kom-
binerend en samenvattend, bezien we allereerst de centrale kwestie van 
apostoliciteit en pseudonimiteit, om vervolgens nader in te gaan op de rela
tie van Schrift en traditie, en tenslotte op de onderlinge verhouding van 
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christologie, ethiek en eschatologie. 

1. Apostoliciteit en pseudonimiteit 

Wat is eigenlijk de waarde van de konklusie, die wij hebben getrokken? 
In de Inleiding is al gebleken, dat in de moderne visies op 2 Petrus pseudo
nimiteit en apostoüciteit elkaar niet hoeven uit te sluiten. Het ligt eraan, 
welk motief ertoe heeft geleid de testamentaire vorm te kiezen en de naam 
van Petrus te gebruiken. In het moderne onderzoek is er groeiende overeen
stemming op dit punt. De gebruikelijke gedachtengang kan als volgt wor
den samengevat: 

In de eerste eeuwen was een geschreven dokument van groot gewicht. In 
christelijke kring had een anoniem geschrift weinig waarde, omdat het niet 
via de schrijver een waarmerk van echtheid droeg. De leer van de apostelen 
daarentegen vormde een onbetwistbare autoriteit. Wanneer werd nu vooral 
de apostolische autoriteit (speciaal die van Petrus) effektief geacht? In de 
bedreigende situatie waarin de christelijke kerk kwam te verkeren na het 
wegvallen van de apostelen, toen men onder invloed raakte van dwaalle
raars, die de gevestigde tradities bekritiseren. Dan immers is er dringend 
behoefte aan interpretatie en aktualisering van de leer der apostelen. De 
tweede brief van Petrus bedoeh een betrouwbaar middel te zijn om de 
boodschap van de apostelen over te dragen aan een nieuwe generatie'. 

Deze her-interpretatie en aktualisering van het apostolisch onderwijs 
noodzaakte tot een nieuwe formulering in eigentijds begrippenmateriaal 
(vandaar de hellenistische terminologie in de brief) en tot het verwerken 
van meer traditioneel vertrouwd materiaal (de brief van Judas, allerlei ge
gevens uit joodse bron, en uit de synoptische traditie: de verheerlijking op 
de berg). Volgens Meade heeft de oorsprong van 2 Petrus in werkelijkheid 
geheel met een interpretatiekwestie te maken. Zowel de schrijver als dege
nen tegen wie hij opponeert, erkennen dezelfde gezaghebbende tradities 
(joodse geschriften, Paulus en ook Petrus). De principiële rechtvaardiging 
voor de pseudonimiteit van de brief ligt in de claim van kontinuïteit tussen 
de bron van de gezaghebbende traditie (de H.Geest) en de latere, gezagheb
bende uitlegt. 

Dat speciaal de naam van de apostel Petrus is gebruikt, kan samenhan
gen met het feit, dat diens autoriteit zich in de kerk reeds gevestigd had. 
Blijkbaar was de autoriteit van Paulus in dit geval niet voldoende, of werd 

' Aldus bv. de kommentaren van Schelkle Fuchs/Reymond, en Bauckham. Een samenvatting 
van de gangbare interpretatie geven Guthrie (Introduction, 845-848) en Meade (Pseudonymi-
ty, 179-188). 
2 Meade, Pseudonymity, 182. Speyer acht de pseudonimiteit van 2 Petrus geboren vanuit een 
hoogstaand motief. Het ging immers niet om het vergroten van aanzien of materieel gewin, 
maar om het overbrengen van een belangrijke boodschap (Literarische Fülschung, 286). 
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door sommigen betwist. Men beroept zich erop dat de gezaghebbende tra
ditie van apostolische oorsprong is. De bron is in dit geval Petrus: de brief 
is dan bedoeld als een medium van apostolische presentie in Petrus' afwe
zigheid. Voor de kanonvorming is niet het auteurschap in geding (dat zou 
een strikt literair kriterium zijn), maar het teruggaan op gezaghebbende 
tradities. In deze tradities is de (mening van de) apostel Petrus vertegen
woordigd ("Vergegenwartigung"y. In de opvatting van Bauckham is de 
brief niet bedoeld als individueel schrijven, maar als een gezamenlijk pro-
dukt van een kring kerkelijke leiders "representing the Roman church and 
therefore under the name of its greatest leader'"*. 

Maar al hoeven pseudonimiteit en apostoliciteit elkaar niet uit te sluiten, 
de betrouwbaarheid van 2 Petrus is wel in geding. Wat betekent apostolici
teit, wanneer een brief niet door een apostel zelf geschreven is? Kortweg 
kan de vraag zo op formule worden gebracht: is 2 Petrus nu interpretatie 
van de apostolische traditie of behoort de brief tot die traditie zéljl Zou het 
eerste het geval zijn, dan moet doorgevraagd worden: welk gezag kon deze 
interpretatie laten gelden?^ Het resultaat van deze studie vraagt om een 
grondige herziening van het globale beeld van pseudonimiteit, dat gewoon
lijk aan de brief wordt verbonden. Veel te gemakkelijk wordt dan voorbij
gegaan aan de typisch apostolische kenmerken, die 2 Petrus vertoont. La-

^ Meade, Pseudonymity, 186.190. We konstateerden in Hoofdstuk I al hoe de interesse van 
Eusebius in de historiciteit en authenticiteit van de boeken van het NT voortgaat in de hjn, die 
al in de tweede eeuw begonnen is De apostel Paulus verwijst naar een vervalste brief op zijn 
naam en geeft aan het slot zijn eigen handschrift als authentiek kenmerk, terwijl hij ook herin
nert aan zijn mondelinge onderwijs (2 Tess 2,2 5, 3,17) Volgens Meade (205) zou met de au
thenticiteit van een pseudoniem geschrift als zodanig worden verworpen, maar de daarin ge
propageerde leer Volgens 2 Tess gaan die twee minstens samen' pseudonimiteit stond in 
dienst van een bepaalde opvatting In het geval van de Handelingen van Paulus en het Evange
lie van Petrus was de leerstellige inhoud uiteraard wel een kriterium om zo'n geschrift te 
beoordelen; toch was het ook de devaluatie van het begrip apostohciteit, die hier deed ingrij
pen (cf Green, Der 2 Petrusbrief, 36-39) In de Canon Muratori (63-68) worden nog twee ver
valsingen op Paulus' naam genoemd brieven aan Laodicea en aan Alexandrië Meade zegt 
dat ook hier de leerstellige inhoud van meer belang was dan de pseudonimiteit, omdat de sekte 
van Marcion genoemd wordt als drijvende kracht achter deze vervalsingen, en het volgens de 
Canon niet aangaat, gal met honing te vermengen De Canon is echter wel degelijk geïnteres
seerd in de apostolische oorsprong van brieven die in Rome gelezen worden, Hermas bijvoor
beeld mag wel gelezen worden, maar met onder de profeten of onder de apostelen (73-80). 
Wat Paulus betreft eerst worden zeven brieven genoemd die hij, met naamsaanduiding, aan 
zeven gemeenten heeft geschreven Daarna worden de brieven opgesomd, die hij aan zijn me
dewerkers heeft gericht Tenslotte geeft de Canon dan aan dat er ook brieven cirkuleren onder 
Paulus' naam, die vervalst zijn 
* Bauckham, Commentary, 161 
' Zo wordt door Kahmann de brief gewaardeerd als een pastoraal dokument, maar hij geeft 
de kritici toe dat de tweede brief van Petrus niet in ieder opzicht een theologisch sterke brief is 
(Kahmann, Schrift en traditie, 92). Zie verder de Inleiding 
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ten wij een aantal elementen in herinnering roepen, die we bij het exegetisch 
onderzoek zijn tegengekomen en die voor de auteur van deze brief kenmer
kend zijn: 

a) Hij is oog- en oorgetuige (1,16-19). 
De schrijver van 2 Petrus gaat niet af op de autoriteit van anderen of op 

zelfbedachte verzinsels. Hij geeft een eigen verslag van de verheerlijking op 
de berg, waarbij opvalt dat hij in zijn beschrijving niet afhankelijk is van de 
synoptische traditie. De manier, waarop de verheerlijking op de berg wordt 
verteld, draagt niet het karakter van een bewust aangebrachte verbinding 
met de historische Petrus. Het verslag geeft een interpretatie-achteraf van 
wat iemand zelf heeft gehoord en gezien. De indrukken die hij als één van 
de aanwezige getuigen heeft opgedaan wil hij voor latere generaties vastleg
gen, zodat men ook later door zijn ogen mee kan kijken naar de majesteit 
van Christus en door zijn oren mee kan luisteren naar de stem uit de hemel. 

Wanneer Petrus zelf voor dit verslag verantwoordelijk is, geeft 2 Petrus 
geen interpretatie van een apostolische traditie, maar een verkondiging van 
de verheerlijkte Christus. Het zijn juist de ooggetuigen, die Christus tot 
zijn apostelen had gemaakt, en die hun ervaringen te boek hebben gesteld 
voor hen die niet gezien hebben en toch geloven (Joh 20,29-31; 1 Joh 1,1-3). 
In zijn toespraken na Pinksteren heeft Petrus steeds het thema van de 
apostoliciteit benadrukt: de apostelen spreken over wat ze gezien en ge
hoord hebben; zij zijn de getuigen van alles wat Christus heeft gedaan*. Dit 
verklaart het apostolische 'wij' uit de brief. 

b) Hij staat in de lijn van de profeten en in dienst van Christus (1,1; 3,2). 
Steeds klinkt in de brief het OT door en worden lijnen doorgetrokken, 

die al in de profetie waren uitgezet. Ook het onderwijs van Jezus zelf horen 
we af en toe terug: in de kombinatie van voorbeelden van Noach en Lot, 
die op het oordeel betrokken worden, in de manier waarop dat oordeel be
schreven wordt (3,10), en inzake de opkomst en de doorwerking van dwa
ling (2,1.21). Dat de schrijver in een heel direkte relatie tot de Heer staat, 
blijkt uit 1,14: "want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, 
zoals ook onze Heer, Jezus Christus mij heeft doen weten". Dit is geen op
zettelijk aangebrachte verbinding met Petrus als de bron van een gezagheb
bende traditie, waarvoor men autoriteit wil opeisen, maar een herinnering 
aan wat Christus over het einde van déze slaaf had gezegd. 

Juist de apostel Petrus is na Pinksteren de woordvoerder van de discipe
len geworden. Als zodanig belicht hij betekenis van Pinksteren vanuit de 
profetie en verdedigt hij het christelijk geloof tegenover het Sanhedrin. In 

' Ridderbos, Die reden des Petrus, 65-67. Zie voor het oog- en oorgetuige zijn als kriterium: 
W.C. vanUnnik, Oog en oor. Criteria voor de eerste samenstelling van het NT, Utrecht 1973. 
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woord en daad mag hij laten zien hoe de naam van Jezus Christus wérkt 
(Hand 3). Nooit wordt hij moe te verzekeren, dat alles gebeurd is om de 
Schrift in vervulling te laten gaan: niet als de vervulling van één profetie, 
maar van het geheel van profetische woorden'. 

c) Hij verdedigt de Schrift tegen eigenmachtige uitleg en verdraaiing 
(1,20-21; 3,16). 
Opvallend genoeg wil de schrijver niet namens een bepaalde groep kerke

lijke autoriteiten of ambtsdragers spreken. Hij doet juist een appèl op wat 
zijn lezers al weten over de Goddelijke oorsprong van de Schrift. Tegen
over het verdraaien van de Schriften, speciaal de brieven van Paulus, stelt 
hij geen officiële, kerkelijk geijkte uitleg voor. Maar hij spoort zijn lezers 
aan zelf te kontroleren dat de verdraaide betekenis, die soms aan Paulus' 
brieven gegeven wordt, niet overeenkomt met wat de apostel bedoelt. Hij 
signaleert een aanval, niet alleen op Paulus, maar op het apostolisch onder
richt als geheel en op de Schriften. 

Daarmee onderstreept hij de eigen verantwoordelijkheid van de gemeen
te, die immers een even kostbaar geloof heeft ontvangen als de apostelen 
(1,1). Petrus reserveert het recht van Schriftuitleg niet voor een bestaand 
kollege van kerkelijke autoriteiten. Dat kan ook niet uit 2,10 worden afge
leid, want de 'autoriteit' die de apostel daar bedoelt is de autoriteit van de 
Meester. Wanneer hij de apostolische traditie in geding brengt, dan niet als 
doel in zichzelf of als objekt van interpretatie, maar als middel om de pre
diking van de apostelen te illustreren en bij de gemeente aan te dringen. 

d) Hij waarschuwt tegen dwaling (2 passim). 
Waarschuwingen tegen binnensluipende dwaalleraars zijn in vrijwel alle 

apostolische brieven terug te vinden. Ze zijn begrijpelijk in een periode, 
waarin het christendom zich nog stabiliseren moet. Dan is verder onderwijs 
nodig; groei in geloof, hoop en liefde. De gedachte is wel geopperd dat een 
lange geloofstraditie in deze brief wordt verondersteld, wanneer gesproken 
wordt over: versterkt zijn in de waarheid, die bij u is (1,12), het gebod dat 
overgeleverd is, en het gebod van de apostelen (2,21; 3,2). In de pseudonie
me visie wordt de vaste overlevering (traditum) bij 2 Petrus belangrijker 
geacht dan het doorgeven zelf {traditiöf. Echter: wanneer de apostel Pe
trus dit testament geschreven heeft, bedoelt hij met "de waarheid" het ge
predikte evangelie en met "het gebod" de prediking van de apostelen, die 
niet vrijblijvend kan worden aangehoord. Wanneer deze waarheid of dat 
gebod in gevaar komt, is het een apostolische taak te waarschuwen. Petrus 
acht dat zelfs zijn plicht. 

' Ridderbos, Die reden des Petrus, 73-76. 
* Meade, Pseudonymity, 192; Vogtle. Schriftwerdung, 300; Knoch. Vermachtnis, 159; Kah-
mann, Schrift en traditie, 85. 
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Wat de aard van de dwaling betreft, kan hier worden verwezen naar wat 
aan het slot van Hoofdstuk III is opgemerkt. De pseudo-leraars en de spot
ters willen het christelijk geloof uithollen door het te versmelten met paga-
nistische motieven. In een regio waarin nog geen lange christelijke traditie 
is opgebouwd en waar mensen voor het overgrote deel uit een heidens mi
lieu afkomstig zijn, waar hen geen traditioneel normbesef was overgedra
gen, heeft deze beweging grote kansen gehad. Wel is te noteren dat de te
genstanders nog tot de gemeente behoren, en dat geen uitgewerkte schets 
van hun opvattingen wordt gegeven, maar alleen een typering van hun le
vensstijl'. 

2. Schrift en traditie 

Een markant voorbeeld van een interpretatie van 2 Petrus, gelezen als 
dokument uit de overgangsperiode tussen de apostolische tijd en het post-
apostoUsche tijdperk, is een artikel van Kahmann over 'Schrift en traditie 
in de tweede brief van Petrus'. Kenmerkend voor de brief is volgens hem, 
dat zij is gebaseerd op een dubbel fundament: er wordt een beroep gedaan 
op Schrift en traditie. Naast de woorden van de profeten verschijnt immers 
de apostolische overlevermg als een normatief gegeven (1,16-19; 2,21; 3,2). 
Deze apostolische overlevering is "een duidelijk herkenbaar en normerend 
geheel". Als we Kahmann mogen geloven, staat 2 Petrus in dit opzicht aan 
het eindpunt van een ontwikkelmg binnen het NT: niet alleen de Schrift, 
maar ook de traditie is fundamenteel geworden voor het christelijk geloof 
en leven'". 

Omdat in 2 Petrus ook de uitleg van de Schrift ter sprake komt, zegt 
Kahmann over de schrijver: "Als hij aan zijn brief bindend gezag toekent, 
dan spreekt hij vanuit het besef, dat hij met zijn brief de juiste, door de 
Geest gelelde en heilbrengende (in tegenstelling tot 3,16) interpretatie geeft 
van de Schrift, en, mogen we erbij voegen, van de apostolische traditie. Hij 
weet zich blijkbaar de 'erfgenaam' van de Geest, die de profeten en aposte
len inspireerde"". De auteur zou dus niet alleen de traditie willen vastleg
gen of doorgeven, maar ook een bepaalde interpretatie willen geven. Ver
der wil de schrijver, aldus Kahmann, de blijvende betekenis van Schrift en 
traditie aangeven om de mensen te helpen de juiste oriëntatie te vinden, een 
betrouwbaar kompas in een wereld vol twijfel en verleiding'^. 

' Knoch, Vermachtnis, 159 165 
'" Kahmann, Schrift en traditie, 84-86 Zo ook Vögtle, Schriftwerdung, 304-305 (zie daarover 
Hoofdstuk II 4 3 ) 
'' Kahmann, Schrift en traditie, 89. Zo ook Fuchs/Reyraond, La deuxième Epitre de St Pier
re, 33 wat met de naam van de apostel gedekt wordt, is in werkelijkheid interpretatie van de 
apostohsche traditie 
'2 Kahmann, Schrift en traditie, 92-93 
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Wat kan vanuit de optiek van de authenticiteit van 2 Petrus nu over deze 
beschouwingen worden gezegd? Allereerst moeten we opmerken dat ook 
reeds in Paulus' vroege brieven aan Tessalonika de overlevering van de 
apostel moest worden afgebakend tegenover onbetrouwbare tradities (2 
Tess 2,15; 3,6). Later wordt de gemeente opgeroepen, zich te herinneren 
wat eerder gezegd is (Tit 3,1). Het vastleggen van de overlevering en het 
voortbouwen op het apostolisch fundament staat in dienst van een bewust
wordingsproces, waarin de gemeente zelf verschillen leert zien tussen waar
heid en leugen, echt en pseudo. Dit proces is niet het produkt van een late
re, kerkelijke reflexie, maar het is door de apostelen zelf in hun brieven op 
gang gebracht". 

Belangrijker nog is de konstatering die hieruit volgt, dat het strikte on
derscheid tussen Schrift en apostolische traditie niet in 2 Petrus is terug te 
vinden. Er is geen dubbel fundament; de apostolische overlevering is zélf 
'Schrift'. Petrus zegt zich ervoor te willen inspannen, dat de komst-in-
kracht van Jezus Christus ook na zijn heengaan in herinnering zal blijven; 
de majesteit van Christus is door de apostelen gezien, gehoord en vastge
legd (1,15-18). De bron voor het apostolisch getuigenis is alleen het profeti
sche woord (1,19). De twee brieven, die de apostel aan de kerken in Klein-
Azie adresseerde, willen alleen aan dat woord herinneren, en aan het gebod 
van de apostelen (3,1). De brieven van Paulus behoren tot "de Schriften" 
(3,15). Al staan Petrus en Paulus beide in een (mondelinge) traditie van 
apostoHsche prediking, hun brieven dwingen gezag af, omdat zij schrijven 
als "uw apostelen" (3,2). Het geheel van de Schrift (later 'de bijbel') en het 
gezag van de Schrift (later 'de kanon') wordt al in de apostolische tijd er
kend. 

Nog een volgend aspekt mag in dit verband niet onvermeld blijven: de 
schrijver rekent zichzelf nog tot het kollege van gezanten, die door Jezus 
Christus zijn uitgestuurd over de wereld. Van Hem is hij een slaaf en 
apostel (1,1). Zelf was hij er getuige van, dat de majesteit van Christus van 
Hogerhand bevestigd werd (1,16-18). Zelf is hij één van "uw apostelen" 
(3,2), het kollege dat door de ontvangen volmacht een bijzonder gezag had 
in de kerk. Paulus is zijn ambtsbroeder, een kollega in de dienst, die óók 
geschreven heeft (3,15)'". Daarmee maakt de schrijver aanspraak op 
apostolische autoriteit, wanneer hij de gemeente aanspoort. Dat is ook de 

" Zie ook de schets van de overlevering aangaande Jezus Christus (herinnering en begrenzing) 
bij Khjn, De Canon van het Nieuwe Testament, 158-164 
''' Doorredenerend in het spoor van de pseudonimiteit komt men zelfs tot de stelling, dat hier 
met opzet zou zijn vermeden om Paulus apostel te noemen, omdat deze niet tot de twaalf be
hoorde (G Klein, Die zwölf Apostel Ursprung und Gehalt einer Idee, Gottingen 1961, 
105 113) Maar van 'de twaalf' is geen sprake, noch in 1,1, noch in 1,16-18 De aanduiding 
"onze geliefde broeder" klinkt uit de mond van een kollega heel wat natuurlijker dan 'onze 
geliefde apostel' 
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reden waarom hij zich niet achter een bepaalde kerkeUjke autoriteit hoeft te 
verschansen. Zijn geloofsbrief is van de hoogste Autoriteit afkomstig. 

Dit geeft hem ook het recht de profeten te laten spreken. Wanneer Petrus 
de blijvende en aktuele betekenis laat zien van de oude profetenwoorden, 
getuigt zijn brief van een breed blikveld: hij ziet het profetische woord be
vestigd in de verheerlijking op de berg, maar ook in de komst van pseudo-
leraars en in het vlammende oordeel van God over de wereld. Profetisch 
laat hij zelf de voorbeelden uit de geschiedenis spreken van redding en oor
deel, en toont hij de realiteit van de belofte aan uit de boeken. Als apostel 
wil hij bewust staan hij in de lijn van de profeten en in deze 'traditie' verder 
gaan. Daarmee is impliciet de blijvende betekenis van profetenwoorden en 
apostohsche woorden aangegeven (1,19; 3,1-3). De traditie in 2 Petrus is de 
traditie van de Schrift. 

3. Christologie, ethiek en eschatologie 

Men heeft vaak de tweede brief van Petrus als een verzameling losse uit
spraken gezien, die min of meer ontsierd werd door de stijl van een 'schot
schrift' in hoofdstuk 2. Uit ons onderzoek is echter naar voren gekomen, 
dat Petrus' betoog niet alleen zorgvuldig is opgebouwd, maar ook wat de 
inhoud betreft een innerlijke kohesie vertoont. De nadruk op de christolo
gie, het aandringen op een christelijke levensstijl en op het verwachten van 
Gods belofte - alle hoofdmotieven in de kompositie van deze brief harmo
niëren met elkaar, en wel zo dat ethiek en eschatologie afhangen van de 
christologie. 

Om met de christologie te beginnen: in 2 Petrus wordt Christus zonder 
meer "God" genoemd (1,1-2). Verder is Hij ook "de Meester", degene die 
gezag heeft in het christelijk leven (2,1.20) en de allerhoogste eer waard is: 
op Hem is de doxologie gericht (3,18). Tenslotte is Christus het centrum 
van het Koninkrijk (1,11). De kennis van Christus is thematisch in deze 
brief. De hoge waardering van Jezus Christus, die uit de struktuur 2 Petrus 
en uit de christologische titels blijkt, is van grote betekenis voor de christo
logie van het NT, maar - zo bleek ons - kan niet worden gezien als typisch 
tweede-eeuws. Deze christologie behoorde eerst tot de verkondiging, later 
tot de nalatenschap van de apostelen". 

Verwonderlijk is het trouwens allerminst, dat juist Petrus onder de in
druk is gekomen van de majesteit van Christus. Hij was immers zelf getuige 
van diens heerlijkheid - de aandacht van de apostelen werd op Jezus alleen 

" Vergelijk de prediking van Petrus over Christus, wanneer hij Hem noemf Heer en Christus 
(Hand 2,36)), Heihge, Rechtvaardige, Leider (Hand 3,14-15). Twee keer gebruikt hij de titel 
Christus in absolute zin (3,18.20; cf 4,26-27). Zie over het totaal van christologische titels in de 
toespraken van Petrus: Ridderbos, Die Reden des Petrus, 71-73; U. V^ilckens, Die Missionsre-
den der Apostelgeschichte, Neukirchen 1961, 155-178 
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gericht (Mk 9,8). Namens alle apostelen had Petrus antwoord gegeven op 
de vraag van Jezus: Wie zegt gij, dat Ik ben? "U bent de Christus" (Mk 
8,29). Aanvankelijk heeft hij moeten zwijgen over het gebeurde op de berg, 
om later, wanneer zijn ogen nog verder zijn opengegaan, de majesteit van 
de Gekruisigde des te beter te kunnen verwoorden". Zijn Goddelijke 
kracht, zo weet Petrus, is ons apostelen gegeven. In ons bijzijn werd door 
Jezus' verheerlijking het profetische woord bekrachtigd en dat is de bron 
van ons getuigenis (2 Petr 1,3-4; 19-21). 

Laten we deze christologische oriëntatie nu eens vergelijken met een niet-
apostolische brief, die in deze studie meermalen ter vergelijking ter sprake 
is gekomen, 1 Klemens. Dit dokument, afkomstig uit de oude kerk van 
Rome, stamt waarschijnlijk uit de tijd na het wegvallen van de apostelen. 
In deze brief staat niet Christus, maar God de Schepper in het middelpunt. 
Hij is het, die alle wezens op aarde zijn wil oplegt (1 Klem 19,2; 20; 60). Hij 
is de Heerser, de despoot (1 Klem 8,2; 20,11; 33,2; 52,1), wiens geboden en 
voorschriften men dient te volgen (2,8; 58,2). Christus is zijn knecht, die 
aan mensen de verheven, transcendente God doet kennen. Zijn komst in de 
wereld voegt geen nieuwe dimensie toe aan het leven van de gelovigen. Zij 
moeten zich temeer richten op God (35,5) en hun Godvrezende wandel be
vestigt hun geloof in Christus (22,1)'^. De doxologieën (1 Klem 64; 65,2) 
richten zich dan ook via Christus tot God. Het karakter van 1 Klemens is 
eerder theocentrisch dan christocentrisch. 

In 2 Petrus hangt de christelijke levensstijl af van het kennen van Chris
tus; men moet die kennis vermeerderen en erin dóórgroeien (1,2; 2,20; 
3,18). De brief is niet alleen een waarschuwing tegen on-christelijk leven, 
maar geeft ook zelf een model van een christelijke levensstijl, die door de 
kennis van Christus gevoed wordt (1,5-7). Maar volgens 1 Klemens dient 
men te wandelen in overeenstemming met de scheppingsorde (1 Klem 20; 
60,1). Deze kosmische orde is bijna een normatief gegeven; de wereld is een 
harmonisch geheel en 'zonde' is het verstoren van de heilige, wetmatige 
orde die in de schepping is aangebracht'^ Petrus stelt zich een leven voor, 
dat gereinigd is van zonde en bederf en van het vuil van de wereld (1,9; 
2,20-22; 3,14). Alleen zo heeft het leven toekomst: delen in de Goddelijke 
natuur en binnengaan in het Koninkrijk van Christus (1,4.11). 

De kosmische harmonie is bij Petrus onderdeel van Gods belofte, waar 
nog veel van te verwachten is (3,13). Voor hem is de wereld van nu een we
reld van goddelozen, waarin de christelijke gemeente zich bevindt als 
Noach en Lot, temidden van een wetteloze samenleving. De wereld is opge
spaard voor het vuur. Het oordeel over de goddelozen en over hun werken 

" Van Bruggen noemt dit: terugblik met verlichte ogen (Christus op aarde, 65-66). 
1' Knoch, Eschatologie, 227.238-241. 
" Knoch, Eschatologie, 290-316. 
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zal niet vanzelfsprekend de scheppingsorde onaangetast laten. De dag van 
het oordeel is echter óók de dag van God. Temeer reden om een ander leven 
te leiden, zodat Petrus zijn lezers aanspoort om tot bekering te komen, de 
komst van Gods dag te bespoedigen, en onberispelijk bevonden te worden 
(3,9.12.14). Omgekeerd verslapt de verwachting, wanneer men naar eigen 
begeerten wandelt en geniet van vermeende 'vrijheid' (2,19; 3,3). De kennis 
van Christus heeft Petrus de ogen geopend voor de gevaren in de wereld 
van nu, en voor de verwachting van de komende eeuw. 

Met behulp van deze gegevens is tenslotte ook de struktuur van de brief 
te verklaren: Petrus begint met het fundament van de kennis van Christus, 
en bouwt op dat fundament zowel zijn ethische bezinning als zijn profeti
sche verwachting. Het oprukkende libertinisme en het verflauwen van de 
verwachting van Gods belofte diagnostiseert hij als twee symptomen van 
één sluipende ziekte, die alleen door de kennis van Christus behandeld kan 
worden. Want deze kennis van Christus moet het uitgangspunt zijn voor 
het christelijk leven in afwachting van de (realisering van de) belofte. 
Christologie, ethiek en eschatologie vormen de volgende driehoek: 

ethiek 
(2 Petr 2) 

christologie 
(2 Petr 1) 

eschatologie 
(2 Petr 3) 

Deze opbouw laat zien hoe het centrale motief van de kennis en de waar
dering van Christus inwerkt op de verwachting, die christenen hebben van 
het leven en van de toekomst. De christologie, waarin Christus genoemd 
wordt: God, Heer, Redder en Meester, is geen laat-kerkelijke theologische 
reflexie, maar uitgangspunt voor de apostolische verkondiging inzake het 
christelijk leven en de verwachting van Gods belofte. De christologie geeft 
in Petrus' tweede brief de toonhoogte aan. Simeon Petrus, die het begin en 
slot van zijn brief op elkaar laat aansluiten, geeft Christus alle eer die Hij 
als God, Heer en Redder waard is. 

De tweede trompet blijkt vooral een loftrompet te zijn. 
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Summary 

This study makes an investigation into the authenticity of 2 Peter. In this 
century it has become a general conviction that this epistle cannot be writ
ten by the apostle Peter. It is supposed to be a document in which people 
wanted to lay down and keep certain authoritative traditions in the chris
tian church under the pseudonym of 'Peter'. Differences of opinion are 
only left about the question of how far these traditions actually go back to 
the apostle Peter. 

When Origenes in a sermon about the fall of Jericho compared the city 
walls to human reasoning, he let the apostles sound the trumpets. Among 
them (according to Origenes) 'Peter also sounds aloud with the two (!) 
trumpets of his epistles'. The title of this book, The Second Trumpet, has 
been derived from this utterance. Does the second trumpet sound different 
from the first? Is the second trumpet an authentic instrument? 

In order to be able to answer these questions this study offers, with a 
view to its authorship, an integrated discussion of the general problems of 
the originality of 2 Peter, and of the exegesis of 2 Peter. The exegesis acts as 
a test case for its authenticity. 

Chapter I, on the subject of the genuineness of the epistle, deals with the 
following: 
1. There is some uncertainty in the ecclesiastical tradition about the ques
tion whether the apostle Peter himself is the author of 2 Peter. This uncer
tainty increases as more pseudepigraphic literature has been provided with 
Peter's name. Therefore the question of who wrote 2 Peter was approached 
with great caution. Absolute value was attached to the originality and the 
apostolic character of the epistles from the New Testament. Both Origen 
and Eusebius, who themselves have no difficulty with Peter's authorship of 
2 Peter, nevertheless mention doubts which existed about this issue. Howe
ver, familiarity with this epistle can be ascertained from the second centu
ry, especially in Egypt and Asia Minor. Clement of Alexandria, Irenaeus 
and Justin Martyr not only give evidence of having read and used 2 Peter 
themselves, but their starting point was also that the epistle was known to 
others. The uncertainty mentioned concerns the question about the au
thorship, which cannot be answered positively. But the certainty that 2 Pe
ter is among "The Scriptures" runs as a leading thread through the eccle
siastical testimony during the first four centuries (Clement of Alexandria, 
Origen, Eusebius, Amphilochius). 
2. From the beginning 2 Peter has acted as a part of the apostolic legacy in 
the christian church. The epistle does not have literary dependence on 
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Jude, but both epistles draw upon a common, oral tradition of apostolic 
preaching. When Jude reminds of the words of the apostles (Jude 17-18), 
he may have thought of Peter's words as well (2 Pet 3:3). In that case Ju-
de's epistle might be the earliest witness for the authenticity of 2 Peter. 
Also in the early literature about Peter, 2 Peter is a part of the apostolic le
gacy; the epistle was used as a model to portray, and then to expose false 
teachers (Apocalypse of Peter, Acts of Peter). 
3. Peter's second epistle is not dependent on the first one, although various 
links between both epistles can be pointed out, both in contents and on the 
linguistic level. Further, 2 Peter supposes familiarity with 1 Peter: the loca
lity of the readers is no longer specified, since it explicitly refers to a former 
writing (2 Pet 3:1). Usually the difference in style between 1 and 2 Peter is 
considered an insuperable objection against the authenticity of 2 Peter. 
These differences in style are measured objectively with the help of stylo-
met ry, as this is applied to the New Testament by A. Kenny. From this ap
pears (a) that in general it is difficult to determine a difference in style with 
absolute standards; and (b) that no significant difference between 1 and 2 
Peter can be measured. On the basis of this test the notion 'difference in 
style' must be defined again: there is no demonstrable difference in the pat
tern of the words, though possibly there is in the choice of those words. 

This difference in vocabulary can be connected with a difference in time and pla
ce between 1 and 2 Peter. Namely, the first epistle has not been written from 
Rome, for the characterization 'Babylon' (1 Pet 5:13) did not come into use befo
re the destruction of the temple in Jerusalem, as C.-H. Hunzinger demonstrated. 
Peter wrote his first letter from Babylon in Mesopotamia, and only at the end of 
his life, in hellenistic Rome, did he write his second letter. 

4. An important stamp of genuineness of 2 Peter is the signature above this 
letter: Lunewv DÉTpoi;. To this day falsification of this signature has ap
peared impossible. For it is not a copy of the signature above 1 Peter, and 
the form 'Simeon' is not an archaism, because this name was also borne by 
the famous Bar Kochba and two of his officers. On the other hand, verifi
cation of the signature is not impossible since the apostles called each other 
by their original names (Acts 15:14), and since the Greek transcription of 
the Hebrew form 'Simeon' is an indication of a Palestinian speaker. Peter 
may have spelled his own name like that. 
5. The link between 1 and 2 Peter is the apostle himself. Although he him
self has not preached the Gospel in Asia Minor, he is well informed (by Sil-
vanus?) about the situation of the christians in that region. They are 'stran
gers' (1 Pet 1:1). While in his first epistle Peter wrote about the social diffi
culties and the religious implications of our pilgrimage, in his spiritual tes
tament, the second epistle, he presents the moral and eschatological aspects 
of this pilgrimage. Peter's epistles therefore deal concretely with the com
plications which beginning Christianity had to face. This too marks Peter's 
second epistle as an apostolic testament. 
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Chapter //discusses the following question: are there in 2 Peter hellenis-
tic tendencies? The exegesis of 2 Peter 1 gives rise to this question, which 
has the following aspects: 
1. Some words in 2 Peter 1 also occur in an hellenistic context. Yet one may 
not conclude from this that the use of the words by Peter attests to a ten
dency to adopt hellenistic ideas. For instance, the promise to become 'par
takers of the divine nature' (verse 4) does not imply the deification of man, 
for man does not merge into God. He becomes congruent to God, namely 
to those attributes which are characteristic of God: eternity and immortali
ty. Neither is the list of virtues hellenistic (verses 5-7). For faith is the pri
mary gift, from which other qualities originate. The Stoa lets man climb up 
to higher virtues step by step, but in 2 Peter a plan for a christian way of li
ving is unfolded as an alternative to what is offered by the false teachers. 
2. According to many 2 Pet 1:12-15 must be read as the heart of a spiritual 
testament, in which old traditions are laid down for the post-apostolic pe
riod. However, this hypothesis suffers from a structural and inward con
tradiction. On the one hand, this testament is supposed to be meant for all 
times, but on the other hand it is included in a concrete and polemical fra
mework. The difference of opinion between C. Spicq and A. Vögtle, both 
working from the thesis that 2 Peter is a fabricated testament of the apost
le, shows that this interpretation cannot offer a satisfactory solution for the 
question about the authenticity of 2 Peter. 

Peter says: "Moreover I will endeavour that you may be able after my departure 
to have these things always in remembrance" (2 Pet 1:15). In the ecclesiastical 
tradition this motif of calling to remembrance plays a striking part in connection 
with Mark's gospel, in which Peter's memories are laid down. That the apostle 
himself has taken care of this record, may appear from 2 Pet 1:15, which was al
ready read as referring to the Gospel of Mark by Irenaeus (Adversus Haereses 
III, 1.1). 

3. Verses 16-18 remarkably give an eye-witness report of the transfigura
tion, which differs in three points from the synoptic Gospels. All sorts of 
details are left out of the design, from which we can conclude that the 
transfiguration itself was supposedly known. The location 'on the holy 
mountain' does not refer to a later time, when the mountain of glorifica
tion supposedly received a sacred character, but it reminds us of the com
pany Jesus kept with his apostles, by which he had chosen a special moun
tain as meeting place. The words from heaven are retrospectively reprodu
ced without the call "hear him" (Mark 9:7), because this order was already 
put into practice by the apostles. The statement "in whom I am well plea
sed" only occurs in Matthew (17:5), but it is differently formulated in 2 Pe
ter (eii; ÖV èYcb euSÓKTioa). These three points plead in favour of the au
thenticity of the eye-witness report in the verses 16-18. 
4. Far-reaching criticism is passed on 2 Peter by E. Kasemann. He reproa
ches the writer for laying too much stress on the authority of ecclesiastical 
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officeholders and on the authoritative teaching of the church. This would 
be especially evident from the verses 20-21. The interpretation of prophecy 
is indeed under discussion in this section, but one may not conclude that 
the apostle considers the exposition of the Scriptures to be secure only after 
an ecclesiastical imprimatur. This problematic is forced upon the text. The 
verses 20-21 are not meant to defend or refute a certain interpretation, but 
to give the readers a key to understand the prophecy and to judge its exege
sis. 
5. In verse 4 the first person plural is relieved by the second one. In the 
commentaries there is little attention for this change, let alone an explana
tion. If the epistle is an authentic epistle by Peter, this change becomes 
comprehensible. The apostles have obtained Hke precious faith with the 
readers and the next generations (verse 1). They are called by Christ to pro
claim God's promises, in order to let us share in them. The apostolic identi
ty of the writer is in the background of "us" (verse 1); this "us" must be 
read as apostolic plural. 

Chapter III considers Peter's exposure of the pseudo-teachers. In the 
description given of their appearances two characteristic features are put 
forward: a strong self-assurance expressed in verbal aggression, and a life
style, which shows miscellaneous forms of impurity. Who are these false 
teachers? What nature does the vision of life, which is propagated by them, 
have? The most important possibilities are: 
1. Early-gnostic? Especially after the discoveries in Nag Hammadi can far-
reaching criticism be made of the theory, often too simply stated, that the 
error is early gnosticism. Methodically this is true because it involves a cir
cular reasoning: everything which could not be connected with gnostic wri
tings is supposed to be an early-gnostic motif. It is true for the contents be
cause gnosticism kept distinguished moral standards, and did not propaga
te dissolute freedom. Moreover, it is true because in verses 10-11 evil angels 
(in connection with the Creator-God) are not meant, but good angels, to 
whom people consider themselves superior. The 5ó^ai are the angels in 
God's immediate proximity, who give form to his glory (verse 11a is to be 
considered as a further explanation of the less clear notion Só^ai (cf 1 Pet 
3:22; Jude 8)). 
2. Jewish-christian? K. Berger looks for the root of the propagated error in 
Judaism, where, especially after the destruction of the temple, a wide
spread scepticism prevailed with regard to God's world dominion. R. Ries-
ner takes the same view, supposing Essene influences. But their solutions 
clash with the fact that the readers are not to be found exclusively among 
Jewish christians. The pseudo-teachers are not busy with disposing of a Je
wish 'intermediate layer', but they err on the side of the christian faith it
self. 
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3. Paganistic? T. Fornberg and J.H. Neyrey have rightly recognized paga-
nistic features in the portrait of the false teachers. One can explain their ap
pearance as a result of an already dechristianized society. Neyrey compares 
their points of view with those of the Epicureans, who deny divine provi
dence. However, the trouble is that 2 Peter 2 does not give a clearly defined 
outlook on life, nor on its social and philosophical context. It is more ob
vious that in the views of the false teachers different motifs are amalgama
ted, as often happens in syncretistic thought. The examples from history al
ways deal with 'ungodliness', and the false teachers live in the error of pa
ganism (2 Pet 2:18). Various motifs from 2 Peter were wide-spread during 
the time of the New Testament, as a comparision with 1 Corinthians and 
Galatians shows. The weeds of error were already growing in Paul's foot
steps. Christians everywhere had great difficulty in breaking with their hea
then lifestyle and in arming themselves against a reversion back to heathen
dom. 2 Peter is not concerned with the c/echristianization of the society, but 
with life in a society which has not yet been christianized. In the city of 
Ephesus this problem came to the fore very clearly (Acts 19; 20:29-30; 1 
Tim 1:3-11,18-20). 
4. World-wide; Peter says, "even as there shall be false teachers among 
you" (future tense; 2 Pet 2:1). This is no vaticinium ex eventu, as is often 
assumed when 2 Peter is considered a pseudepigraph, because the personi
fication of judgment and damnation (verse 3b) is expressed in present, con
tinuous tense. Peter posits prophetic resemblances between the situations in 
former times and now: "But false prophets also arose among the people, 
just as there will be false teachers among you" (2 Pet 2:1). He also reminds 
them of Jesus' warnings (Matt 24). This "among you" is not only a prophe
tic word, but it is also apostolic. Peter, though being at an other side of the 
world, also knows about the situation in Corinth and in Babylon, and he is 
well informed about the suction-power of the pagan environment (1 Pet 4: 
3). In several places of the world he saw the same disease break out. So he 
now understands the risk of infection and the latent virus. Later on, the 
risk grew and grew, as appears from the epistle of Jude, and from the epist
les to the seven churches in Asia Minor (Jude 19,22-23; Rev 2:2,14,20; 3:4). 

Chapter IV deals with 2 Peter 3 as a thematic unity and concentrates on 
the question about the reality of the promise, made by God, as it was pre
sented by the scoffers. 
1. What part do the 'fathers' play in this problem? Are they the first gene
ration of christians, who are disappointed concerning their expectation of 
Jesus' coming? In that case the scoffers would use the problem of the 'Nah-
erwartung'. Strikingly, the scoffers speak biblical language (promise, co
ming, falling asleep, creation). The old promise of the coming of Yahweh, 
as expressed by the prophets, and not a promise made by Christ, is called in 
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question by the scoffers. The only promise concretely mentioned is the one 
by Isaiah about the new heavens and a new earth. Then the 'fathers' are 
thus the people to whom the promise is made. The scoffers lived according 
to their own lusts, because the promise was not forthcoming, and not be
cause of some sort of christian generation-gap. They are introduced separa
tely from the false teachers, likely because they are a separate group. The 
way they are presented, however, is clearly related to the presentation of 
the false teachers: it is about 'own lusts'. The appearance of such scoffers is 
a second symptom, betraying an advancing paganism. 
2. 2 Peter mentions a cosmic conflagration; this conflagration is cosmic, 
because the 'elements' (verses 10-12) are the celestial bodies, which are bur
ned by the heat of God's judgment. The heat has no purifying effect, as in 
the view of the Iranian fire-cult, but it has a disintegrating and decompo
sing effect. The cause of the conflagration is not an automatic and cosmic 
law of nature, as the Stoics say, but it is the judgment of God. A Jewish tra
dition about the conflagratio mundi, preceding 2 Peter, has not been elabo
rated on in this section. There was a Sibylline stream of traditions about the 
conflagration, which was largely based on the Old Testament prophecies, 
but there is absolutely no indication that Peter has used this as a model in 
order, for example, to enlarge on the fire of Rome for some political or re
ligious reason. 

2 Peter 3 cannot be explained from a non-biblical background. The wri
ter wants to remain within the framework of the Bible (verses 1,7,10,13). 
Moses sang about the devouring fire, that burned into the lowest hell, and 
set on fire the foundations of the mountains (Deut 32:22). From a later 
work, the Testament of Moses, it appears that the Jews already read this 
song as a portent of the cosmic disaster. Peter also knew other indications 
of this from the prophecy (Isa 34:4, LXX) and from the teachings of Jesus 
(Mat 24:29). The thought of a conflagration, including also heaven and the 
celestial bodies, became normal later on in christian circles, and for many 
people this thought became an offence. Yet, the announced disintegration 
of the cosmos does not necessarily exclude a new beginning from the side of 
God. Concerning the judgment on Jerusalem prophets also proclaimed to
tal destruction. The fire would sweep away the remnants and not a stone 
would remain on another, but later on a new city was built on the burnt 
ruins. The foundation of God's promises remains (cf verse 13). 
3. That the epistles of Paul would be collected and put on a level with the 
other books of the Scripture already during the time of the apostles, is 
usually considered anachronistic, betraying the work of a pseudepigrapher. 
Against this is that the writer does not maintain an elaborate concept of in
spiration, but he refers us to the wisdom given to Paul. He also admits that 
the contents of Paul's epistles can give rise to a wrong interpretation. The 
text itself only introduces "our beloved brother Paul" which can make one 
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think of the time after the apostolic period. However, these words are more 
an indication of how the apostles worked as colleagues in the preaching of 
the Gospel {'our brother' is used and it points to the circle of apostles). The 
disagreement between the two colleagues in Antioch was not a definitive 
break, but only an incident, which did not essentially affect the relationship 
between them as brothers (Gal 2:6-10). With a view to the readers in Asia 
Minor, Peter can appeal to the joint authority of both apostles in the 
church. 

Thus the thesis from this investigation can be formulated as follows: 2 
Peter is an authentic epistle of which the apostle Peter is the author. That 
the writer is an apostle is shown at several points in the epistle. He is an eye-
and earwitness (1:16-19), he stands in the line of the prophets, is in service 
of Christ (1:1; 3:2), he defends the Scripture against private interpretations 
and against the twisting of Scripture (1:20-21; 3:16), and he warns against 
error (2 passim). 

This leads to two further conclusions. In the first place, Peter does not 
present a double foundation of Scripture ancf tradition; the apostolic tradi
tion itself is Scripture. Secondly, the epistle forms a unit as far as its con
tents in which there is a triangular relationship between Christology, ethics 
and eschatology. The knowledge of Christ is primary. He who knows 
Christ, also wants to live as a christian in the expectation of God's promi
ses. Thus Christology sets the tone in Peter's second epistle. The second 
trumpet especially sounds forth the trumpet of praise! 
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Darmstadt 1964 (Hermas via de editie-Whittaker in GCS 48 (= Neue Folge 
10)). Andere, meer incidenteel gebruikte tekst-edities zijn aan de bronver
melding van citaten toegevoegd (zoals uitgaven in The Loeb Classical Li
brary, of in de serie Sources Chrétiennes). 

Aland, B., Gnosis und Kirchenvater, in: B. Aland (red.). Gnosis (Fest
schrift H. Jonas), Göttingen 1978, 158-215. 

Aland, K . / B . , Der Text des Neuen Testaments, Stuttgart 1982. 

306 



Literatuur 

Alexander, T.D., Lot's Hospitality: A Clue to his Righteousness, in: Jour
nal of Biblical Literature 104 (1985), 289-300. 

Allmen, D. von, L' Apocalyptique juive et le retard de la parousie en II 
Pierre 3: 1-13, in: Revue de Théologie et de Philosophic 16 (1966), 255-
274. 

Bauckham, R.J., Jude, 2 Peter, Waco 1983 (Word Biblical Commentary 
Vol. 50). 

Bauckham, R.J., 2 Peter; A Supplementary Bibliography, in: Journal of 
the Evangelical Theological Society 25 (1982), 91-93. 

Bauer, W., Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 
übrigen urchristlichen Literatur, Berlin M971. 

Bengel, J.A., Gnomon Novi Testamenti in quo ex nativa verborum visim-
plicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indica-
tur, secundum editionem tertiam (1773), Berolini 1860. 

Berger, K., Formgeschichte des Neuen Testaments, Heidelberg 1984. 
Berger, K., Het Nieuwe Testament als literatuur, in: A.S. v.d. Woude 

(red.). Bijbels Handboek III, Kampen 1987, 208-211. 
Berkhof, H., Christelijk Geloof, Nijkerk M985. 
Bigg, Ch., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Pe

ter and St. Jude, Edinburgh 1902 (The International Critical Commenta
ry). 

Bitter, R.A., Vreemdelingschap bij Philo van Alexandrië. Een onderzoek 
naar de betekenis van 7tdpoiKO<;, diss. Utrecht 1982. 

BlaB, F./Debrunner, A., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 
Göttingen ''•1976. 

Boehmer, J., Tag und Morgenstern? Zu II Petr 1,19, in: Zeitschrift für die 
Neutestamentliche Wissenschaft 22 (1923), 228-233. 

Bolkestein, M.H., De brieven van Petrus en Judas, Nijkerk M977 (De pre
diking van het Nieuwe Testament). 

Boobyer, G.H., The indebtedness of 2 Peter to 1 Peter, in: A.J.B. Higgins 
(red.), New Testament Essays: Studies in Memory of T. W. Manson, 
Manchester 1959, 34-53. 

Broek, R. van den, The Present State of Gnostic Studies, in: Vigiliae 
Christianae 37 (1983), 41-71. 

Brown, R.E./Donfried, K.P./Reumann, J. (red.). Peter in the New Testa
ment, London 1974. 

Brox, N., Der erste Petrusbrief, Zurich (etc.) '1986 (Evangelisch-Katholi-
scher Kommentar zum Neuen Testament XXI). 

Bruggen, J. van, Na vele jaren. Stadhouder Felix en de jaren van Paulus, 
in: Almanak Fides Quadrat Intellectum, Kampen 1979. 

Bruggen, J. van. Die geschichtliche Einordnung der Pastoralbriefe, Wup-
pertal 1981. 

Bruggen, J. van, Ambten in de apostolische kerk. Kampen 1984. 

307 



Literatuur 

Bruggen, J. van, Wie maakte de bijbel?. Kampen 1986. 
Bruggen, J. van, Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen 

en tijdgenoten. Kampen 1987 (Commentaar op het Nieuwe Testament, 
Derde Serie, Afdeling evangeliën, deel 1). 

Bultmann, R., Theologie des Neuen Testaments, Tubingen 1953. 
Calvinus, J., Commentarii in Novum Testamentum, ed. Baum/Cunitz/ 

Reuss, loannis Calvini opera quae supersunt omnia Vol. LV, Brunsvigae 
1896 (Corpus Reformatorum LXXXIII). 

Cavallin, H.C.C., The False Teachers of 2 Pt as Pseudo-prophets, in: No
vum Testamentum 21 (1979), 263-270. 

Chaine, J., Cosmogonie aquatique et la conflagration finale d' après la Se-
cunda Petri, in: Revue BibUque 46 (1937), 207-216. 

Chaine, L, La seconde Epitre de S.Pierre, Les Epitres de S.Jean, L'Epitre 
de S.Jude, Paris 1939 (Etudes Bibliques). 

Chang, A.D., Second Peter 2:1 and the Extent of the Atonement, in: Bi-
bliotheca Sacra 142 (1985), 52-63. 

Charlesworth, J.H. (red.), The Old Testament Pseudepigrapha, I-II, Lon
don 1983-1985. 

Conti, M., La Sophia di 2 Petr. 3,15, in: Rivista biblica 17 (1969), 121-138. 
Conzelmann, H., Grundriji der Theologie des Neuen Testaments, Mün-

chen 1968 (Einführung in die EvangeHsche Theologie, Band 2). 
Crehan, J., New Light on 2 Peter from the Bodmer Papyrus, in: E.A. Li

vingstone (red.), Studia Evangelica VII, BerUn 1982, 145-149. 
Cullmann, O., Petrus. Jünger - Apostel - Martyrer. Das historische und 

das theologische Petrusproblem, Stuttgart ^1960. 
Curran, J.T., The Teaching of II Peter 1:20. On the Interpretation of 

Prophecy, in: Theological Studies 4 (1943), 347-368. 
Danker, F.W., 2 Peter 1: A Solemn Decree, in: The CathoHc Biblical Quar

terly 40 (1978), 64-82. 
Desjardins, M., The Portrayal of the Dissidents in 2 Peter and Jude: does it 

tell us more about the 'godly' than the 'ungodly'?, in: Journal for the 
Study of the New Testament 30 (1987), 89-102. 

Dockx, S., Chronologie zum Leben des heiligen Petrus, in: C.P. Thiede 
(red.). Das Petrusbild in der neueren Forschung, Wuppertal 1987, 85-108 
(vertaling van het hoofdstuk 'Chronologie de la vie de saint Pierre' in: 
Chronologies néotestamentaires et Vie de l'Eglise primitive, Louvain 
1984). 

Dunham, D.A., An Exegetical Study of 2 Peter 2:18-22, in: BibHotheca Sa
cra 140 (1983), 40-54. 

ElHott, J.H., Peter, Silvanus and Mark in 1 Peter and Acts: Sociological-
Exegetical Perspectives on a Petrine Group in Rome, in: Wort in der Zeit 
(Festschrift K.H. Rengstorf), Leiden 1980, 250-267. 

Elliott, J.H., /4 Home for the Homeless, A Sociological Exegesis of 1 Pe-

308 



Literatuur 

ter, lts Situation and Strategy, London 1981. 
Eusebius, Historia Ecclesiastica. Geciteerd naar de editie Schwartz/ 

Mommsen, Eusebius' Werke II: Die Kirchengeschichte, Leipzig 1903-
1908 (GCS 9). 

Farkasfalry, D., The Ecclesia! Setting of Pseudepigraphy in Second Peter 
and its Role in the Formation of the Canon, in: Second Century 5 (1985), 
3-29. 

Farmer, W.R., The Patristic Evidence Reexamined, in: W.R. Farmer 
(red.). New Synoptic Studies, Macon 1983, 3-16. 

Fitzmeyer, J.A., The name Simon, in: Essays on the Semitic Background 
oftheNew Testament, London 1971, 105-112. 

Fornberg, T.,An Early Church in a Pluralistic Society, A Study of 2 Peter, 
Lund 1977. 

Friberg, ^./T., Analytical Greek New Testament, Grand Rapids '1987. 
Fuchs, E./Reymond, P., La deuxième Epitre de Saint Pierre: L' Epitre de 

Saint Jude, Neuchatel/Paris 1980 (Commentaire du Nouveau Testa
ment, deuxième série, Xlllb). 

GCS: Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhun-
derte, 1897- . 

Gamba, G.G., A Further Reexamination of Evidence from the Early Tra
dition, in: W.R. Farmer (red.). New Synoptic Studies, Macon 1983, 17-
35. 

Goppelt, L., Theologie des Neuen Testaments (herausgegeben von J. Ro-
lofO, GöttingenM978. 

Goppelt, L., Der erste Petrusbrief (herausgegeben von F. Hahn), Göttin-
gen 1978 (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, 
Band 12/1). 

Green, E.M.B., Der 2. Petrusbrief neu betrachtet, in: C.P. Thiede (red.). 
Das Petrusbild in der neueren Forschung, Wuppertal 1987, 1-50 (verta
ling van: 2 Peter Reconsidered, London 1961). 

Green, E.M.B., The Second Epistle general of Peter and the general Epistle 
of Jude, Leicester 1968. 

Greijdanus, S., De brieven van de apostelen Petrus en Johannes, en de 
brief van Judas, Amsterdam 1929 (Kommentaar op het Nieuwe Testa
ment, XIII). 

Greijdanus, S., Bizondere Canoniek van de boeken van het Nieuwe Testa
ment II, Kampen 1949. 

Grosheide, F.W., De openbaring Gods in het Nieuwe Testament, Kampen 
1953. 

Grotius, H., Annotationes in Novum Testamentum. Naar de editie van 
1679 opnieuw uitgegeven door P. Hofstede de Groot, I-IX, Groningen 
1826-1834. 

Guthrie, D., New Testament Introduction. Third Edition (revised) in one 

309 



Literatuur 

volume, London 1970, reprint 1976. 
Guthrie, T>.,A New Testament Theology, London 1981. 
Hengel, M., Judentum und Hellenismus, Tubingen 1969. 
Hengel, M., Entstehungszeit und Situation des Markusevangeliums, in: H. 

Cancik (red.), Markus-Philologie. Historische, Literargeschichtliche und 
stilistische Untersuchungen zum zweiten Evangelium, Tubingen 1984, 1-
45. 

Hennecke, E./Schneemelcher, W., Neutestamentliche Apokryphen in 
deutscher Übersetzung, I-II, Tubingen '1959-1964. 

Hemer, C.J., The Address of 1 Peter, in: The Expository Times 89 (1978), 
239-243. 

Hiebert, D.E., Designation of the Readers in 1 Peter 1:1-2, in: Bibhotheca 
Sacra 137 (1980), 64-75. 

Hiebert, D.E., The Necessary Growth in the Christian Life: An Exposition 
of 2 Peter 1:5-11, in: Bibliotheca Sacra 141 (1984), 43-54. 

Hiebert, D.E., The Prophetic Foundation for the Christian Life: An Expo
sition of 2 Peter 1:19-21, in: Bibliotheca Sacra 141 (1984), 158-168. 

Hiebert, D.E., A Portrayal of False Teachers: An Exposition of 2 Peter 2: 
1-3, in: Bibliotheca Sacra 141 (1984), 255-265. 

Holwerda, D., Commentatio de vocis quae est 0YEIE vi atque usu prae-
sertim in Graecitate Aristotele anteriore, Groningae 1955. 

Holzmeister, U., Vocabularium secundae epistolae S. Petri erroresque qui
dam de eo divulgati, in: Biblica 30 (1949), 339-355. 

Hort, F.J.A., The Provinces of Asia Minor included in St. Peters Address, 
Additional Note III in: The First Epistle of St. Peter, 11 -II17, London 
1898, 157-184. 

Hunzinger, C.-H., Babylon als Deckname fur Rom und die Datierung des 
1. Petrusbriefes, in: Gottes Wort und Gottes Land (Festschrift H.W. 
Hertzberg), Göttingen 1965, 67-77. 

Hupper, G., Additions to "A 2 Peter Bibliography", in: Journal of the 
Evangelical Theological Society 23 (1980), 65-66. 

Irenaeus, Adversus Haereses, I-V, ed. A. Rousseau/L. Doutreleau in Sour
ces Chrétiennes, Paris 1965-1982 (L SC 263-264; II: SC 293-294; III: SC 
210-211; IV: SC 100; V: SC 152-153). 

Jonge, M. de. Vreemdelingen en bijwoners. Enige opmerkingen naar aan
leiding van 1 Petrus 2:11 en aanverwante teksten, in: Nederlands Theolo
gisch Tijdschrift 11 (1956-7), 18-36. 

Josefus, Antiquitates Judaicae, geciteerd naar de editie Thackeray/Mar-
cus/Wikgren/Feldman in de Loeb Classical Library. 

Justinus Martyr, Apologia; Dialogus, geciteerd naar de uitgave van E.J. 
Goodspeed, Die altesten Apologeten, Göttingen 1914. 

Kahmann, J.J.A./Dehandschutter, B., De tweede brief van Petrus; de 
brief van Judas, Boxtel 1983 (Het Nieuwe Testament vertaald en toege-

310 



Literatuur 

licht). 
Kahmann, J.J.A., 'Werken' of 'daden'?, in: Van taal tot taal (feestbundel 

W.K. Grossouw), Baarn 1977, 46-50. 
Kahmann, J.J.A., Schrift en traditie in de tweede brief van Petrus, in: E. 

Henau e.a. (red.), Schrift in veelvoud. Boxtel 1980. 
Kanttekeningen; Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift (enz.) met nieuwe 

bijgevoegde verklaringen van de duistere plaatsen, en aantekeningen van 
de gelijkluidende teksten, vroeger uitgegeven door Jacob en Pieter Keur; 
herdruk Utrecht 1980. 

Kasemann, E., Eine Apologie der urchristlichen Eschatologie, in: Exegeti
sche Versuche und Besinnungen I, Göttingen 1960, 135-157. 

Kenny, A., A Stylometric Study of the New Testament, Oxford 1986. 
Kittel, G./Friedrich, G., Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testa

ment, I-X, Stuttgart 1933-1979. 
Klein, G., Der zweite Petrusbrief und der neutestamentliche Kanon, in: Ar-

gernisse. Konfrontationen mit dem Neuen Testament, Miinchen 1970, 
109-114. 

Klijn, A.F.J., De Canon van het Nieuwe Testament, in: A.S. v.d. Woude 
(red.). Bijbels Handboek III, Kampen 1987, 157-193. 

Knoch, O., Eigenart und Bedeutung der Eschatologie im theologischen 
Aufriji des ersten Clemensbriefes, Bonn 1964 (Theophaneia 17). 

Knoch, O., Das Vermachtnis des Petrus: Der 2.Petrusbrief, in: Wort Got-
tes in derZeit (Festschrift K.H. Schelkle), Düsseldorf 1973, 149-165 (ook 
opgenomen in: Die "Testamente" des Petrus und Paulus, Stuttgart 1973, 
65-81). 

Koster, H., Einführung in das Neue Testament im Rahmen der Religions-
geschichte und Kulturgeschichte der hellenistischen und römischen Zeit, 
BerHn 1980. 

Kümmel, W.G., Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Haupt-
zeugen Jesus.Paulus. Johannes, Göttingen 1969. 

Kümmel, 'W.G.,Einleitung in das Neue Testament, Heidelberg ^'1983. 
Ladd, G.E., A Theology of the New Testament, Grand Rapids "1979. 
Lampe, G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961. 
Lenhard, H., Ein Beitrag zur Übersetzung von II Petr. 3,10d, in: Zeit-

schrift fur die Neutestamentliche Wissenschaft 52 (1961), 128-129. 
Lenhard, H., Noch einmal zu 2Petr 3 lOd, in: Zeitschrift fur die Neutesta

mentliche Wissenschaft 69 (1978), 136. 
Liddell, H.G./Scott, R.,A Greek-English Lexicon, New Edition by H.S. 

Jones/R. McKenzie, Oxford 1940 (Supplement 1968). 
Lohse, E. (ed.). Die Texte aus Qumran, Miinchen M981. 
Louw, J., Wat wordt in II Petrus 1:20 gesteld?, in: Nederlands Theologisch 

Tijdschrift 19 (1965), 202-212. 
Lövestam, E., Eschatologie und Tradition im 2.Petrusbrief, in: The New 

311 



Literatuur 

Testament Age II (feestbundel B. Reicke), Macon 1984, 287-300. 
MSG: Patrologiae Cursus Completus e tc , Series Graeca Prior, ed. J.P. 

Migne. 
MSL: Patrologiae Cursus Completus e tc , Series Latina, ed. J.P. Migne. 
Magie, D., Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century af

ter Christ, I-II, Princeton 1950. 
Matter, H.M., Wederkomst en wereldeinde. De zin van de "parousia" in 

het Nieuwe Testament, Kampen 1980. 
Mayer, R., Die biblische Vorstellung vom Weltenbrand, Bonn 1956. 
McNamara, M., The Unity of Second Peter: A Reconsideration, in: Scrip

ture 12 (1960), 13-19. 
Meade, D.G., Pseudonymity and Canon. An Investigation into the rela

tionship of Authorship and Earliest Christian Tradition, Tubingen 1986. 
Metzger, B.M. (red.), A Textual Commentary on the Greek New Testa

ment, United Bible Societies. 
Metzger, B.M., The Text of the New Testament. Its Transmission, Corrup

tion and Restoration, Second Edition, Oxford 1985. 
Molland, E., La these 'La prophetic n'est jamais venue de la volonté de 

I'homme (2 Pierre 1,21)' et les Pseudo-Clementines, in: Studia Theologi-
ca 9 (1955), 67-85. 

Moule, C.F.D., An Idiom Book of New Testament Greek, Cambridge 
^1959. 

Moulton, J.H./Milligan, G., The Vocabulary of the Greek Testament illu
strated from the Papyri and other non-literary Sources, I-VIII, London 
1914-1929. 

MuBner, F., Petrus und Paulus - Pole der Einheit, Freiburg 1976. 
Neugebauer, F., Zur Deutung und Bedeutung des 1. Petrusbriefes, in: C.P. 

Thiede (red.), Das Petrusbild in der neueren Forschung, Wuppertal 
1987, 109-144. 

Neyrey, J.H., The Apologetic Use of the Transfiguration in 2 Peter 1:16-
21, in: The Catholic BibHcal Quarterly 42 (1980), 504-519. 

Neyrey, J.H., The Form and Background of the Polemic in 2 Peter, in: 
Journal of Biblical Literature 99 (1980), 407-431. 

Nilsson, M.P., Geschichte der Griechischen Religion. Zweiter Band: Die 
hellenistische und römische Zeit, Miinchen '1974 (= Handbuch der Al-
tertumswissenschaft V 2.2.). 

O'Connor, D.W., Peter in Rome, the Literary, Liturgical and Archeologi-
cal Evidence, New York 1969. 

Olivier, F., Une correction au texte du Nouveau Testament: II Pierre 3,10, 
in: Essais dans le domaine du monde gréco-romain antique et dans celui 
du NT, Geneva 1963 (oorspr. 1920). 

Pesch, R., Peter in the mirror of Paul's letters, in: L. de Lorenzi, (red.), 
Paul de Tarse. Apötre du notre temps, Rome 1979, 291-309. 

312 



Literatuur 

Pesch, R., Simon Petrus. Geschichte und geschichtliche Bedeutung des er-
sten Jüngers Jesu Christi, Stuttgart 1980 (Papste und Papsttum, Band 
15). 

Ramsay, W.M., The Church in the Roman Empire Before A.D. 170, Lon
don M 897. 

Reicke, B., The Epistles of James, Peter, and Jude, New York 1964 (The 
Anchor Bible). 

Ridderbos, H.N., Die Reden des Petrus in der Apostelgeschichte, in: C.P. 
Thiede (red.), Das Petrusbild in der neueren Forschung, Wuppertal 
1987, 51-84 (vertaling van The Speeches of Peter in the Acts of the 
Apostles, Cambridge 1962). 

Riesner, R., Der zweite Petrus-Brief und die Eschatologie, in: G. Maier 
(red.), Zukunftserwartung in biblischer Sicht. Beitrage zur Eschatologie, 
Wuppertal M986. 

Robinson, J.A.T., Redating the New Testament, London 1976. 
Robson, E.L, Studies in the Second Epistle of St.Peter, Cambridge 1915. 
Ru, G. de. De authenticiteit van II Petrus, in: Nederlands Theologisch 

Tijdschrift 24 (1969-70), 2-12. 
Ru, G. de. De grond der geloofszekerheid. Enkele kanttekeningen n.a.v. II 

Petr. 1 (speciaal vs. 19), in: Kerk en Theologie 21 (1970), 38-54. 
Safrai, S./Stern, M. (red. in co-operation with D. Plusser and W.C. van 

Unnik), The Jewish People in the First Century, I-II, Assen M974-1976 
(Compendia Rerum ludaicarum ad Novum Testamentum, Section One). 

Schelkle, K.H., Theologie des Neuen Testaments IV 2, Dilsseldorf 1976. 
Schelkle, K.H., Die Petrusbriefe, Der Judasbrief, Freiburg ^980 (Herders 

theologischer Kommentar zum Neuen Testament XIII 2). 
Schlatter, A., Die Theologie des Neuen Testaments II, Stuttgart 1910. 
Schlatter, A., Die Geschichte der ersten Christenheit, Giitersloh 1926. 
Schnackenburg, R., Neutestamentliche Theologie. Der Stand der For

schung, München ^1965 (Biblische Handbibliothek I). 
Schrage, W., "Ein Tag ist beim Herrn wie tausend Jahre, und tausend Jah-

re sind wie ein Tag" 2Petr 3,8, in: Glaube und Eschatologie (Festschrift 
W.G. Kümmel), Tubingen 1985, 267-276. 

Schiirer, E., The history of the Jewish people in the age of Jesus Christ, 
New English Version, revised and edited by Geza Vermes, Fergus Millar 
and Martin Goodman, I-III, Edinburgh 1973-1987. 

Sellin, G., Die Haretiker des Judasbriefes, in: Zeitschrift fur die Neutesta
mentliche Wissenschaft 77 (1986), 206-225. 

Selwyn, E.G., The First Epistle of St. Peter, London 1946, reprint 1977. 
Sevenster, G., De Christologie van het Nieuwe Testament, Leiden M948. 
Sickenberger, J., Engels- oder Teufelslasterer im Judasbriefe (8,10) und im 

2. Petrusbriefe (2,10-12)?, in: Festschrift zur Jahrhundertfeier der Uni-
versitat Breslau, Breslau 1911, 621-639. 

313 



Literatuur 

Skehan, P.W., A Note on 2 Peter 2,13, in: Biblica 41 (1960), 69-71. 
Smallwood, E.M., The Jews under Roman Rule, from Pompey to Diocle

tian, Leiden 1976. 
Smith, T.V., Petrine Controversies in Early Christianity. Attitudes to

wards Peter in Christian Writings of the First Two Centuries, Tubingen 
1985 (Wissenschaftliche Untersuciiungen zum NT, 2.Reihe 15). 

Snyder, J., A 2 Peter Bibliography, in: Journal of the Evangelical Theolo
gical Society 22 (1979), 265-267. 

Snyman, D.R., The Authenticity of the Second Epistle of St. Peter, diss. 
Southern Baptist Theological Seminary, 1923. 

Speyer, W., Die literarische Falschung im heidnischen und Christlichen Al-
tertum, Miinchen 1971. 

Spicq, C , Les Epitres de Saint Pierre, Paris 1966 (Sources Bibliques). 
Spicq, C , Notes de lexicographie Néo-testamentaire, I-II, Göttingen 1978. 
Spitta, F., Die Petrusapokalypse und der zweite Petrusbrief, in: Zeitschrift 

fur die Neutestamentliche Wissenschaft 12 (1911), 237-242. 
Stauffer, S., Die Theologie des Neuen Testaments, Giitersloh ''1948. 
Stemberger, G., Die Römische Herrschaft im Urteil der Juden, Darmstadt 

1983 (Ertrage der Forschung 195). 
Strack, H.L./Billerbeck, P., Kommentar zum Neuen Testament aus Tal

mud und Midrasch, 1-IV, Miinchen 1922-1928, V-VI (indices verzorgd 
door J. Jeremias en K. Adolph), Miinchen ^1963. 

Strobel, A., Untersuchungen zum eschatologischen Verzögerungsproblem, 
Leiden/Köln 1961. 

Szabó, A., Die Engelvorstellungen vom Alten Testament bis zur Gnosis, 
in: K.-W. Tröger (red.), Altes Testament-Friihjudentum-Gnosis (Neue 
Studiën zu "Gnosis und Bibel"), Gütersloh 1980, 143-152. 

Talbert, Ch.H., II Peter and the Delay of the Parousia, in: Vigiliae 
Christianae 20 (1966), 137-145. 

Thiede, C.P., Simon Peter: From Galilee to Rome, Exeter 1986. 
Thiede, C.P., A Pagan Reader of 2 Peter: Cosmic conflagration in 2 Peter 

3 and the Octavius of Minucius Felix, in: Journal for the Study of the 
New Testament 26 (1986), 79-96. 

Thiede, C.P., Babylon, der andere Ort: Anmerkungen zu 1 Petr 3,13 und 
Apg 12,17, in: C.P. Thiede (red.). Das Petrusbild in der neueren For
schung, Wuppertal 1987, 221-229. 

Trench, R.C., Synonyms of the New Testament, Grand Rapids '1976. 
Tröger, K.-W., Moral in der Gnosis, in: P. Nagel (red.). Studiën zum Men-

schenbild in Gnosis und Manichaismus, Halle 1979, 95-106. 
Turner, N., Syntax (A Grammar of New Testament Greek by James Hope 

Moulton, Vol. Ill), Edinburgh 1963. 
Turner, N., Style (A Grammar of New Testament Greek by James Hope 

Moulton, Vol. IV), Edinburgh 1976. 

314 



Literatuur 

Unnik, W.C. van, Le role de Noé dans les épïtres de Pierre, in: J. Chopi-
neau (red.), Noe, l' homme universel, Bruxelles 1978, 207-241 (Publica
tions de 1' Institutum ludaicum Bruxelles, Volume 3). 

Unnik, W.C. van, The Redemption in I Peter i 18-19 and the Problem of 
the First Epistle of Peter, in: Sparsa Collecta. The collected Essays of 
W.C. van Unnik II, Leiden 1980, 3-82 (Supplements to Novum Testa-
mentum XXX). 

Unnik, W.C. van, Christianity according to I Peter, in: Sparsa Collecta. 
The collected Essays of W.C. van Unnik II, Leiden 1980, 111-120 (Sup
plements to Novum Testamentum XXX). 

Unnik, W.C. van. Die Riicksicht auf die Reaktion der Nicht-Christen als 
Motiv in der altchristlichen Paranese, in: Sparsa Collecta. The collected 
Essays of W.C. van Unnik II, Leiden 1980, 307-322 (Supplements to No
vum Testamentum XXX). 

Vögtle, A., Die Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament exege
tisch, religionsgeschichtlich und formgeschichtlich untersucht. Munster 
i.W. 1936. 

Vögtle, A., Das Neue Testament und die Zukunft des Kosmos, Düsseldorf 
1970. 

Vögtle, A., Die Schriftwerdung der apostolischen Paradosis nach 2. Petr 
1,12-15, in: Neues Testament und Geschichte (Festschrift O. Cullmann), 
Zürich/Tübingen 1972, 297-305 (herdrukt in A. Vögtle, Offenbarungs-
geschehen und Wirkungsgeschichte, Freiburg 1985, 297-304). 

Vögtle, A., Petrus und Paulus nach dem Zweiten Petrusbrief, in: Offenba-
rungsgeschehen und Wirkungsgeschichte, Freiburg 1985, 280-296. 

Vögtle, A., "Keine Prophetic der Schrift ist Sache eigenwilliger Ausle-
gung" (2 Petr 1,20b), in: Offenbarungsgeschehen und Wirkungsge
schichte, Freiburg 1985, 305-328. 

WeiB, H.-F., Das Gesetz in der Gnosis, in: K.-W. Tröger (red.), Altes Tes-
tament-Frühjudentum-Gnosis (Neue Studiën zu "Gnosis und Bibel"), 
Gütersloh 1980, 143-152. 

Wenham, D., Being 'found' on the Last Day: New light on 2 Peter 3,10 and 
2 Corinthians 5,3, in: New Testament Studies 33 (1987), 477-479. 

Werdermann, H., Die Irrlehrer des Judas- und 2. Petrusbriefes, Gütersloh 
1913. 

Wettstein, J.J., Novum Testamentum Graecum II, Amstelaedami 1772. 
Wibbing, S., Die Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament, Berlin 

1959. 
Wikenhauser, A./Schmid, J., Einleitung in das Neue Testament, Freiburg 

«1973. 
Windischmann, F., Vindiciae Petrinae, Ratisbonae 1836. 
Witherington, B., A Petrine Source in Second Peter, in: K.H. Richards 

(red.). Society of Biblical Literature 1985 Seminar Papers, Atlanta 1985, 

315 



Literatuur 

187-192. 
Wohlenberg, G., Der erste und zweite Petrusbrief und der Judasbrief, 

Leipzig/Erlangen '1923 (Kommentar zum Neuen Testament, XV). 
Zahn, Th., Geschichte des Neutestamentlichen Kartons II, Erlangen 1892. 
Zerwick, M., Biblical Greek illustrated by Examples, English Edition adap

ted from the Fourth Latin Edition by Joseph Smith, Rome 1963. 
Zmijewski, J., ApostoHsche Paradosis und Pseudepigraphie im Neuen Tes

tament: 'Durch Erinnering wachhalten' (2 Petr 1,13; 3,1), in: Bibhsche 
Zeitung 23 (1979), 161-171. 

Zwaan, J. de, II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën en 
textueelen commentaar, Leiden 1909. 

Zwaan, J. de. Inleiding tot het Nieuwe Testament, I-III, Haarlem ̂ 1948. 

316 



Naschrift 

Nu ik met dit proefschrift mijn akademische studie heb mogen voltooi
en, wil ik graag mijn dank uitspreken aan allen die bij deze studie betrok
ken zijn geweest, speciaal in de laatste fase. 

Zonder de stimulerende adviezen van Prof. Dr. J. van Bruggen, mijn 
promotor, zou dit boek niet geschreven zijn. Hij vervulde een sleutelrol bij 
heel het groeiproces, waarvan dit proefschrift het uiteindelijke resultaat is. 
De kanttekeningen, door hem bij de verschillende versies van dit boek ge
plaatst, maakten het schrijven voor mij tot een leerproces. Maar ook bij de 
vormgeving en bij de technische realisatie van het boek was hij nauw be
trokken. In hem heb ik een kritische begeleider gehad op de weg naar de 
promotie, die steeds het initiatief en de verantwoordelijkheid bij de promo
vendus liet. De oneffenheden, die dit boek vermoedelijk nog zal bevatten, 
komen dus geheel voor mijn rekening. 

Op een niet onbelangrijk onderdeel van dit proefschrift was enige kennis 
van de grondbeginselen der statistiek vereist. Drs. P.A. Baas te Barneveld 
was zo vriendelijk mij in deze voor mij niet alledaagse materie in te werken. 
Ook zijn hulp bij het korrigeren van de drukproeven is bijzonder waarde
vol geweest. Drs. A. Spaans te Westkapelle stelde mij spontaan zijn skriptie 
ter beschikking over de verhouding tussen 2 Petrus en 1 Klemens. De bestu
dering daarvan heeft mijn studie een nieuwe impuls gegeven. 

In de produktiefase van dit boek is door verschillende mensen enthou
siast meegewerkt. De engelse vertaling van de samenvatting werd verzorgd 
door Ria Schuttert te Ommen en 'ge-checked' door Ds. W. Huizinga uit 
Armadale (Australië). A.L. Visser te Ommen maakte het ontwerp voor de 
omslag. Ook hen wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage. 

De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt dankzij de royale fi
nanciële steun van de Stiching Afbouw, waarvoor ik zeer erkentelijk ben. 

Een bijzondere vorm van dank geldt mijn vrouw, die steeds mijn studie 
heeft gestimuleerd en die door haar morele steun een onmisbare bijdrage le
verde aan de realisatie van dit proefschrift. Samen weten wij ons verbonden 
in de éne Heer, die ons in staat stelt onze gaven te ontplooien. Aan Hem de 
eer, nu en tot de dag der eeuwigheid (2 Petr 3,18). 
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