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Die afsluiting van God se openbaring  

Al verkeer die Here se kinders soms in moeilike omstandighede, verlaat 

Hy hulle nie, maar bewaar Hy sy kerk selfs tot in die dood.  

Die evangelie word aan die heidene verkondig 

Nadat Paulus deur die Here geroep is om die evangelie aan die heidene 

te verkondig, hoor ons byna niks meer van die ander apostels nie. Die 

Here wil in besonder in sy Woord aan ons wys hoe die evangelie onder 

die heidene versprei, nadat die Jode dit verwerp het.194 Al kom daar baie 

Jode tot bekering en geloof, groei die kerk baie vinniger onder die heidene, 

hoofsaaklik as gevolg van die werk van Paulus. Met sy dood is die kerk goed 

onder die heidene gevestig en brei dit vinnig na alle kante toe uit. 

Verdere lotgevalle van Petrus 

Ná die uitstorting van die Heilige Gees is Petrus die erkende leier van die 

Christene. Hy werk hoofsaaklik in Jerusalem onder die Jode. Hy word ŉ paar 

keer gevange geneem maar word op ŉ besonderse wyse deur die Here verlos. 

Later, ná die byeenkoms in Jerusalem waar daar besluit is dat dit nie nodig is 

dat die heidene hulself moet laat besny nie, vertrek hy na Antologie om ŉ tyd 

lank daar te werk. Verder weet ons baie min van Petrus se doen en late. 

Waarskynlik het hy ook ŉ tyd lank in Korinte gewerk want Paulus verwys na n 

groep mense in die gemeente wat gesê het dat hulle aan Cefas, dit is Petrus se 

Aramese naam, behoort. Later verkondig hy saam met Markus die evangelie in 

Rome. Waarskynlik het Markus hier sy Evangelie geskryf op grond van wat 

Petrus aan hom vertel het. Later sterf hy toe hy volgens oorlewering 
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onderstebo gekruisig is. Daardeur gaan die Here se woorde aan hom dat hy baie 

vir die evangelie sal moet ly, in vervulling 

Petrus se eerste sendbrief 

Petrus skryf sy eerste sendbrief in Rome waar hy saam met Markus is. Hy 

noem Rome “Babilon” as gevolg van die ontsettende sedelike verval waarin die 

stad verkeer. Die gemeente van Christus word erg verdruk en ŉ nog  

swaarder vervolging lê vir hulle voor. Die brief is waarskynlik in die jaar 63 

n.C. geskryf en is gerig aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, 

Galasie, Kappadocië, Asië en Bithinië. Hulle is bekeerde Jode wat in die 

noordelike en sentrale dele van Klein-Asië woon en waarskynlik vroeër deur 

Petrus besoek is. 

Die gelowiges in die gebiede lei n moeilike lewe omdat hulle deur die heidene 

verneder en onderdruk word. Daar is nog geen openlike vervolging nie, maar 

N moeilike tyd lê vir hulle voor Petrus bemoedig hulle en wys hulle daarop dat 

die beproewing wat hulle nou moet verduur n loutering van hul geloof is.  

Hulle moet daarna streef om heilig te leef, aangesien hulle kosbaar vir die 

Here is. Daarna vermaan hy hulle om te midde van moeilike omstandighede 

reg te bly lewe. Hy wys ook vir diensknegte, manne en vroue, ouderlinge en 

jongmense hoe hulle moet optree in die samelewing. Ten slotte eindig hy sy 

brief aan hulle met ŉ gebed waarin hy die Here vra om met hulle te wees.  

Petrus se tweede sendbrief 

Die tweede brief van Petrus is waarskynlik nie lank ná die eerste geskryf nie, 

vermoedelik ook uit Rome en aan dieselfde lesers. Weereens spoor hy hulle 

aan om reg te lewe. Hy vermaan hulle baie ernstig aangesien hy weet dat sy 

einde naby is. Hy wys hulle op die vaste grond van die geloof soos hy dit self 

gesien en gehoor het toe Jesus Christus op die berg verheerlik is, en soos 

dit ook deur die profete aangekondig is. Daarom moet hulle versigtig wees 

vir die valse leraars en hul dwaalleer wat probeer om die gelowiges te verlei. 

Daar is ook mense wat spot deur te sê dat die wederkoms van die Here nie 

sal plaasvind nie. Die gelowiges moet besef dat God lankmoedig is om aan almal 

die geleentheid te gee om hulle te bekeer. Maar Hy sal soos ŉ dief in die nag, en 

dan moet die kinders van God gereed wees 
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