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Meer deel krijgen  

aan de natuur 

 van Jezus 

 

We slaan onze bijbel open bij 2 

Petrus 1 en we gaan onze aan-

dacht richten op de eerste elf 

verzen daarvan.  

 

Het is opmerkelijk dat Petrus in 

zijn brieven het niet heeft over 

tekenen en wonderen of geeste-

lijke gaven, terwijl in de eerste 

christengemeente door zijn 

schaduw de zieken genezen 

werden.   

 

Hij richt onze aandacht op 

hoofdzaken en heeft zich beij-

vert dat na zijn heengaan telkens 

weer aan deze dingen, waarover 

hij schrijft – gedacht kan wor-

den. 

 

Hij schrijft immers in vers 15:  

 

Maar ik zal mij beijveren, dat 

gij ook na mijn heengaan tel-

kens weer aan deze dingen kunt 

denken.  

 

Die dingen, waar wij onze aan-

dacht op mogen richten, worden 

beschreven in de verzen 1 t/m 

11. 

 

1 Simeon Petrus, een dienst-

knecht en apostel van Jezus 

Christus, aan hen,  die een even 

kostbaar geloof als wij hebben 

verkregen door de  gerechtig-

heid van onze God en Heiland, 

Jezus Christus: 

 

Simeon Petrus: eerst zijn oude 

Hebreeuwse naam: Simeon of 

Simon), en dan zijn nieuwe, 

door Jezus gegeven naam: Pe-

trus en dat betekent: Rots. 

 

een dienstknecht en apostel van 

Jezus Christus:  

 

Hij zet zijn eerste taak voorop: 

een dienstknecht (letterlijk: een 

slaaf) van Jezus Christus.  Maar 

ook een apostel en dat betekent: 

een gezondene van Jezus Chris-

tus. 

 

… aan hen, die een even kost-

baar geloof als wij hebben ver-

kregen.    
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Dus daar horen wij ook bij.  Wij 

behoren bij deze gemeente, die 

van Petrus, Paulus, Jacobus enz..   

 

Er is maar één gemeente en an-

dere toegevoegde benamingen 

zoals: baptisten gemeente of 

apostolische gemeente of pink-

stergemeente of volle evangelie 

gemeente treft men niet in de 

Schrift aan.   

 

Dit even kostbare geloof hebben 

ook wij verkregen 

 

  … door de gerechtigheid van 

onze God en Heiland, Jezus 

Christus.   

 

Wij hebben het alles te danken 

aan de gerechtigheid van onze 

grote God en Heiland, Jezus 

Christus. Heiland dat betekent: 

Redder. 

 

2 Genade en vrede worde u 

vermenigvuldigd door de kennis 

van God en van  Jezus onze He-

re. 

 

Door toe te nemen in de juiste 

kennis van het woord, krijgen 

wij meer en meer genade (dat is 

ook hulp)1 en meer en meer vre-

de in ons leven. Dit wordt ons 

vermenigvuldigd (2x2=4  en  

4x4=16 enz.) 

 

3a Zijn goddelijke kracht im-

mers heeft ons met alles, wat tot 

leven en godsvrucht strekt, be-

giftigd door de kennis van Hem. 

 

Men krijgt kracht door de juiste 

kennis van Hem.  Het is godde-

lijke kracht, kracht van de Heili-

ge Geest.  

 

In Col. 1:11 staat immers ook, 

dat als wij Hem willen behagen, 

wij met alle kracht bekrachtigd 

worden naar de macht van zijn 

heerlijk tot alle volharding en 

geduld. 

 

Alle kracht tot alle volharding 

en geduld. 

 

Kracht waartoe?  Tot, zoals Pe-

trus hier zegt – kracht tot alles 

wat tot leven en godsvrucht 

strekt. Kracht dus, goddelijke 

kracht, om godvruchtig te leven.  

 

                                                                 
1 Hebr. 4:16 



       -  3  - 
 

Kracht door de kennis van Hem,  

 

3b die ons geroepen heeft door 

zijn heerlijkheid en macht.  

 

Dit is niet helemaal juist ver-

taald. In de grondtekst, en ook in 

de zuivere Staten vertaling staat:   

 

Die ons geroepen heeft tot heer-

lijkheid en deugd. 

 

Hij heeft ons geroepen tot heer-

lijkheid. Wat wordt daarmee be-

doeld??  

 

Dat staat duidelijk in 2 Thes. 

2:14, namelijk dat wij geroepen 

zijn tot het verkrijgen van de 

heerlijkheid van onze Heere Je-

zus Christus. 

 

Wij zijn geroepen tot het ver-

krijgen van Zijn deugden ofwel 

de vrucht van de Geest. 

 

4 Door deze zijn wij met kostba-

re en zeer grote beloften begif-

tigd, opdat gij daardoor deel 

zoudt hebben aan de goddelijke 

natuur, ontkomen aan het ver-

derf, dat door de begeerte in de 

wereld heerst. 

 

Er staat hier, dat wij door die 

kostbare en zeer grote beloften, 

deel kunnen krijgen aan de god-

delijke natuur.   

 

Goddelijke natuur: Geopenbaard 

in de natuur en het karakter van 

onze Heere Jezus Christus. 

 

Het gaat er om dat wij toenemen 

in de vrucht van de Geest zoals 

Paulus het noemt in Col. 

3:12/13a  

 

Doet dan aan, als door God 

uitverkoren heiligen en ge-

liefden: innerlijke ontfer-

ming, goedheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid en geduld.  

 

Verdraagt elkander en ver-

geeft elkander.  

 

Dat is de natuur en het karakter 

van God en onze Heere Jezus 

Christus.  

 

Het aandoen van goddelijke na-

tuur wordt ook genoemd in Ro-

meinen 13:14 waar staat: 
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Maar doet de Here Jezus 

Christus aan en wijdt geen 

zorg aan het vlees, zodat be-

geerten worden opgewekt. 

 

5 Maar schraagt om deze reden 

met betoon van alle ijver door 

uw geloof de  deugd, door de 

deugd de kennis.  

 

Wij zullen alle ijver aan de dag 

leggen en door het geloof de 

deugd schragen.   

 

Of, zoals een andere vertaling 

het zegt: bij het geloof de deugd 

voegen en bij de deugd de ken-

nis voegen.  

 

Vrijgevigheid is bijvoorbeeld 

een deugd maar hierbij moet je 

kennis voegen, zodat je op de 

juiste manier vrijgevig bent.  

 

En dan worden er nog enkele 

andere deugden genoemd in vers 

6 en 7: 

 

6 Door de kennis de zelfbeheer-

sing, door de zelfbeheersing de 

volharding, door de volharding 

de godsvrucht, 

 

 7 Door de godsvrucht de broe-

derliefde en door de broeder-

liefde de liefde jegens allen.  

 

*  kennis    

*  zelfbeheersing 

*  volharding ofwel geduld    

*  godsvrucht 

*  broederliefde en  

*  liefde jegens allen. 

 

8 Want als deze dingen bij u 

aanwezig zijn en overvloedig 

worden, laten zij u niet zonder 

werk of vrucht voor de kennis 

van onze Here Jezus Christus.   

 

Het gaat er dus om dat deze 

deugden niet alleen bij ons aan-

wezig zijn maar overvloedig 

zullen worden.  

 

9 Want bij wie zij niet zijn, die is 

verblind in zijn bijziendheid, 

daar hij de reiniging van zijn 

vroegere zonden heeft vergeten. 

 

En dan nog de belofte in vers 10 

als wij onze roeping en verkie-

zing bevestigen.   

 

Beijvert u daarom des te meer, 

broeders, om uw roeping en 
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verkiezing te   bevestigen; want 

als gij dit doet, zult gij nimmer 

struikelen. 

 

Als je groeit in al deze deugden, 

struikel je niet meer.  

 

En tenslotte  nog de prachtige 

belofte in vers 11:  

 

11 Want zó zal u rijkelijk wor-

den verleend de toegang tot het 

eeuwige Koninkrijk van onze 

Here en Heiland, Jezus Chris-

tus. 

 

Als wij onze roeping en verkie-

zing bevestigen, zal ons RIJKE-

LIJK de toegang worden ver-

leend tot het eeuwige Koninkrijk 

van onze Heere en Heiland, Je-

zus Christus.  

 

 

 

 


