
#61

2 PETRUS
PetrusSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Die tweede brief van Petrus is 'n kort brief. 

Petrus weet dat hy vir die Here gaan sterf en 
dat sy tyd naby gekom het. Maar daar is soveel 
wat die kerk moet weet en onthou! Petrus doen 
'n beroep op sy lesers om elke poging te doen 
om in hul geloof te groei, om te onthou dat die 
beloftes van God (gepraat deur die profete en 

apostels) betroubaar is en om op te pas vir 
diegene wat hul anders wil leer.
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1 JOHANNES
JohannesSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Johannes het hierdie brief aan die Christene in 

die Romeinse Ryk geskryf.  
 

Valse onderwysers het onder die kerk ontstaan. 
Hulle het beweer dat hulle Christene is. Dit was 

vir die jong kerke moeilik om te weet wie en wat 
om nou te glo. Johannes het egter die waarheid 

geweet en het toe hierdie brief geskryf om kerke 
te help om te weet hoe om die kinders van God 

van die bedrieërs te onderskei. 
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2 JOHANNES
JohannesSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
In 1 Johannes word daar vertel van die 

Waarheid, liefde en gehoorsaamheid - nou 
skryf hy om vir hulle te vertel wat om daarmee 
te doen. Waarheid, liefde en gehoorsaamheid 
behoort deel te wees van die alledaagse lewe, 

en die kerk moet dit uitleef en verstaan.
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3 JOHANNES
JohannesSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Hierdie is die derde brief wat Johannes vir die 
Christene van die Romeinse Ryk geskryf het. 
Hierdie brief volg op die vorige twee briewe. 

 
Oor die algemeen gee die drie briewe van 

Johannes ons 'n idee van wat die apostel gedink 
het die belangrikste was in die tyd: gesonde 
onderrig, gehoorsaamheid aan God en liefde. 

Jesus het Christene beveel om mekaar lief te hê. 
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JUDAS
JudasSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Judas kom van 'n baie belangrike familie. Sy 

moeder was Maria en Jesus was sy broer. 
Judas het hierdie brief vir die Christene van 
die Romeinse Ryk geskryf. Sy bekommernis 

was rakende die valse gelowiges wat 
verkeerde dinge geglo het en veroorsaak het 
dat kerke verdeeld raak. In hierdie brief skryf 

hy oor die tekens waarna gemeentes moet 
uitkyk, om sodoende hierdie persone en 

gedrag uit te ken. 
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OPENBARING
JohannesSKRYWER: 

WAAROOR GAAN DIT? 
Johannes is in ballingskap geneem op die eiland 
van Patmos, omdat hy 'n getuie van Jesus was. 

Johannes was een van Jesus se dissipels.   
Jesus het self met Johannes kom gesels en vir 
hom gesê dat hy alles wat hy nou gaan sien 

moet neerskryf en vir sewe kerke in Asië moet 
stuur. Daar word 'n deel van die Hemel vir 

Johannes gewys. So begin 'n lang reeks 
profetiese visioene vir die kerke wat Johannes 
later neergeskryf het in die vorm van hierdie 
boek. Die doel van die visioene was om die 

gelowiges wat in vervolging is te troos en te 
bemoedig.


