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Opsomming 

Die doel van hierdie studie is om die aard en die kommunikatiewe funksies 

van die spore van Psalms in 1 Petrus te ondersoek. Dit word gedoen deur 'n 

interdissiplin&re metode van retoriese kritiek te gebruik. Hierdie metode 

behels 'n analise en interpretasie met die fokus op die outeur, die lesers en 

die teks van 1 Petrus. Binne hierdie metode word retoriek, epistolografie en 'n 

historiese benadering dus gekombineer. 

Uiteindelik blyk dit dat die kommunikatiewe funksie van die spore van Psalms 

in 1 Petrus is om die lesers bewus te maak van dinge wat hulle reeds 

aanvaar. Op hierdie manier kan die outeur sy standpunt effektief 

kommunikeer, want deur hulle te herinner aan hierdie dinge wat hulle reeds 

glo, maak hy hulle meer ontvanklik vir sy argumente en motiveer hy hulle om 

sy opdragte uit te voer. 

Abstract 

The purpose of this study is to research the nature and the communicative 

functions of the traces of Psalms in 1 Peter. This is done through an 

interdisciplinary method of rhetorical criticism. This method includes an 

analysis and interpretation with the focus on the author, the readers and the 

text. The result is that this method combines rhetorics, epistolography and the 

historical approach. 

At the end of the study it becomes clear that the communicative functions of 

the traces of Psalms in 1 Peter are to make the readers aware of the things 

that they already accept. In this way the author can communicate his 

viewpoint effectively, because by reminding them of the things they already 

believe, he makes the readers more receptive to his arguments. 
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HOOFSTUK 1 

Inleiding 

1. Probleemstelling 

1.1 Agtergrond 

Navorsers is dit eens dat die skrywers van die Nuwe Testament ruim gebruik 

maak van die Ou Testament (sien byvoorbeeld Kugel & Greer, l986:128). Na 

aanleiding hiervan het verskeie navorsers (Janse van Rensburg, 2002; 

Kaiser, 1985; Moyise, 1999,2000,2002; Shires, 1974; Tasker, 1963) hierdie 

saak ondersoek en verskeie projekte, waarbinne spesifiek hierdie saak die 

aandag geniet, het al die lig gesien. In Brittanje is daar verder die "Annual 

seminar for the study of the Old Testament in the New Testament", tans onder 

voorsitterskap van dr. Steve Moyise. In 2003 het die projek 'n subgroep van 

die NTWSA geword. Nie alleen is daar sodanige projek onder die European 

Association of Biblical Studies nie, maar is daar ook in 2002 so 'n projek 

geregistreer aan die PU vir CHO, getiteld "Die Ou Testament in die Nuwe 

Testament". 

Volgens Vorster (1999:469) is daar 'n behoefte om tekste te ondersoek met 

die doel om vas te stel wat gebeur as sekondQre tekste in die bestudeerde 

teks ingesluit word. As gevolg van al die verwysings na sekondQre tekste, 

kan die bestudeerde teks nie meer as 'n geslote sisteem gesien word nie en 

daarom kan die betekenis daarvan ook nie meer slegs binne die grense van 

die teks gesoek word nie (Vorster, 1999:59). Die resultaat is dat 'n teks nou 

gesien word as 'n netwerk van verwysings na ander tekste, wat op hulle beurt 

weer na verdere tekste verwys. 'n Teks het dus nie betekenis slegs as gevolg 

van sy struktuur nie, maar ook as gevolg van sy verhouding met ander tekste. 

Die betekenis van 'n teks is die gevolg van die ooreenkomste en verskille 

tussen die tekste waarna dit verwys (Vorster, 1999:227). Hierdie verhouding 

wat veroorsaak dat tekste rnekaar onherroeplik be'invloed, word 

"intertekstualiteit" genoem (Vorster, 1999:227). Die gevolg hiervan is dat die 

interpretasie van intertekstualiteit van besondere belang is. Volgens Vorster 

(1999:478) is daar min studies wat fokus op die funksie van die spore van die 



Ou Testament in die Nuwe Testament. As intertekstualiteit we1 bestudeer 

word, word die meeste klem gel6 op die bronne waama 'n outeur verwys en 

die ooreenkomste en verskille tussen die tekste in hul nuwe en oorspronklike 

konteks word gebruik om te bewys dat dit we1 aangehaal is. Hy stel voor dat 

daar uit die oogpunt van retoriese kritiek na die spore van die Ou Testament 

in die Nuwe Testament gekyk word (1999:61). 

In 1 Petrus is daar verskeie spore van die Ou Testament, spesifiek van 

Psalms, sommiges baie duidelik, ander meer verskuild. Moyise (2000:18) 

maak 'n onderskeid wat bruikbaar is vir hierdie studie: hy onderskei tussen 

aanhalings ("quotations"), sinspelings ("allusions") en eggo's ("echoes"). 

Volgens hom is 'n aanhaling 'n bewustelike breuk van die outeur se sty1 om 

woorde vanuit 'n ander konteks in te voeg. Dit word in baie gevalle 

voorafgegaan met 'n inleidende formule soos KUB& yiypansrr~ of Mouofic 

h i y c ~  of met 'n struktuurrnetker soos 6 ~ 1 .  'n Sinspeling is wanneer die Ou 

Testamentiese teks in die Nuwe Testament ingeweef is, eerder as wat dit 

aangehaal is. In hierdie geval verskil die bewoording gewoonlik van die 

oorspronklike. Daar is egter nog nie ooreengekom op hoeveel woordelikse 

ooreenkoms daar tussen tekste moet wees om dit as 'n sinspeling te 

klassifiseer nie. 'n Eggo daarenteen is spore van 'n teks wat moontlik 

onbewustelik ingevoeg is, omdat die skrywer die Ou Testament so goed ken 

dat dit al deel van sy denkwyse geword het. 

In die lig van hierdie onderskeid, kan die spore van Psalms in 1 Petrus 

voorlopig soos hier onder ge'identifiseer en geklassifiseer word. 

Om die tekste te identifiseer is die "index of quotations" en die "index of 

allusions and verbal parallels" in die 4de uitgawe van die United Bible 

Societies se Griekse Nuwe Testament as vertrekpunt geneem. Daarmee 

saam is Gough (1855) en Shires (1974:201-204) gebruik. Hierdie is egter net 

die vertrekpunt, eie diskresie is gebruik om die finale lys saam te stel. By die 

Ou Testamentiese verwysings word die versindeling van die Biblia Hebraica 

Stuffgartensia(BHS) gebruik. 



I 1 Petrus 1 :7 - Psalm 66:lO I Egg0 
I 

1 Petrus 1.17- Psalm 62:13 I Egg0 

1 Petrus 1.23 - Psalm 11 9:89 I ELF30 

I 
1 Petrus 2:7 - Psalm 11 8:22 1 Aanhaling 

1 Petrus 2:3 - Psalm 34:9 

1 Petrus 2:4 - Psalm 1 18:22 

Aanhaling 

Sinspeling 

Die meeste werke oor intertekstualiteit fokus meer op die ander Nuwe 

Testamentiese boeke as op 1 Petrus, byvoorbeeld Shires (1974:53-64) wat 

Paulus se gebruik van die Ou Testament, die Sinoptiese evangelies, die 

Evangelie volgens Johannes, Hebreers en Openbaring bespreek. Vorster 

(1999: 129-242, 465-475) fokus weer op evangelies en apokalips. Moyise 

(1995 & 2001) bestudeer hoofsaaklik intertekstualiteit in Openbaring. Kaiser 

(1985), Ellis (1991) en Goldingay (1990) se studies handel hoofsaaklik oor die 

wyses en motivering van die gebruik van die Ou Testament in die Nuwe 

Testament in die algemeen. 

1 Petrus 2:11 - Psalm 39:13 

1 Petrus 3:lO-12 - Psalm 34:12-16 

1 Petrus 3:22 - Psalm 11 0:l 

1 Petrus 4:19 - Psalm 31 :6 

1 Petrus 5:7 - Psalm 55:23 

1 Petrus 5:8 - Psalm 22:14 

Huidiglik is daar slegs enkele werke wat die saak van intertekstualiteit in 1 

Petrus ondersoek: 

Janse van Rensburg & Moyise (2002) ondersoek die gebruik van Jesaja in 

1 Petrus. 

Tasker (1963) fokus op die algemene kenmerke van die gebruik van die 

Ou Testament in 1 Petrus, maar interpreteer dit nie retories nie. 

Best (1 969) en Snodgrass (1 977) fokus in hulle artikels op 1 Petrus 2:4-10, 

maar die kommunikatiewe funksie van intertekstualiteit kom nie aan die 

orde nie. 

Egg0 

Aanhaling 

Egg0 

Egg0 

Sinspeling 

Egg0 



Pearson (2001:3) fokus op 1 Petrus 1:3-12, 1:18-21, 2:4-8, 2:21-25 en 

3:18-22 omdat sy dit identifiseer as gedeeltes wat belangrike 

Christologiese getuienis bevat. Sy fokus dus nie op die kommunikatiewe 

funksie van die Ou Testamentiese aanhalings nie. 

Thuren (1990 8,1995) 16 klem op die noodsaak van die retoriese ontleding 

van 1 Petrus en die ontleding daarvan, maar fokus nie op nie Ou 

Testamentiese spore in die brief nie. 

Schutter (1989:3) doen 'n uitgebreide literbre analise van 1 Petrus om die 

hermeneutiese voorveronderstellings en metodes wat in die outeur se 

gebruik van die Ou Testament gereflekteer word, duidelik te maak. Hy 

fokus veral op die gebruik van Psalm 34 in 1 Petrus, maar interpreteer dit 

nie retories nie. 

Dit is dus duidelik dat 'n interpretasie van die funksies van die gebruik van 

Psalms in 1 Petrus 'n leemte is in die navorsingstradisie. 'n Spesifieke leemte 

blyk te wees die bepaling van die kommunikatiewe funksie(s) van Psalms in 1 

Petrus. Kommunikatiewe funksies word ideaal vanuit 'n retories-kritiese 

raamwerk ondersoek. Dit word beskou as die kommunikatiewe interaksie wat 

deur bepaalde sinne, uitdrukkings of briefdele teweeggebring word tussen die 

geenkodeerde outeur en die implisiete leser van die brief (Cornelius, 1991 :2). 

1.2 Samevattende formulering van die probleemstelling 

Die fokus van hierdie verhandeling is 'n interpretasie van die kommunikatiewe 

funksies van die spore van Psalms in 1 Petrus. 

2. Doelstelling 

Die doel van hierdie studie is die volgende: 

Om die aard van die spore van Psalms in 1 Petrus te ondersoek; en 

Om die kommunikatiewe funksies van hierdie spore te bepaal. 

Laasgenoemde doelstelling kan bereik word deur die volgende doelwitte te 

stel: 

'n Konstruksie van die retoriese situasie van die brief; 



'n lnterpretasie van die epistoDre struktuur van die brief; 

Die bepaling van die argumente binne hierdie briefstruktuur; en 

Die aanduiding van die gebruik van oorredingsmiddele in die brief. 

3. Sentrale teoretiese argument 

Die outeur gebruik spore van Psalms in 1 Petrus om sy standpunt effektief te 

kommunikeer. Die spore dien as beelde en besklywings en ook as 'n manier 

om gesag te verleen aan dit wat hy wil kommunikeer. 

Die gebruik van Psalms het verder die gevolg dat dit die sklywer se oproepe 

beklemtoon, omdat hy nie met totaal vreemde inligting na sy lesers kom nie. 

In sommige gevalle kan die spore gesien word as 'n aanduiding dat die dinge 

wat in die Ou Testament gese is vir die lesers waarheid geword het. 

4. Metodologie 

Moyise (2000:18) se onderskeid word gebruik om die aard van die spore van 

Psalms in 1 Petrus te ondersoek. 

Cornelius (1998:58) spel 'n interdissiplin6re metode van retoriese kritiek uit 

wat bruikbaar is vir die doelstellings van die studie. Hierdie studie vind 

aansluiting by Cornelius se metode en dit behels die volgende: 

Analise en interpretasie met die fokus op die outeur: 

Analise en interpretasie met die fokus op die leserslhoorders: 

Analise en interpretasie met die fokus op die teks: 

o Die aard van die teks; 

o Die epistolere struktuur van die brief; 

o Die argument van die brief; 

o Die patroon van die argument; 

o Strategiee wat in die brief gebruik word; 

o Die waardesisteem wat in die brief voorgehou word; 

o Die sosiale en kulturele topoi; 

o Styl in die brief; en 

o Die doel van die brief. 



Binne hierdie metode word retoriek, epistolografie en 'n historiese benadering 

gekombineer. Dit is daarom belangrik om in korl te kyk na die verhouding 

tussen retoriek, epistolografie en die historiese benadering. Waar die 

epistolografie fokus op die vorm van die teks, fokus die retoriek op oorreding 

in die algemeen. In hierdie verhouding besklyf Cornelius (1998:7) 

epistolografie as die species en retoriek as die genus. 

Wat die historiese benadering betref, is dit belangrik om te besef dat 

historiese aspekte nie in die retoriese benadering ge'ignoreer word nie. Tog is 

die doel nie om die historiese situasie te rekonstrueer nie, maar word daar we1 

gefokus op die historiese situasie in soverre dit vir die verstaan van die 

argument relevant is (sien ook Thuren, 1990:55). 

5. Voorlopige hoofstukindeling 

Hoofstuk 1 : Inleiding 

Hoofstuk 2: Die aard van die spore van Psalms in 1 Petrus 

Hoofstuk 3: Analise en interpretasie met die fokus op die outeur en lesers van 

1 Petrus 

Hoofstuk 4: Analise en interpretasie met die fokus op die teks van 1 Petrus 

Hoofstuk 5: Die kommunikatiewe funksies van die gebruik van Psalms in 

1 Petrus 

Hoofstuk 6: Konklusie 



HOOFSTUK 2 

Die aard van die spore van Psalms in 1 Petrus 

1. Inleiding 

Die doel van hierdie hoofstuk is om vas te stel wat die aard van die spore van 

Psalms in 1 Petrus is, met ander woorde of Psalms werklik aangehaal word of 

slegs vaagweg aanwesig is in 1 Petrus. Dit word gedoen deur eerstens te kyk 

na die verskille en ooreenkomste tussen die relevante verse in 1 Petrus, die 

Hebreeus in die Psalms volgens die Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), en 

die Grieks in die Psalms volgens die Septuagint (LXX). Die weergawe van die 

Septuagint wat gebruik word is die teks volgens Brenton (1990). Hierdie teks 

is hoofsaaklik gebaseer op die Vatikanus, 'n vroee vierde-eeuse manuskrip 

met sommige byvoegings uit die Alexandrinus, 'n vyfde-eeuse manuskrip. 

Die vers- en hoofstukindeling van die Psalms in die BHS verskil van die in die 

LXX, omdat die LXX op die volgende wyses van die BHS afwyk (Archer, 

1998:495): 

Dit sien Psalm 10 as 'n deel van Psalm 9; 

Dit kombineer ook Psalm 114 en 115; 

Dit verdeel Psalm 11 6 in twee; en 

Dit verdeel Psalm 147 in twee. 

Daama word die spore volgens Moyise (2000:18) se onderskeiding 

geklassifiseer as 'n eggo, sinspeling of aanhaling (Sien hoofstuk 1, paragraaf 

1.1 vir die definisies van hierdie terme). 



Psalm 6510 (LXX) 

2. Die spore van Psalms in 1 Petrus 

Eie vertaling: Want L 

het ons getoets, God, L 

het ons gebrand soos 

silwer gebrand word. 

2.1 Psalm 66:lO in 1 

1 Petrus 1 :7 

'ivu rb 60~iptov bpGv rijc 

niortog nokur~p6rcpov 

~puaiou roc hnoklup&vou 

6th nu& 6: 

~OKLUELIO&OU, tbptef, tic 
~ C ~ L V O V  KCfi 6&av K C K ~  

T L ~ I ) V  i v  ~CTIOKUL~Q~L 

'IqaoO XptoroO 

Ou Afrikaanse 

vertaling: sodat die 

beproefdheid van julle 

geloof, wat baie 

kosbaarder is as goud 

wat vergaan maar deur 
vuur aelouter word, 

bevind mag word tot lof 

en eer en heerlikheid by 

die openbaring van 

Jesus Christus. 

Beide 1 Petrus 1:7 en Psalm 66:10 (65x10 in LXX) verwys na God wat 

gelowiges toets. Die vergelyking handel oor die wyse van suiwering, naamlik 

vuur. In 1 Petrus is dit goud wat deur vuur getoets word en in Psalm 65 is dit 

silwer. Hoewel Petrus 'n mens hier aan die vers in Psalms herinner, is daar 

nie definitiewe woordelikse ooreenkomste wat dit as 'n sinspeling kan 

klassifiseer nie. Dit word dus eerder as 'n onbewustelike invoeging of egg0 

gesien. 

Petrus 1:7 

Psalm 66:lO (BHS) 

0'35~ . ... 73frl>rlJ-'? .. 7 : - .  

UfrlDlS 
T : - :  

:lO?-=p> , :  

Ou Afrikaanse 

vertaling: U het ons 

getoets , o God, U het 

ons gelouter soos 'n 

mens silwer louter. 

Wanneer die Grieks van Psalm 6510 in die Septuagint met die Hebreeus van 

Psalm 66:lO vergelyk word, is dit opvallend dat die Hebreeus praat van: "U 

het ons gesmelt" (73i7DlS) . : -  en die Grieks van: "U het ons gebrand" (inbpoouc 



fipk). 'n Mens sou eerder die gebruik van T ~ K O ~ ~ L  ("to melt, melt down, make 

to melt away" of "to melt metals" Liddell and Scott, 1991 :703) verwag. Die feit 

dat die vertalers van die Septuagint eerder inhpooac gebruik het, verander 

egter nie die betekenis van die gedeelte nie, aangesien 'n metaal warm 

gemaak of gebrand moet word om te smelt. Die idee dat dit deur ekstreme 

prosesse moet gaan om gesuiwer te word, word steeds duidelik uitgebeeld. 

2.2 Psalm 62:13 in 1 Petrus 1:17 

1 Petrus l : l 7  

K a i  €i naripa ~ L K E ~ T O ~ ~  

rbv hpoaowoA+nrwc 

~ p i v o v r a  ~ a r h  r b  i~aiorou 

2=, 6v +& rbv r k  

naporriag bp& ~ p 6 v o v  

&vaorpc i+~c ,  

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Aangesien 

julle Hom as Vader 

aanroep wat oor elke 

mens onpartydig volaens 

sv dade oordeel, lewe 

dan in eerbied vir Hom 

gedurende die tyd van 

julle vreemdelingskap in 

die wereld. 

Psalm 62:13 (BHS) 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: en 'n mens 

net op U, Here, kan 

vertrou, en dat U met 

elkeen handel volaens sy 

verdienste. 

Psalm 61:12 (LXX) 

8 r ~  r b  ~pciroc roo OtoO . 
~ a i  ao i  K ~ P L C  r b  %os, 8 r ~  

a b  hno6iwe~g i~ciarq,  ~ a r h  

r h  'ipya abroD. 

Eie vertaling: Dat die 

sterkte aan God behoort. 

En aan U Here behoort 

die genade, want U 

vergeld elkeen volaens 

sv werke. 

1 Petrus 1 :17 en Psalm 61 verwys beide na oordeeVvergelding op grond van 

elkeen se werke. In hierdie geval is daar we1 woordelikse ooreenkomste, 

maar dit is nie spesifiek genoeg om te kan s6 dat Petrus doelbewus na hierdie 

vers in die Ou Testament verwys het nie. Dit wil dus voorkom asof hierdie 'n 

onbewustelike verwysing is. Daarom word dit as 'n egg0 geklassifiseer. 



CGvroc 8to0 ~ a i  ukvovrq. 

Ou Afrikaanse 

vertaling: want julle is 

wedergebore nie uit 

verganklike saad nie, 

maar uit onverganklike, 

deur die lewende & 
van God wat tot in 

ewiaheid blv. 

2.3 Psalm 119:89 in 1 Petrus 1:23 

, I Nuwe Afrikaanse 

vertaling: U woord, 

Here, staan vir altvd vas 

in die hemel. 

Psalm 1 18:89 (LXX) 

tic rbv niQva, ~ h p ~ t ,  b 
Aboc oou 6tauivtt iv rCJ 

06pavq, 

1 Petrus 1 :23 

hvaytytvvqpivot 0 6 ~  $K 

onoptic +8aprQc &AM 
h+Bhprou 6th A&OJ 

Eie vertaling: Tot in t--- 

Psalm 11 9:89 (BHS) 

3 7 3  1 .  I .  7 :  

:Pinu> 333 
. T . -  , .  

( ewiaheid, Here, 

woord in die hemel. 

Petrus definieer God se Woord as blywend (of ewig) net soos die digter van 

Psalm 119. Hier het ons heel moontlik ook te doen met 'n gedeelte wat so 

bekend was vir die sklywer dat hy dit onbewustelik hier "aanhaal". Daarom is 

hierdie ook 'n egg0 van die betrokke Psalm'. 

2.4 Psalm 3 4 9  in 1 Petrus 2:3 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Julle het 

immers onde~ind dat die 

Here aoed is. 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Kom 
onde~ind en sien self 

dat die Here aoed is! Dit 

gaan goed met die mens 

wat by Hom skuil. 

Eie vertaling: Proe en 

sien, dat die Here aoed 

is; gelukkig is die mens - 
wat op Hom hoop. 



In 1 Petrus 2:3 kom 'n frase voor wat net so in Psalm 33:8 van die Septuagint 

gevind word. Hierdie kan dus as 'n aanhaling gesien word. Die werkwoord 

ytirqrar kom we1 in verskillende modi voor, maar die rede daarvoor is baie 

duidelik: in Psalm 33 is dit 'n opdrag en daarom is dit in die imperatief, terwyl 

dit in 1 Petrus die hoofwerkwoord is van 'n redegewende bysin, en daarom in 

die indikatief is. 

2.5 Psalm 118:22 in 1 Petrus 2:4 

1 Petrus 2:4 

w p k  & npoatp~&tvor &&J 
&VTU h b  bv8pdwov $v 

&T&~OK~WO&VOV nap& & 

&@ ~ K A ~ K T ~ V  Fvrrpov, 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Kom na Hom 

toe, die lewende w, 
wat deur die mense 

afaekeur is, maar deur 

God vir die ereplek 

uitverkies is 

Psalm 11 8:22 (BHS) 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Die wat 

deur die bouers afaekeur 

is, juis hy het die 

belangrikste klip in die 

gebou geword. 

Psalm 117:22 (LXX) 

hi8ov 8v h d o ~ i p a o a v  oi 

o ~ K O ~ ~ O ~ V T € < ,  

yovia< 

Eie vertaling: Die w 
wat die bouers verwerp 

het, juis hy, het 'n 

hoeksteen geword. 

Daar is we1 min woordelikse ooreenkomste tussen hierdie twee verse, maar 1 

Petrus 2:4 is 'n duidelike sinspeling op Psalm 118:22 aangesien Petrus 

verwys na die steen wat verwerp is en op die daaropvolgende verse daarop 

uitbrei. 

2.6 Psalm 118:22 in 1 Petrus 2:7 

1 Petrus 2:7 ( Psalm 1 18:22 (BHS) Psalm 117:22 (W) 

Aieov 8v &nc6o~iuaouv oi 

o i ~ d ~ o b v r c c ,  

of~roc iycv~i&l c i ~  ~ c + a A ~ v  

yoviaC 



Eie vertaling: Die steen 

Mat die bouers verwerp 

let, iuis hv. het 'n 

ioeksteen aeword. 

o6rw. kwv$3q cic ~ c b a A ~ v  

yoviaC 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Julle wat glo, 

deel in hierdie eer, maar 

vir die wat nie glo nie, 

geld die woorde: "Die klio 

wat deur die bouers 

afaekeur is, iuis hv het 

die belanarikste klio in die 

gebou aeword" 

Die tweede gedeelte van 1 Petrus 2:7 is 'n woordelikse aanhaling van die 

Septuagint weergawe van Psalm 118:22 (1 17:22). Die enigste woord wat 

verskil is Aieov wat in 1 Petrus AiOoc is. Dit is egter te begrype vanuit die 

sintaksis van die vers. Hierdie gedeelte word in 1 Petrus 2:6 ingelei met die 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Die klip wat 

deur die bouers afaekeur 

is, iuis hv het die 

belanqrikste klio in die 

gebou aeword. 

woorde: 6 1 6 ~ ~  nepri~cr kv ypa+fi . 

2.7 Psalm 39:13 in 1 Petrus 2:11 

1 Petrus 2:11 

'Ayanqroi, napaKaA.6 

sapoi~ouc ~ a i  

napcn r6i1.10~~ hnixeo8ar 

rdv O ~ ~ K L K ~ V  inreuptdv 

a'irrvcc orpar&vrar ~ a r &  

r i s  Wxir 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Geliefdes, in 

die wgreld is julle 

vreemdelinae en 

bvwoners. Daarom dring 

Psalm 39:13 (BHS) 

n T .  3nhn-nunw , . _  I :  

Ou Afrikaanse 

vertaling: Hoor, HERE, 

my gebed, en luister na 

my hulpgeroep; swyg nie 

by my trane nie; want ek 

Psalm 38:12 (LXX) 

pou K6pre ~ a i  rQc &*c& 

pou. kvdnroar rdv 

6aKp60v pOU' p i  

napao ron+q~, iir L 

noipor~oc iyd cipi itv rfj 

yfi ~ a i  s a p d 8 q ~ ~ o c  ~ a a c  

noivrq oi vartpes pou 

Eie vertaling: Luister na 

my gebed en my 

hulpgeroep, Here. Slaan 

ag op my trane. Mag U 

nie swyg nie, want ek is 



om nie aan sinlike 

begeertes toe te gee nie. 

Dit verwoes net 'n mens 

se lewe 

ek by julle daarop aan is 'n vreemdeling by U, 'n I 'n vreemdeling in die 

In hierdie geval is daar we1 net twee woorde wat ooreenkom en dit kan dus as 

'n blote egg0 gesien word (soos dit ook voorlopig in die inleidende hoofstuk 

geklassifiseer is). Tog is dit so 'n kenmerkende frase om mense mee aan te 

spreek dat die feit dat dit ook in Psalm 39:13 voorkom nie misgekyk kan word 

nie. Die lesers se kennis van Psalm 39 kan moontlik 'n agtergrond skep vir 

hoe hulle hierdie aanspreekvorm sal interpreteer. Dit kan dus eerder as 'n 

sinspeling geklassifiseer word. 

bvwoner soos al my 

vaders. 

lets wat duidelik uitstaan wanneer die Grieks en Hebreeus van Psalm 39:13 

vergelyk word, is dat die Hebreeus die woord YPY (by U) gebruik, terwyl die 

wereld, 'n bvwoner soos 

al my vaders. 

Septuagint i v  rfi y j  (in die wereld) lees. Dit kan verklaar word omdat die 

vertaler van die Septuagint in hierdie geval moontlik nie dieselfde Hebreeuse 

manuskrip gebruik het as die samestellers van die Biblia Hebraica 

Stuttgartensia nie (Wurthwein, 198853). 

2.8 Psalm 3412-16 in 1 Petrus 3:lO-12 

Psalm 3412-16 (BHS) Psalm 33:ll-15 (LXX) 

6&€ T ~ K V ~ ,  dr~oiwari pou, 

+@ov Kupiou 6t6&&1 $kc. 

Tic ior tv  6vOponog 6 
8 i A w  (ohv. dryanGv 

hpipac i6&v drya8drc; 

naiwov r i v  yA&o&v oou 

drnb K ~ K O ~ ,  ~ a i  xdAq oou 

roS wh AaA@at 66Aov. 

~ K K ~ L V O V  h b  KCCKOS, ~ a i  

noirjuov drya86v. c%rjuov 



'a!u 6~aqJan 's! 6u!leyuee u, a!pJa!y 

lep l!aj a!p a!u i!p 1ep u!aly os all!ysJan a!p s! 'a!u uoyuaaJoo sy!lapJooM 

a!u 1!p IaMaoylv '91-ZL:PE ulesd uen 6u!1euuee u, s! ZI-OC:E snllad 1 



stam van naiwov daarenteen, beteken volgens Liddell and Scott's Greek- 

English Lexicon (1991:537) "to make, to cease, to stop" of "bring to an end". 

'n Alternatief h ie~00r  sou +fihcr€ov wees, wat 'Yo watch, wait for, preserve, 

keep, guard, secure" of " to guard againstn beteken (Liddell and Scott's Greek- 

English Lexicon, 1991 :770). 

2.9 Psalm 110:l in 1 Petrus 3:22 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Hy is nou aan 
die reaterhand van God 

nadat Hy die engele en 

magte en kragte aan 

Hom onderwen, het en 

die hemel ingegaan het. 

Psalm 110:l (BHS) 

3u Afrikaanse 

rertaling: Van Dawid. 'n 

3.alm. Die HERE het tot 

ny Here gespreek: Sit 

3an mv reaterhand, 

otdat Ek u vyande mask 
n voetbank vir u voete. 

Psalm 109:l (LXX) 

tlntv 6 K6p~oc TQ Kupiy 

pou, K&OU i~ W L ~ V  WOU, 

CWE &v 0 6  rob< ix8poljC oou 

hon&rov r6v n d 6 v  oou 

Eie vertaling: Die Here 

het vir my heer ges& "Sit 

aan mv reaterhand totdat 

ek jou vyande as die 

van iou voete aeplaas 

het." 

Beide hierdie verse verwys daarna dat ander onderwerp sal word aan die een 

wat aan die regterhand van God sit. Daar is egter so min woordelikse 

ooreenkomste dat hierdie as 'n egg0 geklassifiseer word. 



Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Daarom moet 

die wat ly omdat God dit 

wil, hulle lewe toevertrou 

aan die getroue Skepper, 

enaanhougoeddoen. 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: In u hande 

gee ek mv lewe oor, 

want, Here, troue God, U 

het my vrygemaak. 

hande sal ek mv uees 

ooraee, U het my gered, 

Here, God van die 

waarheid. 

1 Petrus 4:19 is 'n opdrag wat herinner aan die stelling in Psalm 31:6. Dit is 

nie 'n aanhaling nie, maar tog 'n duidelike sinspeling op hierdie bekende 

woorde wat ook deur Jesus aan die kruis gebruik is (Lukas 23:46). Dit is 

meer as 'n egg0 (waaronder dit in die inleidende hoofstuk geklassifiseer is), 

want hierdie woorde is so bekend dat Petrus dit nie onbewustelik kon gebruik 

nie. 

Dit is tog opmerklik dat Petrus in sy sinspeling op die Psalm die akkusatief 

van @x4, rlrc @xlrc, gebruik, terwyl die woord wat in die Septuagint gebruik 

word rb nveiyrk, die akkusatief van nvtiyra, is. Dit kan die vraag laat ontstaan 

of hierdie woord 'n verskil in die betekenis van die teks kan veroorsaak. 

Volgens Louw & Nida (1988b:200) kan nveiyra dui op "Holy Spirit, spirit, evil 

spirit, ghost, inner being, way of thinking, wind" of "breath" terwyl @x{ as 

"inner self, life" of "person" vertaal kan word (Louw & Nida, 1988b:266). Beide 

woorde kan dus gebruik word om die psigologiese deel van 'n mens se 

bestaan, met ander woorde dit wat jy dink, wil en voel, te beskryf (Louw & 

Nida, 1988a:321,323). Dit is ook die betekenis wat in 1 Petrus 4:19 en 

Psalm 31 :6 na vore kom. Alhoewel die twee Griekse woorde se betekenisse 

kan verskil, word dit in hierdie geval bloot as sinonieme gebruik. 

2.1 1 Psalm 55:23 in 1 Petrus 5:7 

I Psalm 55:23 (BHS) I Psalm 54:22 (LXX) 

inrpitbavrcc in' aiJr6v, 6?r 

aGr@ piker ncpi b@~.  

. . . . 

w71 777' . . T :  

~ipruvkv oou, ~ a \  a h 6 c  oc 

6ra8pi+cr 06 6i)otr t ic rbv 



Nuwe Afrikaanse 

1 sal die regverdige nie in 

: 7 w 5  . _  _ aln ~ 5 1 ~ 5  I 7 :  

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Wem a1 iulle 

bekommernisse OD Horn, 

want Hy sorg vir julle. 

I die steek laat nie. 

vertaling: Laat iou 

sorae aan die Here oor, 

Hy sal vir jou sorg. Hy 

Eie vertaling: W e r ~  iou 

bekornmemis OD die 

en Hyself sal jou 

versorg. Hy sal tot in 

ewigheid nie 'n rowwe 

golf vir die regverdige 

gee nie. 

Uit die konteks is dit duidelik dat die antesedent van ahrov in 1 Petrus 5:7 

~hprog is, soos dit duidelik gegee word in Psalm 55:23. In hierdie twee verse 

is daar baie woordelikse ooreenkomste, maar dit verskil egter te veel om dit 

as 'n aanhaling te klassifiseer. Dit is dus 'n sinspeling. 

2.12 Psalm 22:14 in 1 Petrus 5:8 

1 Petrus 5:8 

NjJlare, ypqyoprioare. b 

& V T ~ ~ L K O ~  h @ ~  6~@0h0< 

cjc hiov cjpu6ptvo~ 

ntprnartl CqrGv [rrva] 

K U T ~ ~ L E ~ V .  

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Wees nugter, 

wees wakker! Julle 

vyand, die duiwel, @ 

rond soos 'n brullende 

leeu, op soek na iemand - 
om te verslind. 

Psalm 22:14 (BHS) 

Ou Afrikaanse 

vertaling: Hulle het hul 

mond teen my 

oopgespalk soos 'n leeu 

verskeur en m. 

Psalm 21:13 (LXX) 

fivor~av in' ipk rrb or6pa 

ubrGv, cjc A h  13 drpnoirov 

~ a i  3pu6~tvoc 

Ou Afrikaanse 

vertaling: Hulle het hul 

mond teen my 

oopgespalk soos 'n leeu 

wat verskeur en m. - 

Petrus vergelyk die duiwel met 'n brullende leeu en die Psalmdigter vergelyk 

sy vyande met 'n aanvallende en brullende leeu. As gevolg van die baie 

woordelikse ooreenkomste kan hierdie as 'n sinspeling gesien word, maar dit 



is egter moontlik dat "'n brullende leeu" 'n algemene vergelyking van die tyd 

kon wees en dat hier nie na die Psalm verwys word nie. Tog is dit opvallend 

dat die twee verse so baie ooreenkom en dit word daarom as 'n egg0 

geklassifiseer. 

3. Samevatting 

Die klassifikasie van die spore van Psalms in 1 Petrus wat in Hoofstuk 1 

voorlopig uiteengesit is, sien soos volg daaruit: 

I 1 Petrus 1 :7 - Psalm 66: 10 

1 Petrus 1.17 - Psalm 62:13 

1 Petrus 1 123 - Psalm 1 19:89 

1 Petrus 2:3 - Psalm 34:9 

1 Petrus 2:4 - Psalm 118:22 

1 Petrus 2:7 - Psalm 1 1  8:22 

1 Petrus 3:lO-12 - Psalm 34:l2-16 

1 Petrus 3:22 - Psalm 1 10:l 

1 Petrus 4:lg - Psalm 31 :6 

1 Petrus 5:7 - Psalm 55:23 

1 Petrus 5:8 - Psalm 22:14 

Aanhaling 

Sinspeling 

Aanhaling 

Sinspeling 

Aanhaling 

Egg0 

Sinspeling 

Sinspeling 

In hoofstuk 3 word hierdie spore geanaliseer en ge'interpreteer met die fokus 

op die outeur en die lesers van 1 Petrus. 



HOOFSTUK 3 

Analise en interpretasie met die fokus op die outeur en lesers 

van 1 Petrus 

1. Inleiding 

Om uiteindelik die kommunikatiewe funksies van die gebruik van Psalms in 1 

Petrus te bepaal, is dit belangrik om eers te bepaal wie die skrywer van 

hierdie brief was, wat sy kennis van die Ou Testament was, vir wie hy gesklyf 

het en wat hulle kennis van die Ou Testament was. 

Daarom word in hierdie hoofstuk gefokus op die volgende sake: 

Die identiteit van die outeur; 

Die wyse waarop hy homself aanbied in sy brief: 

o Die karaktereienskappe van die outeur; 

o sy rol; 

o sy sosiale gesag; 

o sy verhouding met die lesers; 

o sy waardesisteem; 

o sy kommunikasie; en 

o die outeur se kennis van die Ou Testament. 

Die identiteit van die lesers: 

o Die omstandighede van die lesers; 

o hulle ontvanklikheid vir die brief; 

o die kennis en geloof wat deur die outeur veronderstel word; 

o hulle waardesisteem; en 

o die koste van deelname. 

2. Die identiteit van die outeur 

Die eenstemmige getuienis van die kerkvaders dat Simon Petrus, die dissipel 

en apostel, die skrywer van hierdie brief is, is baie lank algemeen aanvaar. 

Die rede hiewoor is die briefaanhef waarin die outeur homself bekendstel as 

Petrus, 'n apostel van Jesus Christus (ni.cpo~ dcrrhsolo~ 'Ill000 Xp~oroO). 



Volgens De Villiers (1990:139-143), Groenewald (1977:6-9) en Thuren 

(1990:32-34) is daar gedurende die negentiende-eeu egter 'n paar belangrike 

besware hierteen geopper, naamlik dat: 

0 die Grieks waarin die brief geskryf is, van 'n te hoe standaard is om deur 

Petrus geskryf te wees; 

die ve~lysings na die historiese gebeure in die brief uit 'n tyd na die 

leeftyd van Petrus dateer; 

die brief leerstellig afhanklik is van Paulus; en 

die Christen-tradisie in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bitinie die 

gevolg is van Paulus se sendingwerk. 

Die besware sal ve~olgens elkeen individueel ge-evalueer word. 

2.1 Die Grieks waarin die brief geskryf is, is van te 'n h& standaard 

om deur Petrus geskryf te wees 

Hierdie brief is inderdaad in baie goeie Grieks geskryf en daarby lyk dit asof 

die outeur goed bekend was met die Septuaginta, wat duidelik sy skryfstyl 

be'invloed het, veral ten opsigte van aanhalings (De Villiers, 1990:140). 

Petrus was 'n Galilese visser en sy moedertaal was heel moontlik Aramees 

(Matteus 4:18). Hy word ook saam met Johannes voor die Joodse Raad as 

ongeleerd en eenvoudig beskryf (Handelinge 4:13). Hierteenoor kan verwys 

word na 1 Petrus 5:12 wat verklaar dat Petrus die brief deur Silvanus geskryf 

het (Alh CLLOUOLVOO ... Fyp~$a). Silvanus word in Handelinge Silas genoem, en 

was 'n Griek van geboorte en 'n metgesel en medewerker van Paulus. Dit is 

dus moontlik dat Petrus sy gedagtes aan Silvanus meegedeel het en aan hom 

vryheid gegee het om die brief op te stel (Groenewald, 1977:6). Volgens 

Selwyn (1947:lO) is dit waarskynlik aangesien die taak van 'n amanuensis 

gedurende die eerste eeu na Christus gewissel het van die van 'n skriba aan 

wie die outeur iets sou dikteer, tot die van 'n vertroude sekretaris aan wie die 

outeur meer vrye teuels sou gee om self die gedagtes te interpreteer. Dat 

Silvanus meer as net 'n skriba vir Petrus was, kan 'n mens aflei uit wat hy van 

hom s6 in 1 Petrus 5:12: A L ~  XiowvoO bplv TOO nloroi, h&@oir, &C Aoyiropal, 

61' bliyov FypaJla - "deur Silvanus, die getroue broeder, soos ek meen, het ek 



kortliks aan julle geskyve.. ." 'n Ander moontlikheid is dat Petrus die brief in 

Aramees gedikteer het en dat Silvanus dit in Grieks vertaal het (Achtemeier, 

1996:8). 'n Mens moet ook byvoeg dat Petrus van Betsa'ida afkomstig was, 

wat 'n tweetalige (Grieks en Aramees) gebied was net soos die res van 

Palestina, en dat hy ook baie in aanraking was met Griekssprekendes in die 

gemeentes (Groenewald, 1977:6). Hy kon dus 'n redelike goeie kennis van 

die Griekse taal gehad het. 

Die standaard van die Grieks waarin 1 Petrus geskryf is, blyk dus geen rede 

te wees om Petrus as outeur te betwyfel nie. 

2.2 Die verwysings na die historiese gebeure in die brief dateer uit 'n 

tyd na die leeftyd van Petrus 

Volgens sommige verklaarders pas die vewolging van Christene wat in die 

brief beskryf word, die beste by die omstandighede onder die regering van 

Vespasianus in 69-79nC, Domitianus in 81-96nC (Elliott, 1990:87) of Trajanus 

in 98-1 17nC (Stibbs, 1973:66; De Villiers, 1990:141). As die brief egter deur 

Petrus geskryf is, moes dit tussen 62 en 64nC gebeur het (De Villiers, 

1990:145). Hieruit word dan afgelei dat die brief heelwat later deur iemand 

anders in die naam van Petrus geskryf is. Volgens Thuren (1990:32) word 

hier ook bygevoeg dat die naam "Babilon" (1 Petrus 5:13) eers na die 

verwoesting van Jerusalem in 70nC vir Rome gebruik is. 

Elliott (1990:62) oortuig my dat hierdie argument nie oortuigend is nie, 

aangesien die vewolging in die brief nie so duidelik beskryf word dat dit tot die 

tyd van een van die keisers beperk kan word nie. Dit kom eerder voor asof 

die grootste deel van die vewolging sosiaal van aard was en nie van die staat 

gekom het nie. Volgens Goppelt (1993:39) was daar tog vewolging van 

Rome se kant ook, en dit kom na vore in 1 Petrus 4:15-16 waar die swaarkry 

van Christene gelyk gestel word met dit wat moordenaars en diewe beleef as 

hulle voor die hof gebring word. Die vewolging wat in die brief beskryf word 

kan ewe goed by die tyd van Nero pas. Toe hy die Christene in Rome begin 

vewolg het, sou rimpelings daawan ook na die ander provinsies versprei het 

en dan sal die gebeure in die brief ook binne die leeftyd van Petrus val. Wat 



die benaming "Babilon" aanbetref, kan aangevoer word dat die verwoesting 

van Jerusalem nie die enigste rede was om Rome so te noem nie. Die feit dat 

Rome in 1 Petrus 5:13 Babilon genoem word, kan net sowel die eerste 

skriftelike bewys wees dat hierdie benaming onder die Christene gebwik is 

(Thuren, 1990:33). 

Die historiese gebeure wat in die brief beskryf word is dus nie so duidelik dat 

dit direk aan die vewolging onder Trajanus (of enige ander keiser) verbind kan 

word nie. Dit kan dus nie as 'n rede aangevoer word teen die outeurskap van 

Petrus nie. 

2.3 Die brief is leerstellig afhanklik van Paulus 

Volgens Thuren (1990:32) beweer sommige verklaarders dat die outeur van 

hierdie brief se teologiese agtergrond soveel met die van Paulus ooreenstem 

dat hy as 'n student van Paulus gesien moet word. 'n Teenargument is dat 

hulle albei as Christensktywers dieselfde tradisionele materiaal kon gebruik 

(Thuren, 1990:33). Buitendien plaas Paulus meer die klem op die 

regverdiging deur die geloof, die houding teenoor die wet en die tweede 

Adam, terwyl Petrus Christus se opstanding uit die dood beklemtoon (De 

Villiers, 1990:142-143). 

2.4 Die Christen-tradisie in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en 

Bitinie is  die gevolg van Paulus se sending 

Volgens oorlewering is die Christen-tradisie in Pontus, Galasie, Kappadosie, 

Asie en Bitinie (1 Petrus 1:l - ~ K ~ € K T O ~ <  1~apem61jpot< 6taonop&~ n6vrou, 

Ikhorriac, Ka1Trra6o~ia<, 'Aoia~ ~1x1 B~Buviac) die geV0lg van Paulus se sending 

(Thuren, 1990:32). Dit is dus onwaarskynlik dat Petrus aan hulle sou skryf. 

Alhoewel daar geen bewyse is dat Petrus ooit hierdie gebiede besoek het nie, 

is daar ook geen bewyse dat hierdie gebiede slegs deur Paulus besoek is nie 

(Thuren, 1990:33). Stibbs (1973:64) is selfs van mening dat die gebiede glad 

nie deur Paulus besoek is nie. Dit is ook moontlik dat Paulus voor Petrus die 

marteldood gesterf het en dat Petrus dus as senior apostel Paulus se 



herderlike pligte oorgeneem het (De Villiers, l99O:l42). Hierdie argument kan 

dus glad nie oortuig dat Petrus nie die brief geskryf het nie. 

2.5 Konklusie 

As al hierdie gegewens in ag geneem word, bly die duidelikste aanduiding van 

wie die outeur van hierdie brief is, steeds die getuienis van 1 Petrus self, 

naamlik dat die brief deur die apostel Petrus geskryf is met die hulp van 

Silvanus. Hoeveel insette Silvanus in die brief gehad het, is egter onbekend. 

Wat ons we1 weet is dat dit Petrus se goedkeuring in so 'n mate gehad het, 

dat hy bereid was om dit as sy eie woorde te aanvaar. 

3. Die wyse waarop die outeur homself aanbied in sy brief 

In hierdie afdeling word gekyk na hoe die outeur homself in die brief 

bekendstel. Wat s6 hy self van sy karaktereienskappe, rol, sosiale gesag, 

verhouding met sy lesers, waardesisteem, hoe kommunikeer hy en wat is sy 

kennis van die Ou Testament? 

3.1 Karaktereienskappe van die outeur 

In die eerste Petrusbrief skryf die outeur die volgende aangaande sy eie 

karakter: 

Hy is, soos die lesers van die brief, deel van God se huis (4:17 - i j r~ b 

~ a ~ p h  so0 &p@to€lar r b  K ~ L ~ L Y  hrrb TOO okou TOO &oO e i  6k npGrov h$' 

4pGv.. . - want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van 

God. En as dit eers by ons begin...). In 1:3 sluit hy homself in by die 

dinge wat hy skryf dew na hom en sy lesers as "ons" te verwys. 

Hy bemoedig hulle en verseker hulle van die genade van God (5:12 - 
FypaJla napa~ahdv KIX~ kntpaprupGv rorhqv E ~ U L  hA@i ~oip iv roc &oO d . ~  i jv 

o r i r t  - het ek aan julle gesktyf om julle te bemoedig en om te getuig dat 

hierdie waarlik genade van God is waarin julle moet staan). Hy is dus 

besorg oor hulle geloofslewe en hul omstandighede. 

Dit is duidelik dat die outeur nie veel bekendstelling aan sy lesers nodig het 

nie. Hy s2, baie min van sy eie karakter, behalwe dat hy homself sien as deel 



van die groep waaraan hy skryf - met ander woorde Christene. In die 

volgende afdeling word gekyk na hoe Petrus sy rol onder die Christene gesien 

het. 

3.2 Die rol van die outeur 

Die outeur hou homself op die agtergrond in hierdie brief en begin deur slegs 

te meld dat hy 'n apostel van Jesus Christus is (1:l - IIirpos knbroAog 'Iqoob 

XptoroD) en aanvanklik brei hy nie hierop uit nie. Dit is egter nie nodig nie, 

want met hierdie woorde verklaar hy dat Jesus self hom gestuur het en dat hy 

dus nie met sy eie gesag nie, maar met die gesag van God skryf. God self 

het horn dus goedgekeur en vertrou met die evangelie (sien Cornelius, 

1998:139). Uit die vorige afdeling is dit duidelik dat hy homself egter nie in 'n 

verhewe posisie bo sy lesers plaas nie. Hy sien homself as 'n mede-Christen 

en die enigste rede waarom hy gesag het, is omdat Christus dit aan horn 

gegee het. 

In 5:l voeg hy by dat hy ook 'n "mede-ouderling en getuie van die lyding van 

Christus en ook 'n deelgenoot aan die heerlikheid" is (5:l - napontaA6 b 

oupnpcopGrcpo~ ~ a i  phprus r 6 v  rob Xptoroir nuOqp&rwv, b ~ a i  rfic p c A h h q q  

kno~aA6nreo8at M q <  K O L V W V ~ . ) .  Aangesien hy hier met die ouderlinge onder 

sy lesers praat (IIpcopuripoug 01% i v  bpiv), plaas dit horn in 'n goeie posisie om 

aan hulle die opdrag in 5:2-3 (notpoivarc r b  i v  bplv noipvtov rob &oO 

into~onobvreg 1.11 k v a y ~ a o r 6 c  &.A& k ~ o u o i w ~  ~ a r h  8 d v ,  pq6i a i o ~ p o ~ c p 6 6 ~  k A k  

npoOhpog, p@' &c ~ a r a ~ u p t c b v r c g  r 6 v  ~Aqpwv kAAh r h o r  ytviyrcvot rob 

notpviou - Pas die kudde van God tussen julle op, nie onder dwang nie, maar 

gewillig soos God dit wil, ook nie uit vraatsug nie, maar ywerig, ook nie 

baasspelerig oor die wat aan julle toevertrou is nie, maar word 'n voorbeeld vir 

die kudde) te gee. As mede-ouderling was hy waarskynlik bekend met die 

werk wat hulle as ouderlinge doen en die probleme wat daarrnee gepaard 

gaan. Volgens Brown et al (1974:153) is dit opmerklik dat hy aan hulle 

dieselfde opdrag (notp&varc r b  i v  iyirv noipvtov rob 8toir into~onobvrvrt~ - Pas 

die kudde van God op) gee as wat Christus aan horn gee in Johannes 21:15- 

17 ( B h ~ c  rh  kpvia pou .... IIoipcrtvc r h  np$cnoi pou .... B 6 o ~ c  r h  npc$c!roi pou - 



laat my lammers wei . . .p as my skape op ... laat my skape we/). Hy gee dus nie 

aan hulle 'n opdrag wat vir hulle onmoontlik is, omdat hy self niks daarvan 

weet nie. Hy gee aan hulle 'n opdrag wat hy self elke dag rnoet uitvoer. 

Die vraag ontstaan watter implikasie hierdie rolle van Petrus dan vir sy 

gebruik van die Ou Testament het. Petrus se rol as apostel en mede- 

ouderling sou 'n positiewe uitwerking kon he op die effektiwiteit van sy 

vetwysings na die Ou Testament. Dit is moontlik dat die lesers sy vetwysings 

na die Ou Testament met meer gesag kon aanvaar, maar dit is belangrik om 

eers te kyk hoe Petrus self sy sosiale gesag as apostel en rnede-ouderling 

beskou het. 

3.3 Sosiale gesag van die outeur 

In hierdie brief wil dit voorkom asof die outeur aanvaar dat die lesers sy gesag 

sal aanvaar. Hy doen nie moeite om sy gesag te verdedig nie en daarom kan 

die afleiding gemaak word dat sy verhouding met die lesers van so 'n aard 

was dat hulle dit reeds aanvaar het. 

Aangesien hierdie brief aan gelowiges geskryf is (sien die bespreking oor die 

lesers in paragraaf 4), kan 'n mens aanvaar dat die lesers van die brief 

bekend was met die verhale oor Jesus en dus ook met die verhale van sy 

dissipels. Dit is dus te verstane dat hulle Petrus se gesag sonder teespraak 

SOU aanvaar: 

Jesus is die eerste wat Simon as "Petrus" aangespreek het. Die 

geleentheid waarby dit gebeur het is onduidelik aangesien die evangelies 

elk die verhaal anders vertel, maar wat we1 belangrik is, is dat hierdie 

naarn as 'n spesiale titel aan hom gegee is (Brown et al, 1974:161; 

Cullmann, 1962:23). 

Uit verskeie dele van die evangelies kan ons aflei dat Petrus as spreekbuis 

vir die dissipels opgetree het. Hy sal narnens die dissipels 'n vraag van 

Jesus antwoord of 'n vraag aan Horn stel (Brown et al, 1974:159; Goppelt, 

1993:8). 



Dit is ook opvallend dat Petrus eerste genoem word in al die lyste van 

dissipels wat in Bybel voorkom (Markus 3:16; Matteus 10:2; Lukas 6:14 en 

Handelinge 1:13) ten spyte van die feit dat die besondehede in die lyste 

baie verskil. In die lys van Matteus word hy selfs "die eerste" (np6roc) 

genoem (Cullmann, l962:26; Brown et al, 1 974:159). 

Petrus was saam met Johannes en Jakobus deel van die drie dissipels 

wat die naaste aan Jesus was (Markus 5:37; 9:2 en 14:33). 

Volgens 1 Korintiers 15:5 en Lukas 24:34 was Petrus die eerste aan wie 

Jesus verskyn het na sy opstanding uit die dood. Daar is we1 'n verwysing 

hiema in 1 Petrus 5:l wanneer Petrus s6 dat hy "'n getuie van Christus se 

lyding en 'n deelgenoot aan die heerlikheid is", maar dit is so verskuild dat 

'n leser dit net sou verstaan as hy bekend is met die agtergrond van die 

outeur (Cullmann, 1962:60). 

In die begin van die boek Handelinge neem Petrus die inisiatief om 'n 

twaalfde dissipel in Judas se plek te kies. Hy word verder meer as 

eenmaal voorgehou as die een wat die toesprake gelewer het. Sy rol as 

spreekbuis van die dissipels het hom dus die eerste leier van die kerk in 

Jerusalem gemaak (Goppelt, 1993:7; Cullmann, 1962:35). 

Bogenoemde feite beteken egter nie dat Petrus die leier van die dissipels was 

nie, maar we1 dat hy 'n belangrike rol gespeel het in die groep van twaalf en 

later as 'n leier tussen die apostels na vore getree het. Hierdie geskiedenis, 

wat na alle waarskynlikheid aan die lesers bekend was, maak hom reeds 

meer geloofwaardig. Daarom was dit heel moontlik nie vir hom nodig om sy 

gesag te verdedig nie. 

Soos dit ook in paragraaf 3.7 na vore kom, maak die feit dat hy 'n dissipel 

was, sy gebruik van die Ou Testament meer geloofwaardig. Hy het spesiale 

onderrig van Christus daarin ontvang en aangesien hy 'n besondere rol in die 

groep van twaalf gespeel het, is dit moontlik dat hy dinge van Jesus geleer het 

wat selfs van die ander dissipels nie geleer het nie. 



3.4 Die outeur se verhouding met die lesers 

Petrus se optrede teenoor die lesers weerspieel die van 'n medegelowige 

(sien paragraaf 3.2) en uit sy verwysings na hulle omstandighede kan 'n mens 

aflei dat dit vir hom bekend was (paragraaf 4.1). Tog is daar uit die historiese 

gegewens geen bewys dat hulle mekaar persoonlik geken het nie (Goppelt, 

1993:7). Of dit werklik die geval was, kan ons nie bepaal nie, maar in die brief 

self openbaar Petrus nie 'n persoonlike verhouding met sy lesers nie 

(Greijdanus, 1931:lO; Thuren, 1990:80). Hy gee self geen verwysing na wat 

sy verhouding met hulle was nie. Behalwe vir die twee keer wat hy hulle 

"Geliefdes" noem (2:l l  en 4:12), spreek hy hulle nie direk aan nie. Hy prys 

hulle ook nie oor hulle optrede nie en noem nie dat hy vir hulle bid of God vir 

hulle dank soos in ander Nuwe Testamentiese briewe (Romeine 1:8; Efesiers 

1 :15-23; Filippense 1 :3-6; Kolossense 1 :3-4, 9-1 0; 1 Tessalonisense 1 :2-3; 2 

Timoteus 1:3) die gebruik is nie. In die briefslot (5:12-14) groet hy ook geen 

spesifieke mense in die gemeentes nie (Greijdanus, 1931:9). Dit wil voorkom 

asof hy nie sulke persoonlike verwysings nodig vind nie. Volgens hom is dit 

genoeg om sy argument op so 'n wyse aan hulle te stel dat hulle dit moet 

aanvaar (sien paragraaf 4.4). 

3.5 Die outeur se waardesisteem 

Petrus was 'n Palestynse Jood en was dus goed bekend met die Ou 

Testament. As medewerker van Paulus en Petrus, kan aangeneem word dat 

Silvanus ook goed in die Ou Testament onderrig is. Dit is sigbaar in die brief 

in die spore van die Ou Testament wat dew die brief geweef is, soms in die 

vorm van aanhalings, maar meestal slegs as eggo's van die vroeere tekste 

(Achtemeier, 1996:7). 

Uit die opdragte wat Petrus aan die lesers van die brief gee, kan 'n mens die 

volgende van sy waardesisteem aflei: 

Hoop op God (1:3 - tic i h i 6 a  <&av - tot 'n lewende hoop; 1:21 - ~ a i  

ihi6cr tlvat tic &I% - en julle hoop is op God); 

Vreugde te midde van lyding (1:6 - iv $ byaAat&oet, baiyov & p r ~  ti Gov 

[ioriv] Au.unq0kvrtg iv  TIOLKLAOLS .unttpaopo^L~ - Hierin moet julle bly wees, a1 is 



dit nou nodig om vir 'n kort tydjie bedroef te word in allemande 

beproewings; 3:17 - KpArrov yhp &ya8ono~o~vrac ,  ti 8 i k o ~  r b  8 i k q p  roc 

8 ~ 0 6 ,  ~ & O X E L V  fi K ~ K O I T O L O ~ ) V T ~ ~  - want dit is beter, as die wil van God dit eis, 

dat julle ly wanneer julle goed doen; 4:13 - &AM ~ a 8 b  ~ o ~ v o v t l t t  role TOO 

X ~ L O T O O  naofipao~v xaipt r t  - maar julle moet bly wees so ver as wat julle 

deel in die lyding van Christus); 

Gehoorsame kinders (1:14 - J c  r i ~ v a  b n a ~ o i c  - soos gehoorsame 

kinders;l:17 - K a i  ci  naripa i n ~ ~ a M o &  - en as julle Hom as Vader 

aanroep); 

Eerbied aan God (1:17 - i v  +& rbv ric n a p o ~ ~ i a c  iyl6v xp6vov 

&vaorp&+qrc - /ewe in vrees die fyd van julle vreemdelingskap; 3:16 - & a h  

ptrh npadrqroc ~ a i  +@ou - maar met saggeaardheid en vrees); 

Liefde tot mekaar (1:22 - &K [~a8ap&s] ~ a p 6 i a c  d a h 4 k 0 ~ ~  &yan+tart i ~ r c v 6 s  - 
julle moet mekaar uit 'n suiwer hart gedurig liefh6; 2:17 - r j v  d&k+hqra 

&yan&rt - die broederskap liefh6; 4% - npb ndvrov r j v  cis iaurohs &y&nqv 

~ K T E V ~  '&XOVT~S - maar bo alles moet julle mekaar gedurig liefhk); 

Suiwerheid (2:l - 'AnoOiptvor o h  nkoav ~ a ~ i a v  ~ a i  ndvra 66kov ~ a i  

b n o ~ p i o c ~ s  ~ a i  +86vous ~ a i  naioas ~ a r a r l a L r 4  - I6 dan af alle boosheid en 

alle bedrog.. .); 

Voorbeeldigelnavolgingswaardige lewe (2:12 - r j v  &vaorp& j v  iylGv i v  role 

i0vtotv ' i ~ o v r t c  ~ a h f i v ,  'iva, i v  $ ~ a r a h k o b ~ v  bp6v J c  ~ a ~ o n o ~ o i v  &K r 6 v  

Kak6v 'Cpyov &nonrt6ovrcc 60&oorv rbv Ocbv i v  ilpipqr i n t o ~ o n f i ~  - HOU ook 

julle lewenswyse goed tussen die volke, sodat hulle God sal verheerlik die 

dag as Hy kom; 5:3 - &AM  rho^ ~LVI$CVOL 700 no~pviou - maar as 

voorbeelde vir die kudde); 

Gehoorsaam aan gesag (2:13 - 'Ynordyqrt noion &vOponivg K T ~ O C L  61h rbv 

K ~ ~ L O V  - Onderwelp julle aan ah? menslike gesag; 2:18 - Oi o i ~ i t a ~  

bnoraooI$tvor i v  navri  +$q role 6 f o n 6 r ~ ~ ~ s  - Huisbediendes, julle moet met 

alle respek aan julle base onderdanig wees; 3: l  - 'Opoioc [ail Y U V ~ ~ K E ~ ,  

bnororooI$tva~ role i 6 i o ~ c  dv6pho~v - net so moet julle, vroue, aan jul eie 

mans onderdanig wees; 5:5 - 'Olpoiwc, v t d r t p o ~ ,  bnoroiyqrt n p t o p u d p o ~ ~  - 

net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees); 



Eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig (3:8 - Tb 6i rihw noivrcs 

bp@povt~, oymaecis, + L ~ ~ E @ o L ,  t h r t a y ~ v o t ,  re~ic tv@povts - en eindelik, 

wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde, goedhattig en 

nederig) ; 

Nederig (3:16 - cihM ktrir apaurqros - maar met nederigheid; 5:6 - 

Tormtvdeqrc - verneder julle); 

Standvastigheid in geloof (5:9 - artpcoi rQ dortt  - standvastig in geloof). 

Petrus hou dus aan sy lesers die tipiese waardesisteem van 'n Christen voor. 

Die vraag is nou hoe hy hierdie waardes aan sy lesers kommunikeer. 

3.6 Die outeur se kommunikasie 

Die taal van hierdie brief is 'n goeie, afgeronde Grieks van hoe standaard 

(Stibbs, 1973:23). Daar is baie aanhalings uit en sinspelings op die Ou 

Testament wat meestal die Septuagint op so 'n manier volg dat dit duidelik is 

dat die outeur goed daarmee bekend was (Stibbs, 1973:23). Aan die taal en 

samestelling van die brief wil dit ook voorkom of die outeur opleiding in 

retoriek en filosofie gehad het (Achtemeier, 1996:4). 

Die outeur kommunikeer dus sy boodskap op 'n effektiewe wyse in die taal 

van die lesers en binne die tipiese literbre sty1 van sy tyd. Hy doen dit deur 

gebruik te maak van ander tekste wat vir sy lesers bekend was. Die vraag is 

wat die outeur se kennis van hierdie tekste was. 

3.7 Die outeur se kennis van die Ou Testament 

Die aantal verwysings na die Ou Testament in die brief laat dit voorkom asof 

die outeur goed daarmee bekend was. Tog is die vraag steeds waar hy 

hierdie kennis opgedoen het en of hy werklik 'n in diepte kennis van die Ou 

Testament gehad het of net 'n oppe~lakkige kennis. 

Petrus was 'n Palestynse Jood wat van Betsa'ida afkomstig was (Cullmann, 

1962:19; Groenewald, 1977:6). As 'n kind wat in 'n Joodse huisgesin 

opgegroei het is dit waarskynlik dat hy soos ander Joodse seuntjies vanaf 



vyfjarige ouderdom onderrig in die Skrifte en in 'n beroep van sy vader 

ontvang het, en later na die sinagoge gestuur is om daar nog meer van God 

se Woord te leer (Wood, 1996:293). Godsdiensonderrig het in daardie tyd 

ook geweldig uitgebrei onder die Jode as 'n poging om die Hellenisme te 

weer16 (Du Plessis, 1997:326). Hier kan ook bygevoeg word dat Petrus as 

dissipel van Jesus verdere onderrig uit die Ou Testament van die Here self 

ontvang het (Lukas 24:27, 44-45; Handelinge 1:3). Die afleiding kan dus 

gemaak word dat Petrus goeie onderrig uit die Ou Testament ontvang het. Uit 

die vorige punt is dit duidelik dat hy hierdie kennis van die Ou Testament 

toegepas het in die skrywe van hierdie brief deur deurlopend te verwys na die 

Ou Testament en spesifiek na die Psalms. 

3.8 Konklusie 

Die outeur van hierdie brief is na alle waarskynlikheid die apostel Petrus en hy 

het die brief in samewerking met Silvanus gesklyf. Hy bly deurgaans op die 

agtergrond en dit kom voor asof hy homself nie verhef bo sy lesers nie, maar 

hulle op dieselfde vlak as homself beskou. Hy dra aan hulle die norme en 

waardes van Christene oor wat hulle moet navolg, selfs al word hulle vervolg 

en hy doen dit in goeie afgeronde Grieks. In die brief is daar spore van die 

Ou Testament, waaruit afgelei kan word dat hy 'n goeie kennis daalvan moes 

gehad het. 

In geskrewe kommunikasie speel die leser 'n baie belangtlke rol. Daarom is 

dit noodsaaklik in die bepaling van die kommunikatiewe funksie van Psalms in 

1 Petrus om die identiteit van die eerste lesers van die brief te bepaal. 

4. Die identiteit van die lesers 

Hier moet 'n onderskeid getref word tussen die historiese lesers en die 

implisiete lesers. Die implisiete lesers is die persone wat in die brief "geskepn 

word. Hulle kan dus nie simplisties met die werklike lesers ge'identifiseer 

word nie, omdat hulle die outeur se persepsie van die lesers is (Cornelius, 

1991 :35). Dit is moeilik om vas te stel presies wat die historiese situasie was 

van die inwoners van die gebiede wat in 1 Petrus 1:l genoem word (De 



Villiers, 1990:144; Achtemeier, 1996:50; Thuren, 1990:38). Daarom val die 

fokus in hierdie studie op die implisiete leser soos aangebied in 1 Petrus. 

In 1 Petrus 1 :1 lees ons dat die brief gerig is aan die uitverkore vreemdelinge 

in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bitinie ( ~ K ~ K T O ~ S  napent6fpot~ 

6taanop&~ n6vrou, ~ahr ias ,  Kanna6o~iag, 'Aoiag ~ a i  Bteuviag). Hier is die 

vraag of daar met hierdie benamings Romeinse provinsies of etniese 

landstreke ('n kleiner deel van die provinsie) bedoel word. Aangesien Pontus 

en Bitinie in daardie tyd een provinsie was, is dit onwaarskynlik dat hier na 

provinsies verwys word (De Villiers, 1990:143). Daar is tog gevalle opgeteken 

waar daar apart na Pontus en Bitinie verwys is (Elliott, 1990:60). In beide 

gevalle (provinsies of etniese landstreke) word daar egter verwys na die dele 

Noord van die Taurusberge (Stibbs, 1973:63). Die volgorde van die name dui 

waarskynlik op die roete wat die boodskapper met die brief gevolg het. Hy 

sou dan in Pontus aan wal gestap het, in 'n kring deur die gebied beweeg het 

en weer in Bitinie aan boord gegaan het vir sy terugreis 

(Groenewald,l977:10). 

Wat die bevolkingsamestelling aanbetref, was dit 'n heterogene groep wat in 

hierdie gebiede gewoon het (Selwyn, 1947:47). Hier is die vraag gewoonlik of 

die Christene bekeerlinge uit die Jodedom of heidendom was. Die groot 

hoeveelheid aanhalings uit die Ou Testament kan daartoe lei dat die lesers as 

Jode ge'identifiseer kan word, maar tog word daar na hulle verwys asof hulle 

vroeer aan heidense gebruike deelgeneem het (Achtemeier, 1996:51). 'n 

Mens moet egter in gedagte hou dat Christene uit die heidendom ook uit die 

Ou Testamentiese manuskripte onderrig is, aangesien dit die Bybel van hulle 

tyd was. 'n Kennis van die Ou Testament dui dus nie noodwendig op 'n 

Joodse agtergrond nie (Achtemeier, 1996:51). 

Volgens die teks van 1 Petrus, word die implisiete lesers soos volg beskryf: 

Hulle is uitverkorenes van God (1:l - ~ K ~ C K T O ~ ~  I T ~ ~ ~ L ~ ~ ~ J I O L F  6~amopti~: 

uitgekieste vreemdelinge van die diaspora; 2:9 - 'Ypcic M y i v o ~  ~ K ~ K T ~ V ,  

paoiActov icp&rcym, Fevog Eytov, Aabs c i s  ncp~noiqotv: Maar julle is 'n 



uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as 

eiendom verkm 5:10  - '0 6k &be . . .6 ~~Akaac iyLBc: die God wat julle 

geroep het); 

Kinders van God (1 :14 - As r i ~ v a  haK~fi<: soos gehoorsame kinders; 1 :17 

- ti naripcr- i n ~ ~ a A t i o O t :  as julle Hom as Vader aanroep); 

0 God se volk (2:lO - o'i nort  oh Ads virv 6k ?,a& Otoir: julle wat vroeer nie 'n 

volk was nie, maar nou 'n volk van God is); 

Hulle bestaan uit 'n verskeidenheid van mense uit die samelewing (2:18 - 
Oi o i ~ i r a r :  huisbediendes; 3:l - y u v a l ~ t s :  vroue; 5:l - n p t o p u r i p o ~  o h  i v  

bplv: die ouderlinge onderjulle; 5:5 - vtdt tpot :  jongmense); en 

0 Hulle was nie altyd Christene nie (2:25 - Jlrc y&p dc npE@xra n k v d p t v o t :  

julle was soos afgedwaalde skape; 4:3 - &PKET& yhp b naptAqAuBh~ xp6voc 

r b  po6Aqpa r 6 v  i8v6v K C ~ T ~ L ~ ~ & O O U L :  Want dit is genoeg dat ons die afgelope 

lewenstyd die wil van die heidene volbring het). 

Die inwoners van Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bitinie waaraan die 

brief gerig is, is dus 'n heterogene groep Christene (Elliott, 1990:65)  wat dew 

God uitgekies is om Sy kinders en deel van Sy volk te wees. So 'n groep 

mense behoort 'n goeie kennis van die Ou Testament te h6, aangesien dit die 

geskrifte is waaruit Christene in daardie tyd onderrig is. 

4.1 Die omstandighede van die lesers 

Die teks gee die volgende inligting in verband met die omstandighede van die 

lesers: 

Hulle is vreemdelinge in hulle omgewing (1 :1 - napcnt6.iyror~; 1 :17 - i v  +6p4, 

rbv rfic n a p o r ~ i a ~  +6v xp6vov &vaorp&+qrt: /ewe dan in eerbied in die tyd 

van julle vreemdelingskap; 2:11 - napoi~ouc ~ a \  napcnt6.ilpoug: vreemdelinge 

en bywoners); 

Hulle woon tussen heidene (2:12 - rfiv &vaorpm$+ bp6v i v  r o i ~  FOvcotv 

Fxovrts K E ~ ~ V :  julle moet 'n goeie lewenswyse tussen die volke he); 

Hulle woon verspreid (1 :1 - btaanoptic: van die diaspora); en 

Hulle word beproef deur ve~olging (1:6 - bAiyov &prt t i  Gov [ioriv] 

Aunqeivrtc i v  aorltiAotc nttpaopoic: a1 is dit nou nodig om vir 'n korf tydje 



bedroef te word in allerhande beproewings; 3:14 - hlh' c i  ~ a i  nhoxorrc 6r& 

~ L K ~ L O ~ J ~ V . ~ ~ V :  maar as julle lei as gevolg van geregtigheiol, 3:16 - Yvor i v  4 
~arahkiaBe ~ara~oxuvB6arv oi inqpeoilovres bp6v: sodat julle beledigers 

beskaamd sal word as hulle julle slegs6; 4:12 - p i  FevibeoBc rfl iv  bpiv 

nupojacr npbc nerpaapbv bplv: verbaas julle nie oor die vuugloed van 

vervolging onderjulle wat totjulle beproewing dien nie; 4:14 - ci bver6ibcoBc 

kv 6v6parr XproroD, pa~oipror: as julle in die naam van Christus beledig 

word, is julle gelukkig) 

In bogenoemde tekste word die lesers van die brief "vreemdelinge" genoem. 

Volgens Janse van Rensburg (1998:579) kan dit op hulle politieke status as 

uitlanders of op geestelike vreemdelingskap dui. Hierdie benaming kan dus 

letterlik of figuurlik verstaan word. 

As dit op hulle politieke status dui, beteken dit dat hulle uitlanders was in die 

gebiede waar hulle gewoon het. Alhoewel sommige van hulle gevestige 

uitlanders was wat selfs geslagte lank al daar gewoon het, het hulle nie baie 

politieke regte gehad nie (De Klerk & Janse van Rensburg, 1999:30). In 

geskrifte van daardie tyd word na napoilto< ("vreemdelinge" soos ook in 1 

Petrus 2: l l )  verwys as mense wat nie burgers van die land was nie, maar ook 

nie totale vreemdelinge in die omgewing was nie (Elliott, 1990:68). Hulle kon 

byvoorbeeld nie eiendom besit nie en was daarom bywoners by 'n burger van 

die land vir wie hulle ook gewerk het (De Klerk & Janse van Rensburg, 

1999:31). Hulle het ook nie stemreg gehad nie en kon hulle nie op die 

geregshowe beroep nie (Janse van Rensburg, 1999:172l). Daarby moes 

hulle net soos 'n burger belasting betaal en hulle kon gedwing word om 

militere diens te doen (Elliott, 1990:68). 

Tog moet 'n mens in ag neem dat die inwoners van die gebiede Noord van die 

Taurusberge groepe van verskillende kulture, tale, gebruike, gelowe en 

politieke geskiedenisse was (Elliott, 1990:61). Dit is dus onwaarskynlik dat 

iemand verstoot sal word omdat hy aan 'n vreemde volk behoort. Die rede vir 

hul vreemdelingskap kan dus meer figuurlik gesien word as geestelike 



vreemdelingskap, omdat hulle soos Janse van Rensburg (1999:1714) dit stel 

"na hul bekering burgers van die hemel geword het", maar steeds tussen 

heidene gewoon het. 1 Petrus 4:4 (iv 4 & v i ~ o v r a ~  pil ouvrpq6vrov bp6v ciq 

r j v  aG-dlv rqs dowriw drvkxw~v phao@qpoDvrcc: Daarom vind hulle dit vreemd as 

julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle 

lasted bevestig dit deur te s6 dat die heidene hulle optrede as Christene 

vreemd vind. Alhoewel daar 'n verskeidenheid godsdienste in die omgewing 

is, is die Christengeloof anders: hoofsaaklik omdat dit nie net hulle geloof nie, 

maar ook hulle sosiale optrede be'invloed (Elliott, 1990:77). Dit is dus te 

verstane dat die ander inwoners hulle as vreemdelinge beskou het. 

In beide gevalle is die gevolg dat hulle verstoot is uit die normale sosiale 

bedlywighede in hul omgewing en dat hulle swaar gekry het as gevolg 

daawan. Dit bring ons by die vewolging wat hulle beleef het. Dit is dieselfde 

vewolging wat Christene dwarsoor die destydse w6reld beleef het (1 Petrus 

5:9 - rir a h &  r6v  na&lpkrov rQ iv  [ra] ~ 6 o p y  416~ & ~ E A & ~ ~ T L  i n ~ r t M o 0 a t :  

dieselfde lyding opgele word aan julle broederskap wat in die wereld is). Daar 

word genoem dat hulle gely het as gevolg van hul goeie dade en ter wille van 

die naam van Christus. Dit is ook vir hulle 'n nuwe belewenis: Petrus skryf dat 

dit "vir 'n kort tydjie" is en hy smeek hulle om dit nie vreemd te vind nie. Dit wil 

dus voorkom asof hierdie vewolging eerder sosiaal gerig was, as wat dit 'n 

direkte konfrontasie met Rome was (Elliott, 1990:62). 1 Petrus 4:3-4 sluit 

hierby aan aangesien dit beskryf dat hulle vroeer deel was van die heidense 

gebruike en hulle hulle nou daawan afsonder. 'n Mens kan verwag dat die 

mense wat in die verlede saam met hulle aan sulke gebruike deelgeneem het 

(en selfs hulle vriende was), hulle nou vreemd sou vind en verstoot (Goppelt, 

1993:40). Dat daar vewolging vanaf die staat se kant gekom het, moet egter 

nie buite rekening gelaat word nie. 1 Petrus 4:15-16 s6 dat hulle nie moet ly 

as 'n moordenaar of 'n dief nie, maar as 'n Christen. Moordenaars en diewe ly 

omdat hulle aan die gereg oorhandig word om gestraf te word en volgens 

Goppelt (1993:39) dui dit daarop dat die Christene ook voor die hof gebring is. 



In hierdie landstreke het die Christene klein gemeenskappe gevorm wat hulle 

van die heidene afgesonder het (De Villiers, 1990:144). As gevolg van die 

heterogene karakter van die orngewing is hulle sosiale status moeilik om te 

bepaal. Die omgewing was oor die algemeen welvarend, maar die verskil 

tussen die grondeienaar en arbeider was groot (Groenewald, 1977:lO). 

Aangesien daar in die brief na beide uitlanders en landsburgers verwys word, 

moet aanvaar word dat Petrus die brief aan 'n gehoor van gemengde welvaart 

gerig het (Selwyn, 1947:49). 

Nog 'n rede waarom aanvaar kan word dat die lesers 'n heterogene 

gemeenskap was, is die beelde wat gebruik word. Beelde uit die landbou 

(1:22-24), veeboerdery (2:25; 5:2-4) en boubedryf (2:4-8) dui volgens Elliott 

(1990:63) op mense wat in die stad en op die platteland gewoon het. Die feit 

dat hulle so verspreid gewoon het en dat hierdie gebiede volgens ons kennis 

buite die grense van die Pauliniese sendingveld gelee was, dui waarskynlik 

daarop dat die brief aan huisgemeentes gerig is (Elliott, 1990:64). 

Met hierdie prentjie van die implisiete lesers van 1 Petrus, kan 'n mens nou 

vra hoe ontvanklik hulle waarskynlik vir die brief, dit is vir die doel van die brief 

en die spesifieke sake en argument wat aan die orde is, sou wees. Om dit te 

kan antwoord, moet ons egter eers die waardesisteem van die lesers 

ondersoek. 

4.2 Die lesers se waardesisteem 

In die retoriese handeling is dit belangrik om die gehoor se waardesisteem in 

ag te neem. Wanneer daar aan hulle opdragte gegee word wat binne hulle 

waardesisteem aanvaarbaar is, is die kans soveel groter dat hulle daaraan 

gehoor sal gee. 

Dit is duidelik dat die basis van hulle waardesisteem hulle geloof in die Drie- 

enige God is (1:5 - 6th niotcoc c i ~  oorqpiav: deur geloof tot redding, 1:8 - BV 

gprt pfi bp6vrcc nrorc~vrc~: wat julle nie sien nie, maar tog glo; 1 :21 - s o k  61' 

abroD ntorok c i ~  Ocbv: wat deur Hom in God glo). Daaruit vloei voort dat hulle 



Christus liefhet (1:8 - 'IqooD XptoroD bv O ~ K  i66vr t~  &yan&rt: Jesus Christus 

wat julle nie sien nie, maar tog liefhet) en dat hulle God se wil belangrik ag 

(2:15 - a r t  oijroc ioriv rb  Oihqpa roc OcoD: want hierdie is die wil van God). 

Hierdie waardes is die basis waarop Petrus sy argument bou: As hulle in die 

Drie-enige God glo, moet hulle soos Christene lewe. Petrus gaan voort om vir 

hulle voorbeelde van so 'n lewe te gee. So 'n geloof in die Drie-enige God 

beteken dat die lesers die gesag van die Ou Testament sal aanvaar, omdat dit 

die Woord van hulle God is. 

4.3 Die kennis en geloof van die lesers wat deur die outeur 

veronderstel word 

Volgens die teks van 1 Petrus aanvaar die outeur dat die lesers die volgende 

weet en glo: 

Die Drie-eenheid (1:2-3 - OtoD n a r p k  iv  &ytaopQ nvcirparo< ... b Otbs K U ~  

aarilp TOO ~up iou  $6, 'IqooD XproroD: van God die Vader in die Heilige 

Gees ... die Goden Vader van ons Here Jesus Christus); 

Christus se opstanding uit die dood (1:3 - 61' &vaoroioto< 'IquoO XptoroO i K  

v t ~ p 6 v :  deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood; 1:21 - Otbv 

rbv iytipavra aGrbv i~ vt~pGv:  God wat Horn uit die dood opgewek het); 

Christus se lyding (1 : l l  - r& t ic  Xptorbv naejpara: na die lyding van 

Christus; 2 2 1  - k t  Kai Xpior& FnaOcv: want ook Christus het gely, 3:18 - 
6rt ~ a i  Xptorbc iGrrd ncpi &paprt6v fna&v: Want ook Christus het eenmaal 

vir sondes gely, 4:l - XproroD oin, na86vrw o a p ~ i :  omdat Christus dus na 

liggaam gely he& 

Hulle vryspraak deur Christus (1 :18-19 - cL66~tc ... ihurpd0qrc.. . r tpiy dipart  

dc dpvoD kpdpou ~ a i  donihou XptoroO: julle weet tog dat julle vrygespreek is 

... deur die waardevolle bloed van Christus, soos van 'n foutlose en 

vlekkelose lam; 2:24 - 8s rirs &papria< $ 6 ~  aGr& & v j v t y ~ t v  i v  rQ adpart  

a6ro0: wat self ons sondes in sy liggaam geoffer he& 

Wedergeboorte (1 :23 - &vaytycvvqpivo~ ... 6t& Myou C6vrog 0~00:  

wedergebore deur die lewende woord van God); en 



Die Ou Testament (1:16 - 6 ~ 6 ~ 1  ykypan~a~: want dit is gesklyf; 2:6 - 6 1 6 ~ ~  

neprkxcr, i v  ypa$n: daarom is dit bevat in die Skrif; 3:6 - cjc Z&ppa bn.il~ouacv 

rQ 'Appakp: soos Sara aan Abraham onderdanig was; 3:20 - iv fipipa~c 

N&: in die dae van Noag). 

Petrus aanvaar dus dat die lesers weet waaroor die Christengeloof gaan, 

daarom verduidelik hy nie die terme nie en verwys hy na gebeure tydens 

Christus se aardse lewe sonder om dit te verduidelik. 

Uit die voorafgaande is dit reeds duidelik dat Petrus aangeneem het dat die 

lesers kennis van die Ou Testament het deurdat hy daama verwys sonder 

enige verdere verduideliking. Daar is egter spore van Psalms (sien Hoofstuk 

2) in 1 Petrus te vind wat so ingeweef is in die teks, dat slegs iemand met 'n 

goeie kennis van die Ou Testament dit sou raaksien. 

Daar is reeds vasgestel dat die lesers uit 'n heterogene groep bestaan het. 

Hulle het dus verskillende agtergronde. Sommige van hulle was Jode en 

ander nie. Dit kan as vanselfsprekend aanvaar word dat die Jode se kennis 

van die Ou Testament goed was aangesien hulle soos Petrus self daarin 

onderrig is (sien 3.8). Wat die Christene uit die heidendom aanbetref, is hulle 

heel moontlik voor en na hulle bekering uit die Ou Testamentiese manuskripte 

onderrig aangesien dit die beskikbare geskrifte van die tyd was (Achtemeier, 

1996:51). 

Die lesers van die brief het dus waarskynlik 'n goeie kennis van die Christelike 

geloof en ook van die Ou Testament gehad. Die vraag is nou hoe ontvanklik 

hierdie kennis hulle maak vir dit wat Petrus aan hulle wil oordra. 

4.4 Die lesers se ontvanklikheid vir die brief 

Die vraag is nou: Is dit wat die outeur wil s6 vir die lesers belangrik genoeg 

dat hulle daama sal luister? En belangriker nog: Sal dit hulle optrede 

be'invloed? 



Omdat die lesers van die brief Christene was en die outeur 'n apostel van 

Christus, was hulle so te s6 verplig om te luister na sy woorde. Tog kan 'n 

mens slegs s6 dat die argumente in die brief oortuigend was as die lesers 

hulle optrede daa~olgens sou aanpas. Dit sou hulle slegs doen as die saak 

werklik vir hulle van belang was. 

Petrus se doel met die brief, volgens 1 Petrus 5:12 ("Ek hetgeskrywe om julle 

te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God 

is. Staan hierin vas!' - typaw ITapaKCfkk ~ a i  intpaprup6v rahqv E ~ L  &A@fi 

~ o i p t v  rob 8 ~ 0 0  c i ~  ijv orfirt) was om hulle aan te moedig om tussen die 

heidene soos Christene te lewe, al was dit moeilik. Hy wil hierdie doel bereik 

deur Christus as voorbeeld voor te hou (2:21-23; 3:17-18 en 4:l). Hy s6 in 

werklikheid vir hulle dat as Jesus, wat self ook God is, moes ly, kan hulle dit 

nie wil vryspring nie. Hulle moet dit eerder as 'n eer beskou om soos Hy te ly. 

Hierop brei hy uit deur voorbeelde vanuit hulle alledaagse omstandighede te 

gebruik nl. optrede van heidene teenoor Christene (byvoorbeeld 3:8 en 4:4), 

Christene se houding teenoor mense in gesagsposisies (byvoorbeeld die 

owerheid in 2:13-14, huisbediendes teenoor base in 2:18 en vroue teenoor 

hulle mans in 3:l) en Christene se houding as mense in 'n gesagsposisie 

(byvoorbeeld mans teenoor hulle vroue in 3:7 en ouderlinge in 5:l-4). 

Deur bogenoemde voorbeelde skep die outeur die indruk dat hy bewus is van 

die situasie van die lesers (sien paragraaf 4.1) en hulle tipiese probleme binne 

hierdie situasie. Die outeur se skynbare bewustheid van die lesers se w6reld 

mag die lesers meer ontvanklik maak vir sy verdere argumente in opdragte 

oor die spesifieke sake. Verder mag hulle ook verplig voel om sy opdragte uit 

te voer omdat Petrus, as apostel, die gesag van Christus het en omdat hy op 

hulle gevoel speel deur Christus se optrede as riglyn voor te hou. Dit beteken 

ook dat hulle sy gebruik van die Ou Testament makliker sou aanvaar, omdat 

dit volgens hulle ook met die gesag van Christus kom. 

Die outeur se gebruik varr die Ou Testament is op sy eie alreeds 'n manier om 

die lesers se ontvanklikheid te verhoog. Die outeur bied sy argumente aan in 



die taal van die Ou Testament. Die lesers wat reeds bekend was met die 

inhoud van die Ou Testamentiese manuskripte (sien paragraaf 4.3) het 

waarskynlik hierdie briefgedeeltes met 'n gevoel van instemming gelees. 

Hulle voel dus deel van die proses van argumentasie (sien Cornelius 

2003:lO). Hiermee oortuig Petrus hulle dat hy vir hulle dinge sQ waarmee 

hulle in werklikheid reeds saamstem. 

Die vraag is nou: Wat word van die lesers verwag? Wat sal hulle moet 

opoffer om die kommunikasie van die brief suksesvol te maak? 

4.5 Die koste van deelname vir die lesers 

Om die koste van deelname te bereken moet vasgestel word hoeveel die 

lesers moet opoffer om te doen wat die outeur van hulle vra (sien Cornelius, 

l998:16O). 

Petrus verwag van sy gehoor om te midde van lyding en beproewing 'n 

vreugdevolle en voorbeeldige lewe te lewe tussen hulle verdrukkers (1 Petrus 

2:1, 11; 3:9,17; 4:13 en 5:9). Daarby moet hulle ook gesag reg hanteer 

wanneer hulle die mindere moet wees (2:18; 3:l en 5:5) en wanneer hulle self 

in die gesagsposisie is (5:l-4). Die rede wat hy aanvoer vir hierdie opdragte 

is dat Jesus Christus self vir ons die voorbeeld gestel het deur altyd in liefde 

op te tree al is Hy onregverdig benadeel (1 Petrus 2:21-23; 3:17-18 en 4:1, 

sien ook paragraaf 4.4). 

Dit klink na 'n groot opoffering om te maak, maar wanneer 'n mens hulle 

waardesisteem (paragraaf 4.2). hulle veronderstelde kennis en geloof 

(paragraaf 4.3) en hulle ontvanklikheid vir die retoriese handeling (paragraaf 

4.4) in ag neem, is dit reeds duidelik dat hulle bereid sal wees om dit te doen. 

Tog maak Petrus 'n emosionele appel (rroieo~) op hulle deur hulle 

"uitverkorenes" te noem (1 Petrus 1:1, 2:9 en 5:lO). Daarmee sQ hy indirek vir 

hulle dat God hulle uitgekies het om die dinge wat Hy van hulle vra, te doen. 

As hulle dit nie doen nie, kan hulle hulleself dus nie as deel van die 

uitverkorenes sien nie. Petrus laat hulle verplig voel om hierdie opofferings te 

maak. 



Soos met hulle ontvanklikheid vir die brief, speel die Ou Testamentiese 

verwysings hier 'n belangrike rol. Aangesien die verwysings hulle laat 

saamstem met Petrus se argumente, kan hulle nie weier om daawolgens op 

te tree nie. Hiermee maak hy 'n tweede emosionele app6l op hulle, wat hulle 

in 'n posisie plaas waar hulle voel dat hulle nie anders kan as om hierdie 

opofferings wat hy van hulle verwag, te maak nie. 

4.6 Konklusie 

Die eerste lesers van 1 Petrus was etnies en ekonomies 'n heterogene groep 

mense wat verspreid in die Noorde van die Taurusberge gewoon het. Hulle 

was Christene met 'n Christelike waardesisteem wat vewolging beleef het as 

gevolg van hulle geloof. Hulle het waarskynlik 'n goeie kennis van die inhoud 

van hulle geloof en ook van die Ou Testamentiese manuskripte gehad. 

Hierdie vooraf kennis kon hulle waarskynlik meer ontvanklik maak vir Petrus 

se argumente, omdat dit hulle laat voel dat hy dinge aan hulle sQ waarmee 

hulle reeds saamstem. Hierdie gevoel sou hulle ook aanmoedig om nie net te 

luister na wat hy vir hulle s6 nie, maar dit ook te laat oorgaan in dade. 

5. Samevatting 

Die outeur van hierdie brief is na alle waarskynlikheid die apostel Petrus. In 

samewerking met Silvanus skryf hy aan Christene wat verspreid aan die 

Noordekant van die Taurusberge woon. Hy hou aan hulle die norme en 

waardes van Christene voor wat in baie opsigte reeds deel van hul lewens 

was. Hy verwag van hulle om hierdie waardesisteem sonder huiwering uit te 

leef ten spyte van die vewolging en swaarkry wat hulle as gevolg van hulle 

geloof beleef. Petrus doen dit in goeie afgeronde Grieks met baie spore van 

die Ou Testament daarin verweef. Hy en die lesers het waarskynlik beide 'n 

goeie kennis van Ou Testamentiese manuskripte gehad. Hierdie kennis het 

hy gebruik om hulle meer ontvanklik vir sy argumente te maak. Dit betrek sy 

lesers op so 'n manier by wat hy skryf dat hulle voel hulle het geen ander 

keuse as om te luister en te doen wat hy van hulle verwag nie. 

In hoofstuk 4 word nou verder gefokus op die teks van 1 Petrus. 



HOOFSTUK 4 

Analise en interpretasie met die fokus op die teks van 1 

Petrus 

1. Inleiding 

Om uiteindelik die plek en die kommunikatiewe funksies van die spore van 

Psalms in 1 Petrus te interpreteer, is dit nodig om eers te fokus op die teks - 

die aard daarvan, die struktuur daarvan en die oorredingsmiddele wat 

aangewend is. Die teks van 1 Petrus word in hierdie hoofstuk geanaliseer en 

ge'interpreteer deur aan die volgende hoofpunte aandag te gee: 

Die aard van die teks; 

die epistol6re struktuur van die brief; 

die voorlopige doel van die brief; 

die argument van die brief; 

die patroon van die argument; 

die waardesisteern wat in die brief voorgehou word; 

die sosiale en kulturele topoi; 

sty1 in die brief; en 

die oorredingsmiddele wat in die brief gebruik word. 

2. Die aard van die teks 

Met die aard van die teks word bedoel hoe die outeur sy teks aanbied en hoe 

die lesers die teks waarskynlik sou sien. Bied die outeur sy brief aan as heilig 

en gesagvol? 

Volgens Cornelius (1998:67) kan 'n mens dit vasstel deur die volgende sake 

te ondersoek: 

Die outeur se appel tot Goddelike gesag; 

God as finale gesag van die outeur se boodskap; 

die vereistes waaraan die ideale lesers moet voldoen; 

pogings om die lesers se lewens te verander; en 

godsdienstige taalgebruik in die brief. 



2.1 Die outeur se ap@l tot Goddelike gesag 

Die outeur begin die brief deur homself bekend te stel as 'n apostel van Jesus 

Christus (1 Petrus 1: l ) .  Hierrnee oortuig hy sy lesers van sy goddelike 

roeping (sien Hoofstuk 3 paragraaf 3.2). Volgens Cornelius (1998:67) is dit 

moontlik dat, wanneer 'n outeur sy lesers hiervan oortuig het, hulle ook die res 

van sy aksies sou interpreteer asof dit deur God ge'inspireer is. Dit is van 

toepassing op die brief wat hy aan hulle skryf. Om die idee dat sy brief 

Goddelik ge'inspireer is te versterk, voeg die outeur in 1 Petrus 1:12 by dat 

die dinge waarvan hulle geleer het, deur die Heilige Gees aan hulle bekend 

gemaak is (d v5v bvqyyikq +lv 61& r 6 v  thyytrttoapivwv +is i v  nvtiyrart hyiq  

hrroarakivrt hr' oGpavoO - Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig 

het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die heme1 af 

gestuur is). Hierby sluit hy heel waarskynlik die dinge in wat hy aan hulle 

geleer het en wil leer. 

Hy bevestig dat hy gesag het om namens God te praat deur in 1 Petrus 510 

'n belofte namens God aan hulle te gee ('0 6: etbs naiaqs ~aiptrog, i, ~ a k i o u g  

bp& t ic  r i v  aidvtov aGro5 6 2 a v  i v  X p ~ o r Q  'IqooO, bkiyov na06vrag aGrbg 

~ a r a p r i o t t ,  a rqp i<a ,  o0tvdott, &p&&tt - God wat alle genade gee en wat 

julle geroep het om in Christus Jesus deel te h.5 aan sy ewige heerlikheid, sal 

julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en 

standvastig maak). 

Die outeur beklemtoon dus aan sy lesers dat hy gesag van God ontvang het 

om aan hulle te skryf. Dit beteken dat die dinge wat hy aan hulle skryf nie net 

van hom af kom nie, maar in werklikheid 'n boodskap van God self is. 

2.2 God as finale gesag van die outeur se boodskap 

God word in hierdie brief bekend gestel as die hoogste gesag. Petrus koppel 

gereeld die opdragte wat hy aan die lesers skryf aan die wil van God: 

1 Petrus 2:13 - Ynoraiyqrt noiog b v 0 p o n i q  ~ r i o t t  6th rbv ~ 6 p r o v  (Wees dan 

onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here). 



1 Petrus 2:20 - h l l '  c i  & y u 8 o n o ~ o ~ v r c ~  K E ~  noioxovrec bnopwcirc, roOro xoiprc 

nap& Oc@ (Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly--dit is 

genade by God). 

1 Petrus 3:10-12 - vers 12: 6 n  @8a@oi ~ u p i o u  i n i  6 r ~ a i o ~  ~ a i  &a a h 0 6  

& Gqatv  n h O v ,  n p h o n o v  6; ~ u p i o u  i n i  noroOvrac K ~ K &  (Want die & van 

die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die 

aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners). 

1 Petrus 3:17 - ~ p e i r r o v  y&p &ya8ono~o~vrac ,  c i  OiAor r b  OiAqpa TOO &oO, 

noioxcrv fl K ~ K O ~ O L O O V T ~ ~  (Want dit is beter, as die wil van God dit eis, dat 

julle ly wanneer julle goed doen as wanneer julle kwaad doen). 

1 Petrus 4:2 - cis r b  p q ~ i r r  hv0pGjnov i n ~ O u p i a ~ c  &A?.& OcA$arr OcoO rbv 

iniholnov i v  o a p ~ i  PrOoar X P ~ V O V  (om die orige tyd in die vlees nie meer 

volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die 

wil van God). 

1 Petrus 4:19 - ijorc ~ a i  o i  noioxovres ~ a r h  r b  OiAqp TOO OeoO nrorq  ~ r i o r q  

naparrOioOooav r&s Jru~hg abr6v  i v  &yaOorror'iu (So laat dan ook die wat 

volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue 

Skepper toevertrou met goeie dade). 

1 Petrus 5:2 - no~poivarc r b  i v  bplv noipvrov TOO OcoO [ in~o~orroi rvrc~]  p$ 

& v a y ~ a o r O ~  h l u  i ~ o w i o c  ~ a r h  0c6v (Pas die kudde van God wat aan julle 

toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar 

gewillig soos God dit verwag). 

1 Petrus 5:5 - noivrq 6k &Ahjhorg r$v ranc~vo+~oobvqv iy~oppdoaoOc, 6 r r 'O  

Ocb~ bncpq+&votc &vrrr&oocrar, ramrvoic 6: 6i6oolv ~ b p t v  (en wees almal 

met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan 

die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade). 

God word dus telkens as die finale gesag en hoofinhoud van Petrus se 

boodskap voorgehou. 

2.3 Die vereistes waaraan die ideale lesers moet voldoen 

Die "ideale" lesers van die brief is gelowiges wat deur God uitgekies is. Hulle 

het reeds 'n kennis van die Christelike geloof en van die Ou Testament (sien 



Hoofstuk 3 paragraaf 4.2 en 4.3). Die brief is in 'n sin aan 'n geslote groep 

mense geskryf wat die brief waarskynlik as Goddelik ge'inspireerd sal 

aanvaar. 

2.4 Pogings om die lesers se lewens te verander 

In die brief gee Petrus aan die lesers opdragte oor hoe om 'n lewe as 'n 

Christen tussen die heidene te lei. Hy moedig hulle aan om anders te lewe as 

wat hulle in die verlede geleef het (4:2 - cis r b  p q ~ i r l  &vOpdnov in~Oupicrt< 

h k G  OcLipart Be00 rbv in iko~nov  i v  o a p ~ i  p ~ f i o a ~  xp6vov - om die orige tyd in 

die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar 

volgens die wil van God), omdat hulle daarvan vrygemaak is (1:18 - 
kbrpdOqrc i~ 245 paraiag iyrfiv &vaorpo+fi~ T W T ~ O ~ W Z ~ I X ~ ~ T O U  -ju//e is vrygemaak 

uit julle waardelose oorgeerfde leefwyse) en nou 'n volk van God is (2:lO - ofi 

nozc 06 k b s  VOW 6: A a b ~  Oco0 - wat nie 'n volk was nie, maar nou 'n volk van 

God is). Hierdie brief is dus 'n poging om Christenoptrede aan te moedig - 'n 

eksklusiewe manier van lewe. 

2.5 Godsdienstige taalgebruik in die brief 

In 1 Petrus gebruik die outeur beelde uit die samelewing van die lesers om sy 

opdragte aan hulle duidelik te maak. Volgens Cameron (1991:58) is metafore 

saam met gelykenisse, die gebruik van emosionele appel en paradokse, die 

hart van Christentaal, omdat God nie op 'n ander manier beskryf kan word 

nie. Sy is van mening dat hierdie taalgebruik 'n rol gespeel het toe die mense 

tot geloof gekom het (Cameron, 1991 :23-24) en dat dit daarom steeds 'n groot 

invloed op hulle interpretasie van 'n teks sal h6. Met Christentaal probeer die 

outeur misterieuse dinge verduidelik wat net met simbole beskryf kan word 

(Cameron, 1991:58) en daarom kan metafore as 'n karaktereienskap van 'n 

heilige teks ("sacred text") gesien word. 

In 1 Petrus word verskeie beelde gebruik. Een interessante beeld is die 

vervolging wat in 1:6-7 en 4:12-13 met 'n vuurtoets vergelyk word. 1 Petrus 

1:6-7 verduidelik aan die lesers dat die beproewing hulle geloof toets soos 

vuur goud se egtheid toets (&v 4 hyaka~8oot,  bkiyov &prr e i  6iov ior iv  



jul, a1 word julle nou - as dit nodig is - 'n kott tydjie bedroef onder allerhande 

beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is 

as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot /of 

en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus). In 4:12-13 word 

hierdie vergelyking herhaal ('Ayaaqroi, p i  [tvicto0e rQ kv bplv aupdotr npbc 

nctpaopbv bpiv y rvop iq  dg tivou bpiv oup@ivovrq, &La& ~ a 0 b  ~o rvovc l r c  roic 

roc XproroO na8~jpaorv xaiptzt, 'iva ~ a i  i v  rfj &no~~hi$tr  rfis 6 g q ~  ahoO ~apfirt 

&yaLA~dpcvo~ - Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging 

onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; 

maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly 

wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan 

jobel). Die lesers verstaan moontlik nie waarom hulle vewolg word en 

waarom hulle dit met vreugde moet verduur nie, maar wanneer dit vir hulle in 

beelde vanuit die samelewing verduidelik word, behoort hulle meer ontvanklik 

te wees vir die opdragte wat in daardie verband aan hulle gegee word. 

Ander beelde wat gebruik word is: 

Die verganklikheid van die mens wat met die verganklikheid van 'n 

veldblom vergelyk word (1 Petrus 1:22-25); 

Die lesers se smagting na geestelike voedsel wat vergelyk word met 'n 

pasgebore baba se smagting na melk (23-3); 

Die beeld van die lewende stene en die Hoeksteen (2:4-8); 

Die gemeente wat as afgedwaalde skape uitgebeeld word terwyl die 

ouderlinge herders is en Christus die Hoofherder (2:25 en 5:2-4); en 

Die duiwel wat as 'n brullende leeu uitgebeeld word (58). 

As Cameron (1991) dus reg is dat metaforiese taal 'n tipiese kenmerk van 'n 

heilige teks was, val hierdie brief beslis in daardie kategorie. 



2.6 Gevolgtrekking 

In 1 Petrus word die lesers aangemoedig om die teks as gesagvol en heilig te 

sien. Dit word gedoen deur: 

0 Die lesers daawan te oortuig dat die brief met die gesag van God geskryf 

is; 

God as finale gesag van die boodskap voor te hou; 

die brief aan 'n geslote groep lesers te rig wat ontvanklik daawoor sal 

wees; 

in die brief pogings aan te wend om die lesers se lewens te verander; en 

die gebruik van godsdienstige taal. 

Die manier waarop die lesers die teks sien, be'invloed hul ontvanklikheid 

daawoor. As hulle die teks as heilig en gesagvol sien, sal hulle gesindheid 

daarteenoor meer ontvanklik wees. Die lesers se ontvanklikheid vir die teks 

beinvloed weer die bereiking van die doel van die teks. As hulle ontvanklik is 

vir die teks, is die kans groter dat die outeur sy doel met die teks sal bereik. 

Om uiteindelik die doel van die teks te bepaal, word die epistol6re struktuur 

van 1 Petrus eerstens vasgestel. 

3. Die epistol6re struktuur van 1 Petrus 

In hierdie paragraaf word die epistol6re struktuur van 1 Petrus geinterpreteer. 

Die struktuur van 1 Petrus word verdeel in die tipiese briefdele: briefopening, 

briefliggaam en briefslot. 

Alhoewel heelwat navorsers (sien byvoorbeeld Martin, 1992:42-78; Marshall, 

1991:28 en Achtemeier, 1996:73-74) 1 Petrus verdeel in 'n briefaanhef, 

danksegging, briefliggaam en briefslot, word die briefaanhef en danksegging 

in hierdie studie as een briefdeel, naamlik die briefopening, gesien. Hierdie 

saak word in paragraaf 3.1 gemotiveer. 



Die struktuur van die brief word aan die hand van die volgende hoofdele 

bespreek: 

Briefopening: 

o Groetlbriefaanhef 

o Danksegging 

Briefliggaam: 

o Opening 

o Middel 

0 Slot 

Briefslot. 

3.1 Briefopening 

Die groet- en dankseggingsgedeeltes van die brief word as twee 

onderafdelings van die briefopening beskou aangesien dit 'n soortgelyke 

retoriese funksie het. Hierdie funksie kom ooreen met die funksie van die 

exordium of inleiding van die antieke toespraak. Volgens Aristoteles (Ars 

Rhetorica Ill, xiv) is die funksie van 'n exordium: 

om die leser se aandag, begrip en aanvaarding te verkry; en 

om die leser leergierig en goedgesind te rnaak. 

Die briefopening bestaan uit 1 :1 -1 2 en dit kan verdeel word in die groet (1 :1-2) 

en die danksegging (1 :3-12). 

3.1.1 Groet 

Alhoewel hulle verskillende terminologiee gebruik (byvoorbeeld "prescript, 

letter introduction, opening, heading"), is navorsers (Martin, 1992:42; Beare, 

l970:27; Achtemeier, l996:73; Janse van Rensburg, l999:1713; Marshall, 

1991 :28; Thuren, 1990:84 en Greijdanus, 1931 :12) dit eens dat 1 Petrus 1 :1-2 

die brief inlei deur die "groet". 

Die vorm van hierdie verse pas in by die antieke groetvorm in Hellenistiese 

briewe: A (in die norninatief) aan 6 (in die datief), x d p t r v  (Exler, 1923:23). In 

die geval van 1 Petrus is: 



A - IIispos &n&roAo< 'IqooO X p ~ o r o u  - "Petrus, 'n apostel van Jesus 

Christus"; 

B - ~ K ~ K T O ~ <  n a p m ~ 6 j p o ~ ~  6~aonopC< ~ ~ V T O U ,  r aka r ia< ,  K a m a 6 o ~ i a ~ ,  'Aoiac 

~ a i  B~Buvia< ~ a r h  np6yvoarv 8600 n a r p k  i v  &y~aopQ nvdparoc cis irna~ofiv 

K d  bavr~opbv aciparos 'IquoO Xp~oroO - "aan die vreerndelinge van die 

verstrooiing in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bitinie, uitverkore 

volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligrnaking van die 

Gees, tot gehoorsaarnheid en besprenkeling met die bloed van Jesus 

Christus"; en 

~ a i p e ~ v  is uitgebrei na ~oiprs  +Iv ~ a i  cip~'yq nAq8uv8ciq - "Mag genade en 

vrede vir julle vermenigvuldig word!" 

Tog word daar op "A" en "B" heelwat uitgebrei. By "A" is die skrywer '"n 

apostel van Jesus Christus". Volgens Aune (1987:184) was dit die gebruik in 

Rorneinse diplomatieke briewe dat die outeur hornself identifiseer deur die 

noern van sy titels. Petrus identifiseer hornself hier op dieselfde manier as 

wat Paulus dit in sy briewe doen en die feit dat hy hornself as apostel 

bekendstel, veronderstel 'n sekere verhouding tussen hom en die lesers van 

die brief (Martin, 1992:43). Die feit dat hy 'n apostel is, beteken dat hy nie 

met sy eie gesag nie, maar met die gesag van Jesus Christus skryi en 

daarorn moet Christene, soos die lesers, sy brief as gesagvol aanvaar 

(Hoofstuk 3, paragraaf 3.2). 

In vers 1-2 word die lesers bekendgestel as "die vreerndelinge van die 

verstrooiing in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bitinie, uitverkore 

volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligrnaking van die Gees, 

tot gehoorsaarnheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus". 

Martin (1992:44) is van mening dat Petrus die lesers se geloofstatus so 

beskryi om uiteindelik 'n terna vir die brief aan te kondig. Die verwagting wat 

hier geskep word, is dat daar in die brief geskryi gaan word oor hul 

vreerndelingskap asook die motivering vir hul uitverkiesing (Goppelt, 

1993:64,68). 



Die pipcrv-gedeelte is uitgebrei na "Mag genade en vrede vir julle 

vermenigvuldig word!" Die gedeelte is net soos by die Paulusbriewe 

be'invloed deur die Joodse en Aramese tradisie waar die woord shalom 

(vrede) as groet gebruik word (Aune, 1987:184; Stowers, 1986:21 ). Die 

invoeging van "vrede" en die gebruik van die optatief werkwoord (nhq0uvetiq) 

kom ooreen met die piptrv-gedeeltes van die briewe van 1 Clernens, 

Polycarpus aan die Filippense, drie briewe van Gamaliel en die briewe in 

Daniel 3:31 en 6:26 (Aune, l987:185). 

Die funksie van hierdie gedeelte is om inligting oor die sender en ontvanger 

van die brief te gee. Verder dien dit ook as 'n groetwoord vir die 

kommunikasie wat in die brief gaan plaasvind (Martin, 1992:47). 

3.1.2 Danksegging 

Die gesondheidswens in antieke briewe is gewoonlik ingelei deur gppoo0ccr, 

byraivcw of &onoiooro0orr (Exler, 1923:103-111). In die Nuwe Testament is dit 

egter vervang met die danksegging (Thuren, 1990:66). Hierdie danksegging 

is volgens Cornelius (1991:58-64; 1998:79) nie 'n briefdeel nie, maar 'n 

retoriese strategie wat hoofsaaklik uit ethos en pathos bestaan. Dit het die 

funksie om die lesers te prys, om aan hulle te bewys dat hulle behoeftes vir 

die outeur belangrik is en om te bewys dat die outeur met hulle identifiseer 

(Cornelius, 1991 :64). 'n "Danksegging" kan dus deel wees van enige 

briefdeel. Hier is dit egter deel van die briefopening, omdat dit, saam met die 

groet, steeds poog om die lesers te prys en hulle op hierdie manier 

goedgesind te maak teenoor die inhoud van die brief (Aune, 1987:186). Dit 

trek ook die lesers se aandag deur die hoofpunte waaroor die brief handel, te 

stel (Martin, l992:5l; Thuren, l99O:l3O). 

Die "danksegging" wat in 1 Petrus 1:3-12 gevind word, kan egter soos 2 

Korintiers 1:3-11 eerder 'n "lofprysing" genoem word (sien Schubert, 1939:8). 

Dit word ingelei met tbhoyqrk, wat kenmerkend was van Joodse gebede 

(Goppelt, 1993:78). Soos Paulus in 2 Korintiers 1:3 en Efesiers 1:3, vul 

Petrus die gebed hier met 'n Christentradisie. Alhoewel 'n danksegging 



volgens Schubert (1939:179) met cb~aptor6 ingelei word, het die lofprysing in 

1 Petrus 1:3-12 dieselfde kommunikatiewe funksie, naamlik om die lesers 

ontvanklik te maak vir die argument wat volg. Daarom kan dit steeds as 'n 

"danksegging" geklassifiseer word. 

Janse van Rensburg (1992:26; 1999:1713) sien 1:3-12 as die inleiding tot die 

briefliggaam en Beare (1970:25) identifiseer dit as die exordium van 'n preek 

wat in die brief ingevoeg is. Uit die voorafgaande is dit egter duidelik dat 

hierdie verse die eienskappe en funksie van 'n danksegging het (sien ook 

Martin, 1992:48; Achtemeier, 1996:73; Marshall, 1991 :28; Greijdanus, 

1931 :12 en Burdick & Skilton, l995:1887) en tipies inpas in die briefopening. 

Die danksegging suggereer reeds die hoofargumente van die briefliggaam, 

maar die hoeveelheid ethos en pathos wat in 1:3-12 gebruik word (paragraaf 

10.1), gee dit 'n karakter wat meer by die briefopening inpas as by die 

briefliggaam. Thuren (1990:90) wys daarop dat vers 3-12 saam met vers 1-2 

die lesers positief probeer stem vir die kommunikasie wat volg, daarom sien 

hy 1:l-12 as een retoriese eenheid met dieselfde funksie. 

3.2 Briefliggaam 

Wanneer 'n mens na die tipiese funksies van die dele van 'n toespraak kyk, 

lyk dit logies om die narratio (die agtergrond vir die probatio), partitio (die 

siening wat in die argument beredeneer word) en probatio (die argument) in 

die briefliggaam te verwag (Cornelius, 1998:84). 

Soos reeds in paragraaf 3.1.2 genoem, kan 1:3-12 nie deel van die 

briefliggaam wees soos Janse van Rensburg (1999:1713) en Goppelt 

(1993:77-101) dit identifiseer nie, omdat die kommunikatiewe funksie en 

karakter daawan meer ooreenstem met die van die briefopening. Die siening 

van Achtemeier (1 996:73-74), Greijdanus (1931 :12), Marshall (1 991 :28) en 

Burdick & Skilton (1995:1887) is meer oortuigend, wat die briefliggaam 

identifiseer as 1 :13-5:ll. Martin (1992:72) voeg egter 5:12 hierby. In die 

bespreking van die briefslot (paragraaf 3.3) word verduidelik waarom hierdie 

vers eerder by die briefslot ingevoeg behoort te word. 



Die liggaam van 'n brief kan in drie dele ondewerdeel word: Die briefliggaam- 

opening, middel en -slot. 1 Petrus 1:13-5:11 word nou hiewolgens 

ge'interpreteer. 

3.2.1 Briefliggaam-opening 

Volgens Comelius (1998:85) stem die funksie van die Briefliggaam-opening 

ooreen met die funksie van 'n narratio - dit is om 'n kort, duidelike en 

aanneemlike uiteensetting van die agtergrond van. die argument te gee 

(Comelius, 1991:24). Dit kom ooreen met die funksie wat White (1972:lE) en 

Martin (1992:71) aan die briefliggaam-opening toeken, naamlik om die basis 

te IQ waarop die briefliggaam gebou word. 

1 Petrus 1:13 kan as die inleiding tot die opening van die briefliggaam 

ge'identifiseer word, omdat die voegwoord 61b die vers inlei. Saam met ofiv en 

Sew het 616 die funksie het om 'n oorgang vanaf die agtergrond na die 

versoek aan te dui, en saam met die Aoristos imperatief (ikdoarc) kan dit dui 

op die briefliggaam-opening (Martin, 1992:70). Dit funksioneer as 'n oorgang 

van die danksegging na die briefliggaam-middel en is die narratio in die sin 

dat dit oorhoofse universele opdragte gee as basis vir die opdragte wat volg in 

die briefliggaam-middel. 

Achtemeier (1996:73) beperk die briefliggaam-opening egter nie tot die enkele 

vers nie. Volgens hom maak die hele gedeelte van 1:13-2:10 deel van die 

briefliggaam-opening uit, omdat die gedeelte gekenmerk word deur 

imperatiewe en partisipiums in die nominatief meewoud wat hierby aansluit 

(Achtemeier l996:ll4). In hierdie gedeelte word 'n hele paar opdragte gegee 

wat in die algemeen gerig is (Thuren, 199O:gO): Hoop op die genade (1 :13), 

word heilig in julle lewenswyse (1 :15), lewe die tyd van jul vreemdelingskap in 

eerbied (1:17), wees lief vir mekaar met 'n suiwer hart (1:22), begeer suiwer 

geestelike melk (2:2) en laat julle opbou soos lewende klippe na 'n heilige 

priesterskap (2:5). Met hierdie opdragte wil die outeur die lesers eers in die 

algemeen aanmoedig om die nuwe lewe wat God hulle gegee het, te lewe, 

voordat hy in die briefliggaam-middel op spesifieke sake fokus. Die algemene 



opdragte I6 dus 'n basis waarop die hoofargument in die briefliggaam-middel 

kan voortbou. 

In 2:11 word die lesers vir die eerste keer direk aangespreek met die woorde: 

"Geliefdes, ek meek julle ..." ('Ayanqroi, napa~crk6). SO 'n direkte 

aanspreekvorm dui 'n duidelike oorgang in die briefliggaam aan (White, 

1972:15). In hierdie geval is dit die oorgang na die briefliggaam-middel . 

3.2.2 Briefliggaam-middel 

Hierdie briefdeel word ingelei met die woorde 'Ayanqroi, norpantah (Geliefdes, 

ek smeek julle). Volgens Aune (1987:188) is dit 'n algemene manier waarop 

'n gedeelte in die briefliggaam begin word en het dit die funksie om 'n 

verandering in onderwerp aan te dui. In paragraaf 5 van hierdie hoofstuk 

word uiteengesit watter belangrike rol 1 Petrus 2:ll-12 as inleidende verse 

van hierdie briefdeel, speel in die Ie van 'n basis waarop die res van die 

briefliggaam-middel bou. 

Na die opdragte in 1:13-2:10 wat in die algemeen gerig was, fokus die outeur 

nou meer direk op sy lesers (Thuren, 1990:146). In 2:ll-5:7 word die lesers 

direk aangespreek as geliefdes (2:11;4:12), huisbediendes (2:18), vroue (3:1), 

mans (3:7) ouderlinge (51) en jongeres (5:5) en word daar spesifieke 

opdragte aan hulle gegee. 

Hierdie gedeelte word verder bespreek in die paragraaf wat handel oor die 

argument in 1 Petrus (paragraaf 5). Daarom word daar nou oorgegaan na die 

briefliggaam-slot. 

3.2.3 Briefliggaam-slot 

In sy struktuuranalise identifiseer Achtemeier (1996:73) 4:12-5:11 as die slot 

van die briefliggaam, omdat dit weer begin met die aanspreekvorm "geliefdes" 

(hyanqroi). Alhoewel dit aansluit by White (1972:15) se siening dat die gebruik 

van 'n vokatief 'n groot oorgang in die briefliggaam aandui, dink ek nie dat dit 

in hierdie geval 'n oorgang na 'n nuwe briefdeel aandui nie, maar slegs 'n 



oorgang na 'n ander argument. Die rede hiewoor is dat die spesifieke 

opdragte in 5:l hewat word en daarom pas die gedeelte vanaf 4:12-5:7 beter 

by die middel van die briefliggaam in. 

Die funksie van die briefliggaam-slot is om die leser se aandag te vestig op dit 

wat vooraf genoem is (Martin, 1992:72) en sodoende die briefliggaam-middel 

saam te vat. Dit het dus die teenoorgestelde funksie as die briefliggaam- 

opening. 

1 Petrus 5:8-11 vewul hierdie funksie. Dit begin met die opdrag om nugter te 

wees (vi$art) en sluit so aan by die opdrag aan die begin van die 

briefliggaam-opening (1 Petrus 1:13: v@ovtts r t h t i o s  iArriaart - terwyl julle 

nugter is, moet julle ten volle hoop.. .) (Thuren, 1990: 160). 1 Petrus 5:9 gee 'n 

opsomming van die hoofgedagte van die brief, naamlik dat die gelowiges 

standvastig moet bly te midde van lyding. Dit word alles afgesluit met 'n 

seenwens in verse 10-1 1. 

3.3 Briefslot 

Die tipiese groetformule van die antieke papirusbrief, fppootlt of c b r l j ~ t ,  is in 

die Nuwe Testamentiese briewe vervang met 'n seenwens (Aune, 1987:186). 

Ander tipiese slotformules is sekondgre groete en 'n vetwysing na die skryf 

van die brief en die doel daawan (Goppelt, 1993:368). 

Daar is redelike eenstemmigheid tussen navorsers aangaande dit wat die slot 

van 1 Petrus vorm. Goppelt (1993:367), Achtemeier (1996:74), Greijdanus 

(1 931 :12), Marshall (1 991 :28), Beare (1 970:28) en Janse van Rensburg 

(1 999:1713) identifiseer die briefslot as 5:12-14. 

In 1 Petrus word sekondbre groete, 'n vetwysing na die skryf van die brief en 

die doe1 van die brief in 5:12-14 gevind. Vers 12 beskryf hoe die brief geskryf 

is ( 6 ~ h  ZLAOWLVOD bpiv r00 ~ r ~ a r 0 0  &6tAi$oS, hc Aoyiropa~, 61' 6Aiyov Fypa+a - 
deur Silvanus, die getroue broer, soos ek meen, het ek kortliks aan julle 

geskrywe) en ook wat die doel met die skrywe is (yEypa$a T I ( I P ~ K ~ ~ V  K U ~  



intpaprup6v rahqv ~Zvat dA.rlOfj ~dptv TOO OtoO t i c  ijv arfjrt - Ek het geskrywe 

om julle te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade 

van God is. Staan hierin vas!). In vers 13 en die eerste deel van vers 14 word 

groete tussen die gelowiges oorgedra en hulle word aangemoedig om mekaar 

te groet. Die tweede deel van vers 14 bestaan uit die seenwens. Dit 

seenwens verskil effens van die Pauliniese tradisie aangesien die tradisionele 

"genade" (xaipts) hier vervang word met "vrede" (~ipfivq) (Achtemeier, 

1996:349). 

1 Petrus 5:12-14 voldoen aan die vereistes van 'n briefslot. Die funksie van 

die briefslot is gedeeltelik om 'n verhouding tussen die outeur, die mense by 

hom en die lesers daar te stel (Martin, 1992:77). Hy doen dit deur die groete 

wat oorgedra word (Goppelt, 1993:367). Die funksie van hierdie briefdeel kan 

verder vergelyk word met die funksie van die peroratio van antieke toesprake. 

Die peroratio dien as samevatting van 'n retoriese rede. In hierdie 

samevatting word die laaste poging aangewend om die standpunt van die 

leser te be'invloed deur 'n beroep op die gehoor se emosie te doen (Cornelius, 

1994:13). Dit is ook wat Petrus doen as hy die doel van die brief in 5:12 

opsom. Hy herinner die lesers weereens daaraan dat hulle moet vasstaan in 

die Christenlewe en, aangesien hulle situasie "ware genade van God is", kan 

hulle nie anders as op emosioneel verplig te voel om sy opdragte uit te voer 

nie. 

3.4 Konklusie 

Die epistolgre struktuur van 1 Petrus sien dus soos volg daaruit: 

Briefopening: 1 :1-12 

o Groetlbriefaanhef: 1 :1-2 

o Danksegging: 1 

Briefliggaam: 1 :13-5:11 

o Opening: 1 :13-2: 10 

o Middel: 2:ll-5:7 

o Slot: 5:8-11 

Briefslot: 5:12-14 



4. Die voorlopige doel van 1 Petrus 

In hierdie paragraaf word voorlopig gekyk na wat Petrus wou bereik met 

hierdie brief deur te fokus op dit wat hy in die teks self daaromtrent s-5. 

In 1 Petrus 5:12 gee die outeur die rede vir sy skrywe: "Ek het geskrywe om 

julle te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van 

God is. Staan hierin vas!" [typa$a mpa~akdv ~ u i  impuprupdv m6rqv ~ l v a t  

&AqOQ X & ~ L V  700 &00 ~ i c  fiv orQrc). Volgens Groenewald (1977:12) dui dit op 

'n tweeledige doel: Aan die een kant wil hy die gelowiges moed inpraat en 

aanspoor om hulle Christelike leefwyse getrou in 'n heidense omgewing vol te 

hou. Aan die ander kant wil hy hulle verseker dat die evangelie wat hulle glo, 

die waarheid is. 

Petrus bernoedig die lesers dus om getrou teenoor Christus te bly ongeag die 

gevolge daarvan (Beare, 1970:25) en leer hulle om die probleme wat hulle 

beleef as gevolg van hulle geloof te voorsien en te aanvaar (Kistemaker, 

1987:20). Hy spoor hulle dus aan tot 'n heilige lewenswandel, waarsku hulle 

om nie mee te doen aan heidense rituele nie en moedig hulle aan om op 'n 

heerlike toekoms te hoop en om Christus se voorbeeld in lyding te volg 

(Greijdanus, 1931:ll). Hierdie deel kan as volg opgesom word: Om 

Christene wat veronreg word te bemoedig en riglyne van optrede in hierdie 

omstandighede te gee (Janse van Rensburg, 1999:1713). 

Petrus kan die lesers bernoedig omdat hy hulle ook kan verseker dat hulle 

geloof die waarheid is (Beare, 1970:25). Hy doen dit deur aan hulle te wys 

dat die genade van God in hulle lewens sigbaar is: hulle het hoop op 'n nuwe 

lewe as gevolg van Christus se dood en opstanding (1:3-4; 2:21) en hulle 

sondes is vergewe deur Christus se lyding (3:18) (Best, 1971:13). Daarby 

voeg Kistemaker (1987:20) dat Petrus die lesers se verbintenis aan Christus 

as voorbeeld gebruik om hulle te verseker dat lyding verheerliking tot gevolg 

het (4:13). Achtemeier (1996:65) sluit hierby aan deur te s-5 dat die dinge 

waarvan Petrus hulle wou verseker verbind is aan die hooftemas van die brief: 



hoop en lyding. Hoop plaas die Christene se fokus op die toekoms wanneer 

die lyding wat hulle nou verduur iets van die verlede sal wees. Christus is die 

voorbeeld van hoe die pad van lyding na verheerliking loop en daarmee gee 

hy vir hulle 'n model van 'n gelowige lewe in die middel van 'n vyandige 

gemeenskap. 

Die voorlopige doel van die brief kan dus as volg geforrnuleer word: Om die 

Christene wat swaarkly as gevolg van hulle geloof te bemoedig om 'n goeie 

lewenswyse tussen die heidene te he, omdat hulle weet dat dit wat hulle glo 

die waarheid is. 

Nadat die argumente, die waardesisteem in die brief, die sosiale en kulturele 

topoi, die sty1 en die oorredingsmiddele gei'nterpreteer is, word daar 

teruggekom na die doel van die brief. 

5. Die argumente van 1 Petrus 

Wanneer die struktuur van 'n brief met die van 'n retoriese rede vergelyk 

word, is dit duidelik dat sekere dele van 'n brief en sekere dele van 'n 

toespraak dieselfde funksie het. Die briefliggaam, veral die middel, kom 

ooreen met die argumentatio (Cornelius, 1998:45) en die funksie hiewan is 

om die spreker se saak te bekragtig deur middel van argumente (Cornelius, 

1994:12). Die hoofargument van 1 Petrus word dus in die briefliggaam-middel 

(2: 1 1 -5:7) verwag. 

Alhoewel navorsers 'n groot verskeidenheid opinies oor die afbakening en 

samestelling van hierdie gedeelte het, kom hulle byna almal ooreen dat die 

hoofsake wat Petrus hier aanspreek 'n heilige lewe, die regte houding teenoor 

gesag en die regte optrede in lyding, is. Achtemeier (1996:73-74), Martin 

(1 992:271-273), Thuren (1 990:146-157) en Janse van Rensburg (1 999:1713) 

sien dit as argumente in die briefliggaam, terwyl Marshall (1991:28), Goppelt 

(1 993:153-366) en Greijdanus (1 931 :12) deur 'n tematiese analise tot 

dieselfde gevolgtrekking korn. 



My opinie is dat Petrus net een hoofargument het wat hy as 'n opdrag aan die 

lesers oordra: Lewe 'n heilige lewe tussen die heidene en wees 'n voorbeeld 

vir die heidene, sodat hulle ook God sal verheerlik. Die opdrag word in 2 : l l -  

12 gevind 'Aymqroi, napa~aA6 & n a p o i ~ o u ~  ~ a i  naptnc6(+104 knixtoBat r6v 

o a p ~ t r 6 v  int8u+.ie6v a'irtvt~ o r p a ~ t 6 0 v ~ a ~  ~arir  r f i ~  I/JIJX~~C. rjv &vaorpc+jv bp6v 

i v  r o i ~  "tvtotv 'ixovrts ~ahqv ,  Yva, iv 3 ~uzakak06orv iyL6v dg ~ a ~ o n o e c k  i~ r6v 

K ~ A ~ v  $yyw inonrc6ovrtq 6oS&oooev rbv Btbv iv  fipipp knto~onfi< (Geliefdes, ek 

vennaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike 

begeertes wat stryd voer teen die siel; en hou julle lewenswandel onder die 

heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van 

kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God 

kan verheerlik in die dag van besoeking). 

Hierdie argument word in 2:13-5:7 versterk met voorbeelde uit die lesers se 

alledaagse lewe. Hierdie voorbeelde kan in twee groepe verdeel word, 

naamlik die lesers se houding teenoor gesag en hul optrede in lyding. Die 

argumente word in 'n a b b a-patroon herhaal, met 'n verbindings-paragraaf 

(c) tussenin wat handel oor die lesers se optrede teenoor mekaar. 

Skematies kan die argument soos volg voorgestel word: 

2:l l-12 : Lewe 'n heilige lewe tussen die heidene tot eer van God op die 

volgende maniere: 

a 2:13-3:12 : Toon die regte houding teenoor gesag in die wereld 

b 3:13-4:6 : Lewe 'n heilige lewe te midde van lyding 

c 4:7-11 : Lewe 'n heilige lewe teenoor mekaar tot eer van God 

b 4:12-19 : Lewe 'n heilige lewe te midde van lyding 

a 5:l-7 : Toon die regte houding teenoor gesag in die kerk 

5.1 Toon die regte houding teenoor gesag in die wsreld (2:13-3:12) 

In 1 Petrus 2:13-17 kry die lesers die opdrag dat hulle hulle aan wereldse 

gesag moet onderwerp. Hulle moet almal die eer gee wat hulle toekom in 

eerbied vir God (Goppelt, 1993:183). Hierdie opdrag word op spesifieke 

groepe mense in die gemeente van toepassing gemaak (Achtemeier, 

1996:179), naamlik: 



Huisbediendes (2:18-25); 

Vroue (3:l-6); en 

Mans (3:7) 

Uiteindelik word hierdie argument afgesluit met 'n samevattende opdrag in die 

verband in 3:8-12. 

5.2 Lewe 'n heilige lewe te midde van lyding (3:13-4:6 en 4:12-19) 

In die eerste gedeelte wat oor die lyding handel (3:13-4:6), gee Petrus die 

opdrag dat die lesers met goeie optrede moet antwoord as hulle sleg 

behandel word (3:13-16). Die rede vir hierdie goeie reaksie op lyding is die 

voorbeeld wat Christus gestel het toe Hy onregverdig gely het (3:17-4:6). 

Die twee lydingsgedeeltes word verbind met 1 Petrus 4:7-11 (Achtemeier, 

1996:292, sien paragraaf 5.3). 

In 4:12-19 hewat Petrus sy onderrig in verband met optrede van Christene in 

tye van lyding. Dit dien in 'n sekere sin as 'n opsomming van die vorige 

opdragte in verband met optrede in lyding (Janse van Rensburg, 1999:1729), 

maar hier kly die leser selfs nog 'n moeiliker opdrag as die eerste: Hulle moet 

bly wees as hulle ly (4:13-14). Die motivering is weereens Christus se lyding 

(4:13) en die eer van God (4:16) (Achtemeier, 1996:304). 

5.3 Lewe 'n heilige lewe teenoor mekaar tot eer van God (4:7-11) 

Die twee lydingsgedeeltes word verbind met 'n paragraaf (4:7-11) wat 

weereens die lesers aanmoedig om heilig teenoor mekaar te lewe tot eer van 

God (Thuren, 1990:156). 'n Mens kan s6 dat Petrus sy lesers wil herinner 

aan die eintlike argument voordat hy vir hulle verdere opdragte daaromtrent 

gee. 

5.4 Toon die regte houding teenoor gesag in die kerk (5:l-7) 

Hiema gee Petrus weer opdragte in verband met hulle houding teenoor 

gesag, maar hierdie keer fokus hy op die kerk (Goppelt, 1993:163; Janse van 

Rensburg, 1999:1729). Die ouderlinge word in 5:l-4 vermaan om hulle 



gesagsposisie te hanteer soos God dit van hulle vetwag. In 5:5 word die 

jongeres opdrag gegee om aan hierdie gesag onderdanig te wees en in 5:6-7 

word dit saamgevat deur te se dat Christene teenoor mekaar nederig moet 

optree en dat almal aan God onderdanig moet wees. 

In die volgende paragraaf word die patroon van hierdie argument meer 

uitgebreid bespreek. 

6. Die patroon van die argument 

Die patroon van die argument fokus op die samestelling van die argument. 

Met ander woorde: hoe gebruik die outeur die vonn waarin hy die materiaal 

aanbied om die lesers van sy saak te oortuig? Hierdie patroon beskryf die 

outeur se perspektief op die saak en dit wys ook watter gedagtegang hy van 

die lesers vewag. 

Andrews (1990:53) beskryf vyf verskillende patrone naamlik: 

Die chronologiese patroon wys op 'n historiese siening van die situasie. 

Die verlede word voorgehou as die rede vir die huidige situasie en 

opdragte word dan gegee hoe om die huidige situasie te hanteer; 

Die tematiese ordening ("topical arrangement"), waar die spreker 

onafhanklike idees noem wat, wanneer hulle saamgevoeg word, duidelik 

wys wat hy as die belangrike saak beskou; 

Die oorsaak-doel of doel-oorsaak-ontwikkeling beklemtoon die gevolge 

van 'n aksie. Die uiteinde van 'n moontlike aksie kan dus vergelyk word 

met die uiteinde van die aksie wat die spreker aanmoedig; 

Die probleem-oplossing-patroon wat vertel hoe die spreker die probleem 

sien, wat hy dink die oplossing is en wat die gehoor moet doen om hierdie 

oplossing te bereik; en 

Die klimaktiese patroon waar die gehoor van 'n maklike na 'n moeilike idee 

gelei word. Hulle kan ook gelei word van 'n idee wat vir hulle reeds 

aanvaarbaar is en waaroor hulle emosioneel neutraal staan, na 'n 

kontroversiele idee wat intense emosie sal uitlok. 



In die geval van 1 Petrus het ons heel moontlik met die tematiese ordening te 

doen aangesien Petrus 'n klomp onafhanklike opdragte aan die lesers gee. 

Wanneer hierdie opdragte egter as 'n geheel gesien word, word dit duidelik 

dat hulle almal te doen het met 'n heilige lewe tot eer van God tussen 

heidene. Soos in paragraaf 5 uiteengesit, kan hierdie opdragte in twee 

groepe verdeel word. Die argumente word dan in 'n a b b a-patroon geplaas. 

As geheel dui die argumente aan dat die outeur 'n heilige lewe tussen die 

heidene as die belangrikste saak beskou. 

Die vraag is of hierdie argument 'n bepaalde waardesisteem kommunikeer en 

aanmoedig. 

7. Die waardesisteem wat in 1 Petrus voorgehou word 

Die waardesisteem wat deur middel van die argumente in die brief voorgehou 

word, is van waarde vir die verstaan van die doel van die brief. 

In hoofstuk 3 (paragraaf 3.5 en 4.2) is die waardesisteem van die outeur en 

die lesers bespreek. Daaruit is afgelei dat Petrus die tipiese waardesisteem 

van 'n Christen aan sy lesers voorhou en dat die basis van die lesers se 

waardesisteem hulle geloof in die Drie-enige God is. Die outeur en die lesers 

deel dus dieselfde waardesisteem en daarom kan Petrus in sy argument die 

lesers se waardesisteem gebruik om hulle te oortuig. 

Uit die opdragte wat Petrus aan die lesers gee, kom die volgende waarde na 

vore: 

Vreugde te midde van lyding (3:17 - ~pcirrov yhp &ya8onoroDvrag, ci  ~ & O L  

rb BiAqka ro t  etot,  .n&oxcrv 4 K ~ K O T T O L O ~ V T K ~  - want dit is beter, as die wil 

van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen; 4:13 - &AM ~ a e b  

~orvovt i rc  roig ro t  Xprorot nae$aorv ~ a i p t r c  - maarjulle moet bly wees so 

ver as wat julle deel in die lyding van Christus); 

Eerbied aan God (3:16 - &AM ptrh npaiirqrog ~ a i  I$@U - maar met 

saggeaardheid en vrees); 



Liefde tot mekaar (2:17 - r4v h6tA416rqra oiyan&re - die broederskap liefh6; 

4:8 - npb noivrov TGV cis iuurobc oiy&nqv ~ K T C V ~ ~  $ovzcs - maar bo alles moet 

julle mekaar gedurig liefh6); 

Voorbeeldige/navolgingswaardige lewe (2:12 - r4v d r v a o r p ~ ~ v  $ 6 ~  i v  rots  

$ ~ V E O L V  *EXOVTY K ~ T ~ v ,  YVE, hJ $ KCUdlik0b.7~~ $ 6 ~  dc K L X K O ~ T O L ~ V  CK T ~ V  

K C G ~ ~ V  Q ~ w  k i n o ~ t € 6 0 ~ ~ € <  ~ O ~ & O ~ O L V  rbv e€bv i!J I)p& ' ~ L O K O T ~ ~  - HOU 00k 

julle lewenswyse goed tussen die volke, sodat hulle God sal verheerlik die 

dag as Hy kom; 5:3 - &A?& r h o t  ytv6pevot TOO notpviou - maar as 

voorbeelde vir die kudde); 

Gehoorsaamheid aan gesag (2:13 - 'Ynoroiyqrc noiog oiv8pwnivg ~ r i o c r  61& 

rbv K ~ P L O V  - Ondelwerp julle aan alle menslike gesag; 2:18 - Oi o i ~ i r a t  

bnoraoo&cvo~ i v  navri  +&&I rots  6eonhats  - Huisbediendes, julle moet met 

alle respek aan julle base onderdanig wees; 3:l - 'Opoioc [ail Y U V ~ ~ K E S ,  

bno~uoo&cvat T O ~ C  /6iot< bv6p&otv - net so moet julle, vroue, aan jul eie 

mans onderdanig wees; 5:5 - 'Opoioc, vcdrepot, bnoroiyqre npcopuripot~ - 

net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees); 

Eensgesindheid, rnedelyding, liefdevolheid, goedhartigheid (3:8 - T b  6 i  

r & o ~  n&vrcs @6$povc<, oupnaeei~,  I$LM&AL$oL, e w n h a y ~ v o r ,  ranctv@pove~ - 

en eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde, 

goedhartig en nederig); 

Nederigheid (3:16 - dAM per& npaurqros - maar met nederigheid; 5:6 - 
Tanc tvdeqrc - vemeder julle); 

Die waardesisteern van 'n persoon bepaal wat hy as belangrik in die sosiale 

en kulturele lewe sien, daarom word die sosiale en kulturele topoi nou 

bespreek. 

8. Die sosiale en kulturele topoi 

Topoi kan breedweg gedefinieer word as die bronne of plekke waar 

argurnente gevind kan word (Cornelius, 1998:46). Die topos is dus die 

onderwerp wat uitstaan as belangrik. Vir 'n groep is die topos dit wat hulle 

sien as iets wat hulle lewe direk be'invloed (Cornelius, 1998:155). Die sosiale 

en kulturele topoi is dus die dinge wat op sosiale en kulturele gebied van 



uitstaande belang is. Dit is belangrik vir die doel van die brief, aangesien dit 

slegs bereik kan word as dit iets is wat die lesers belangrik genoeg ag om uit 

te voer. 

Die vraag is dus nou: Wat is volgens die teks belangrik op sosiale en kulturele 

gebied en wat word van die lesers verwag ten opsigte hiewan? 

Uit die analise van die argument van die brief is dit duidelik dat die topos in 1 

Petrus 'n heilige lewe tussen die heidene is. Van die lesers word verwag om 

deur die regte verhouding met gesag en die regte optrede in lyding, 'n 

voorbeeld vir die heidene te wees van hoe om 'n heilige lewe tot eer van God 

te leef. 

Die regte verhouding met gesag behels dat die lesers hulleself aan menslike 

en kerklike gesag moet onderwerp (2:13). Dit sluit ook in dat huisbediendes 

aan hul base (2:18), vrouens aan hul mans (3:l) en jongmense aan oueres 

(5:5) onderdanig moet wees. Hulle moet hierdie houding uitleef, ook al word 

hulle nie deur die persone goed behandel nie (2:18) en selfs al is hierdie 

maghebbers nie Christene nie (3:1), want dit is God wat hulle in daardie 

posisie geplaas het (2:14). Hierdie houding behels ook dat die persoon met 

gesag van God, dit reg moet gebruik. Voorbeelde wat hiewan gegee word is 

mans se optrede teenoor hul vrouens (3:7) en ouderlinge se optrede in die 

gemeente (5:l-4). Die regte verhouding met gesag beteken dus in 

werklikheid die regte verhouding met God as hoogste gesag, daarom kan dit 

as voorbeeld van 'n heilige lewe dien. 

Wat die regte optrede in lyding aanbetref, word daar baie van die lesers 

verwag. Hulle moet soos Christus nie terug vloek as hulle gevloek word nie, 

maar die oordeel eerder aan God oorlaat (2:23) en vloek met seen 

beantwoord (3:9). Hulle moet hierdie lyding wat hulle verduur as hulle goed 

doen, as 'n eer en met vreugde aanvaar (2:20; 3:14,17; 4:13-14), want 

Christus moes dit ook deurmaak. Op hierdie manier wys hulle aan die 

heidene hoe om tot eer van God te leef. 



In die volgende paragraaf word gefokus op hoe die sty1 van die brief tot 

effektiewe kommunikasie bydra. 

9. Die sty1 in 1 Petrus 

Die doel van hierdie paragraaf is om vas te stel hoe die sty1 van die brief 

bydra tot die bereiking van die doel daa~an.  Styl is die manier waarop taal 

saamgevoeg word onder spesifieke omstandighede en die doel d a a ~ a n  is om 

idees vir die lesers aanvaarbaar te maak en sodoende reaksie by hulle uit te 

lok (Andersen, 1964:277). 

Volgens die kriteria wat Comelius (1998:55) gee vir 'n brief om effektief te 

kommunikeer, slaag 1 Petrus daarin om effektief te wees. Die brief voldoen 

aan die volgende vereistes: 

Uit die struktuur van die argument (paragraaf 5 en 6) is dit duidelik dat die 

brief saaklik en duidelik is. 

Die brief is in die tipiese antieke briefstyl geskryf (paragraaf 3). 

Die lesers word direk aangespreek (paragraaf 5.1 en 5.3). 

Die brief is kunstig met heelwat metafore en vergelykings (sien paragraaf 

9.1 en 9.2). 

Aangesien beeldspraak 'n belangrike rol in die sty1 van die brief speel, word 

dit nou breedvoeriger bespreek. 

9.1 Metafore 

In paragraaf 2.5 is aangedui dat metafore of beelde die hart van Christentaal 

is. Volgens Andersen (1964:294) is 'n metafoor die stylfiguur waarin twee 

onderwerpe vergelyk word as soortgelyk of identies. Anders as by 'n gewone 

vergelyking word die woord "soos" weggelaat in 'n metafoor. Dit kan dus 

gesien word as 'n verkorte vergelyking. 

Die metafoor in 1 Petnrs 1:6-7 en 4:12-13 waar die beproewing met 'n 

vuurtoets vergelyk word, is reeds in paragraaf 2.5 bespreek. 



Nog 'n metafoor wat in hierdie brief voorkom, word in kombinasie met 'n 

vergelyking in 2:4-8 gevind. In hierdie metafoor word Christus volgens Psalm 

118:22 vergelyk met 'n steen wat deur die bouers verwerp is, maar tog die 

hoeksteen geword het. 'n Vergelyking wat hierby aansluit word in 1 Petrus 

2:5 gebruik en word in die volgende paragraaf bespreek. 

9.2 Vergelykings 

Saam met die metafoor van Christus as hoeksteen in 1 Petrus 2:4-8, kry die 

lesers in 2:5 die volgende opdrag in die vorm van 'n vergelyking: "en laat julle 

ook soos lewende stene opbou ..." ( ~ a i  a h o i  ds Aieoi CGvrts o i ~ d o p t i 0 8 t ) .  

Behalwe vir die vergelyking in 2:5 wat in die vorige paragraaf genoem is, kom 

die volgende vergelykings in 1 Petrus voor: 

Die lesers moet in meer as een opsig soos kinders wees. 1:14 - dc r i ~ v a  

bna~of is  (soos gehoorsame kinders) en 2:2 - dc & p r t y i v v ~ a  Ppi+q (SOOS 

pasgebore babas). 

Alle vlees is soos gras (1 :24 - 6r6ri nkoa ohpt cjs ~ 6 p r w ) .  

Hulle was verdwaal soos skape (2:25 - $t y i p  d~ nphpcra nkvcjCltvoi). 

Hulle moet God dien soos goeie rentmeesters. 4:10 - ~ L L X K O V O ~ V T ~ ~  c j ~  

K U A O ~  O ~ K O V & O L  T O L K ~ ~ ~ C  xcipiro~ 8toi) (julle moet dien soos goeie 

rentmeesters van die verskillende genadegawes van God). 

Die duiwel is soos 'n brullende leeu. 5:8 - b & M ~ L K O C  iylGv ~L@OAOC dq 

Aiov d p u 6 p t v o ~  ntptnar t i  CqrGv r iva  ~ a r a n ~ t i v  (Julle vyand, die duiwel, 

loop soos 'n brullende leeu terwyl hy iemandsoek om te verslind). 

9.3 Funksie van die beeldspraak 

Die funksie van beeldspraak in 'n brief is volgens Cornelius (1998:56 & 11 1) 

om onbekende sake met bekende sake te vergelyk en sodoende die lesers te 

lei tot 'n nuwe vlak van die spirituele verstaan van die lewe. Dit dien ook die 

doel om die gehoor se aandag te trek, om sake vir hulle in nuwe perspektief te 

plaas en om reaksie by hulle uit te lok. 



Die beelde wat in 1 Petrus gebruik word, trek die gehoor se aandag deur dit 

wat vir hulle moeilik en onbekend is, met bekende sake te vergelyk. Dit plaas 

hul swaarkry in nuwe perspeMief en moedig hulle sodoende aan om heilig te 

lewe ten spyte daarvan. Die gebruik van beelde dra dus direk by tot die 

sukses van die brief. 

In die volgende paragraaf word die oorredingsmiddele wat in 1 Petrus gebruik 

word, bespreek. 

10. Die oorredingsmiddele wat in 1 Petrus gebruik word 

Oorredingsmiddele wat gebruik kan word om die gehoor te laat luister en te 

laat aanvaar wat ges6 word, word in twee hoofdele gedeel: nie-tegniese en 

tegniese oorredingsmiddele. Nie-tegniese oorredingsmiddele is dinge soos 

bewysstukke en getuies. Tegniese oorredingsmiddele is dit wat die spreker of 

outeur self skep en word verdeel in ethos, pathos en logos C;eos, nheos en 

Abyos) (Comelius, 1994:23). Ethos is wanneer die spreker dinge aangaande 

homself vertel om hom by die gehoor geloofwaardig te maak (Cornelius, 

1994:23). Pathos is die gebruik van die gehoor se emosies om hulle van 'n 

saak te oortuig (Comelius, 1998:51). Die spreker speel letterlik op die gevoel 

van die hoorders. Logos word gebruik wanneer die spreker logiese 

redenasies voorhou om die gehoor te oortuig (Comelius, 1994:24). 

In hierdie paragraaf word daar gefokus op die tegniese oorredingsmiddele en 

dit word bespreek binne die verskillende briefdele. 

10.1 Oorredingsmiddele in die briefopening 

Soos reeds in paragraaf 3.1 vermeld, is die funksie van die briefopening om 

die lesers se aandag te kry en om hulle goedgesind te maak teenoor dit wat 

volg. Om dit te bereik is die beste middele om te gebruik ethos en pathos. 

Hierdie oorredingsmiddele word so aangewend dat dit die outeur 

geloofwaardig maak en die lesers op 'n emosionele vlak aanmoedig om 

ontvanklik vir die brief te wees. 



Petrus gebruik nie baie ethos nie. Die enigste duidelike poging wat hy 

aanwend om homself by die lesers geloofwaardig te maak is in 1:l waar hy s& 

dat hy 'n apostel van Jesus Christus is (sien ook hoofstuk 3 paragraaf 3.2). 

Alhoewel dit nie duidelik uitstaan nie, s& hy in die "danksegging" (1:3-12) tog 

iets oor sy karakter. In vers 3 en 4 sklyf hy in die eerste persoon meervoud, 

waarmee hy homself insluit by die mense wat 'n nuwe lewe en hoop gegee is 

deur die opstanding van Jesus Christus. Uit 'n geestelike oogpunt is hy dus 

deel van die groep waaraan hy skryf. In die res van die gedeelte (1:6-12) 

moedig hy die lesers aan om bly te wees in tye van swaarkry. Deur hulle te 

bemoedig s& hy aan hulle dat hy vir hulle omgee. Met die "danksegging" s& 

Petrus dus aan sy lesers dat hy 'n medegelowige is met hoop vir die toekoms 

en dat hy iemand is wat omgee. 

Hy maak egter heelwat van pathos gebruik om die lesers te laat voel dat God 

(en hy self ook) hulle as spesiaal sien. Al was hulle in die oe van die 

gemeenskap geminag, het hulle voor God 'n ereposisie beklee (Mouton, 

2002:524; Thuren, 1990:113). Sodoende oortuig hy die lesers dat die dinge 

wat in die brief van hulle verwag word, juis van h~Ne gevra word omdat hulle 

aan sekere vereistes voldoen wat dit vir hulle moontlik maak om die opdragte 

uit te voer. Hy wek waarskynlik die gevoel dat hulle spesiaal is in hulle deur 

die volgende te skryf: 

Hulle is deur die Heilige Gees uitgekies volgens God se voorkennis (1 :1-2 

~ K ~ K T O ~ S  ... ~ a r h  TIP~YVOOLV ee0S 1 ~ ~ t ~ p 6 5  iv  & Y L C I O ~ ~  nvciyraro~ - uitgekiestes 

volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking deur die 

Gees). 

Hulle het 'n ewige erfenis in die hemel (1:4 cis ~Aqpovopiav &@3aprov ~ a i  

dpiavrov ~ a i  hpcipavrov, reqpqpivqv iv  oirpavois c i ~  i ~ p f i ~  - op die 

onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die heme1 ook 

vir julle in bewaring gehou word). 

God bewaar hulle (1 :5 robs kv 6uvhpc~ Be00 +poupoupivou~ - julle wat in God 

se krag bewaar word). 

Hulle het Christus lief, glo in Hom en verheug hulle oor Hom al het hulle 

Hom nie gesien nie (1:8 b oir~ i66v~cs dyanfirt, cis ijv &prr pfi bpOvrc5 



ntordovrcg 6: byaAh~io9c xap@ bv€Khah&I ~ a i  6c6o[aopivn - vir Wie julle, a/  

het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, a1 sien julle Horn nou 

nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap). 

God het aan hulle dinge bekend gemaak waarna die profete ondersoek 

ingestel het en wat die engele wens om te sien (1:IO-12 i[c<kqoav ~ a i  

i[qpa6vqoav npcx$@a~ ... bi vOv bvqyyihq bptv 6t& r 6 v  &tyycAtoapivov 

i v  nveiyrart dryiq ... t i c  bi int9upowtv iEyycAot napa~6$at  - die profete het 

navraag gedoen en ondersoek ... dit is nou aan julle vertel deur julle 

evangelisering in die Heilige Gees ... dinge waama engele wens om te 

kyk). 

Die doel waarom God die lesers gekies het om van hulle so 'n besondere 

groep mense te maak, word reeds in 1:2 genoem: Hulle moet gehoorsaam 

wees aan Hom. Nadat die lesers al hierdie dinge oor hulleself gehoor het, 

kan hulle nie anders as om aan God (en dus ook aan die boodskap van die 

brief) gehoorsaam te wees nie. 

10.2 Oorredingsmiddele in die briefliggaam 

Aangesien die briefliggaam die argument van die brief bevat, verwag 'n mens 

dat hier meer logos gebruik sal word. Tog word daar heelwat voorbeelde van 

pathos ook gevind. Die belangrikste hielvan is die herhaalde kere wat daar 

na God se wil en eer (Thuren, 1990:121; sien paragraaf 2.1 en 2.2) en na 

Christus se voorbeeld in lyding (sien hoofstuk 3, paragraaf 4.4) venvys word 

as rede vir 'n opdrag. Op hierdie manier gebruik die outeur die lesers se 

emosie om hulle te oortuig. God is vir hulle baie belangrik, daarom wil hulle 

graag doen wat Hy van hulle vra. As Petrus dan s6 dat die opdragte God se 

wil is of dat dit tot sy eer is, voel hulle verplig om dit uit te voer. Dieselfde 

gebeur wanneer hy Christus as voorbeeld gebruik. Die lesers voel dat hulle 

die opdrag om goed op te tree as hulle swaarkry, moet uitvoer, want Christus 

was bereid om dit te doen. As hulle nie die opdrag wil gehoorsaam nie, sal dit 

voorkom asof hulle hulleself belangriker as Christus ag, maar hulle aanbid 

Hom as God, daarom moet hulle die opdrag uitvoer. 



Petrus gebruik ethos in hierdie briefdeel wanneer hy homself aan die 

ouderlinge bekendstel as 'n mede-ouderling (sien hoofstuk 3, paragraaf 3.2). 

Op hierdie manier maak hy homself en sy boodskap geloofwaardig. As 

mede-ouderling is hy tog bekend met die werk van 'n ouderling en dit 

veroorsaak dat die lesers meer ontvanklik is vir sy opdragte in verband met 

die optrede van ouderlinge. 

Logos word gebruik deur middel van voorbeelde, enthymeme en sillogismes. 

'n Sillogisme kan soos volg voorgestel word: as a=b en b=c, is a=c 

(Cornelius, 1998:53). Dit is dus 'n blote logiese redenasie. 'n Enthymeem is 

'n verkorte sillogisme waar een van die premise uitgelaat word omdat dit 

logies afgelei kan word of algemeen bekend is. Die meeste logos word in die 

briefliggaam-middel (2:ll-5:7) van 1 Petrus gebruik. 

'n Enthymeem wat in die hoofargument van 1 Petrus gebruik word is 2:13-17. 

Hier word die opdrag gegee dat die lesers aan menslike gesag onderdanig 

moet wees. Dan word ges6 dat dit vanwee die Here is en ook dat hulle God 

moet vrees. Die logiese afleiding wat hieruit gemaak kan word is dat 

onderdanigheid aan menslike gesag ook dui op onderdanigheid aan God, 

omdat alle gesag van Hom af kom. Skematies kan dit soos volg voorgestel 

word: 

God (a) stel gesagspersone aan (b) 

2:17 Julle moet vrees (c) God (a) 

dus 2:13 Julle moet onderdanig wees (c) aan God (a) 

Hierdie enthymeem word verder uitgebrei in drie voorbeelde, naamlik die 

optrede van huisbediendes teenoor hulle base (2:18-25), die optrede van 

vroue teenoor hulle mans (3:l-6) en die optrede van mans teenoor hulle vroue 

(3:7). 

In 1 Petrus 4:17 word nog 'n enthymeem gevind. Petrus s6 dat die oordeel by 

die huis van God begin en gaan voort om te s6 die oordeel begin by "ons". 

Hulle is dus die huis van God. Dit kan skematies soos volg voorgestel word: 
- ons (a) is deel van die huis van God (b) 

4:17a oordeel (c) begin by die huis van God (b) 



4:17b oordeel (c) begin by ons (a) 

Christus wat as voorbeeld gebruik word (2:21-25; 3:18; 4.1; 4:13) kan ook as 

'n vorm van logos gesien word. 'n Voorbeeld is egter meer 'n sielkundige as 

logiese oorredingsmiddel (Cornelius, 1998:51). Volgens Aristoteles (Ars 

Rhetorica I:ix, 40-41) is voorbeelde die meeste gepas in deliberatiewe 

toesprake, want die verlede word dan gebruik om die toekoms te beoordeel. 

Die funksie van 'n voorbeeld is om 'n abstrakte feit meer "teenwoordig" of 

sigbaar te maak (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969:360). Dit is dus te 

verstane dat Christus se voorbeeld in hierdie geval ook as pathos gesien kan 

word. Wanneer 'n persoon as voorbeeld of model gebruik word, beteken dit 

dat die persoon uitstaande moet wees. Volgens Perelman & Olbrechts- 

Tyteca (1969:369) is die probleem hiermee dat enige persoon wat as 

voorbeeld gebruik word, ook slegte eienskappe kan h6 wat nie nagevolg 

behoort te word nie. Daarom skep outeurs "helden wat net goed is en 

"monsters" wat net sleg is. In die Christelike geloof is dit nie nodig om so 'n 

held te skep nie, aangesien Christus as die perfekte voorbeeld kan optree. In 

1 Petrus word gefokus op Christus se optrede in lyding, maar sy optrede in 

ander situasies kan ook as model-optrede gebruik word. Petrus kies dus die 

beste moontlike voorbeeld om sy standpunt te versterk. Daar word nog 'n 

voorbeeld in 3:6 gevind, waar Sara gebruik word as voorbeeld vir die vroue 

van hoe om aan hulle mans onderdanig te wees. 

Die liggaam van die brief bestaan oor die algemeen uit duidelike en logiese 

redenasies wat verseker dat die argument oortuigend oorgedra word. 

In hoofstuk 5 gaan spesifiek gekyk word na watter rol die spore van Psalms 

as oorredingsmiddel in die brief speel. 

10.3 Oorredingsmiddele in die briefslot 

In paragraaf 3.3 is die gevolgtrekking gemaak dat Petrus in die slot 'n laaste 

poging aanwend om sy lesers te be'invloed deur die gebruik van pathos. 

Wanneer hy s6 dat hy skryf om hulle te bemoedig, gebruik hy ook ethos, want 



daarmee d hy dat hy vir hulle omgee. Op hierdie manier bou hy 'n 

verhouding met sy lesers en dit is ook die doel van die slot. 

11. Die doel van 1 Petrus 

Die geskiedenis van die interpretasie van die doel van 1 Petrus kan soos volg 

opgesom word: 

( Jaartal I Navorser I DoeVgenre van 1 Petrus 

1 I I 1 :1-2; 4:12-5:14 Vermaningspreek I 

I I 

I I 

1931 ( Dibelius, M. I Paraenese 
I 

1947 I Selwyn, E.G. ( Paraenese 

1:3-4:11 Preek vir doop 1911 

I I 

1954 ( Lohse, E. I Paraenese 

Perdelwitz, R. 

I I 

1954155 1 Van Unnik, W.C. I Paraenese 
I I 

1976 I Elliott, J.H. I Die lesers moet druk van buite 

I I I weerstaan terwyl hulle kulturele I 
1978-79 

1981 

1983 . 

I I F. I wat verontreg word I 

1987 

1992 

199011995 

1999 

In paragraaf 4 is die doel van die brief voorlopig bespreek. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat die doel van 1 Petrus waarskynlik is om die 

Christene wat swaarkry as gevolg van hulle geloof, te bemoedig om 'n goeie 

lewenswyse tussen die heidene te he, omdat hulle weet dat dit wat hulle glo 

die waarheid is. Dit is die doel wat eksplisiet in die brief (5:12) gestel word en 

Goppek, L. 

Balch 

Osborne, T.P. 

gelykvorrnigheid aanmoedig 

Paraenese 

Aanmoediging tot akkulturasie 

Om die lesers se geloof in God te 

Schultz, S. 

Martin, T. 

Thuren, L. 

Janse van Rensburg, 

versterk 

Paraenese 

Paraenese 

Paraenese binne die epideiktiese 

genre 

Bemoediging en riglyne aan Christene 



dit stem ook ooreen met dit wat Mouton (2002:523) die "bedoelde retoriese 

effek" van die brief noem. 

Dit is egter moontlik dat daar 'n verdere doel met die brief ge'impliseer kan 

word sonder dat dit duidelik genoem word. Hierdie doel het te doen met die 

retoriese genre van die brief. Die brief word dus as 'n sekere brieftipe 

geklassifiseer as gevolg van die outeur se doel met die brief (Stowers, 

l986:23; Cornelius, l998:43; Thuren, l990:93). Die doel word bevestig in 

die aard van die briefstruktuur, argumente en oorredingsmiddele. 

Die doel wat deur die struktuur en argument van 1 Petrus gefmpliseer word, 

stem ooreen met die doel wat deur Petrus in 5:12 voorgehou word. Die 

struktuur van die brief maak dit duidelik dat die hoofargument in die brief 

gevind kan word in 1 Petrus 2:ll-5:7 (die briefliggaam-middel). Hierdie 

gedeelte is die hoofargumente en dit fokus daarop om die lesers aan te 

moedig om 'n heilige lewe tussen die heidene te leef. Die brief wil dus die 

lesers aanmoedig om hulle sosiale optrede te verander. Dit blyk egter vir my 

blote spekulasie te wees om hierdie sosiale waardes as nuwe bevele of as 

bevestiging van bestaande waardes te tipeer. 

Stowers (1986:97) beskou die doel (bemoediging) as paraenese en Aune 

(1987:191) stem daarrnee saam. Hy definieer paraenese as 'n indirekte 

manier om gedragsprobleme aan te spreek en dit het die volgende 

eienskappe: 

Dit beskryf wyshede wat in die gemeenskap aanvaarbaar is; 

Dit kan op baie situasies van toepassing gemaak word; 

Die sake wat genoem word, is so bekend vir die leser dat dit soms net as 

'n herinnering dien; 

Die saak kan verduidelik word deur die voorbeeld van 'n uitstaande 

persoon te gebruik; en 

Dit word gewoonlik oorgedra deur 'n persoon wat gesag het by sy 

hoorders. 



lndien die "gemeenskap" waawan hy praat in 1 Petrus as die Christen- 

gemeenskap gesien word, voldoen die brief aan hierdie eienskappe en kan dit 

as 'n brief van paraenese gesien word. 

Thuren (1990:96) klassifiseer 1 Petrus as epideikties, aangesien hy van 

mening is dat die doel van hierdie brief verder as paraenese strek (Thuren, 

1990:95). In 'n latere studie s& hy egter dat paraenese epideikties is (Thuren, 

1995:17) en dat die klem I& op versterking van bestaande waardes deur die 

opdragte en nie die ontwikkeling van nuwe waardes nie (Thuren, 1995:18). 

Die vraag is dus, het ons hier we1 te doene met nuwe of bestaande waardes? 

12. Samevatting 

Uit hierdie hoofstuk is dit duidelik dat die aard van die teks, die 

waardesisteem, die sosiale en kulturele topoi, die sty1 en die 

oorredingsmiddele in die teks op so 'n manier in die struktuur van die brief 

gerangskik is, dat dit alles bydra tot die bereiking van die doe1 van die brief. 

Dit alles versterk die argument dat die lesers van die brief so moet lewe 

tussen heidene dat hulle lewe 'n voorbeeld van 'n heilige lewe kan wees. 

In hoofstuk 5 word gekyk na watter bydrae die spore van Psalms in 1 Petrus 

lewer tot die bereiking van hierdie doel. Met ander woorde: Wat is die 

kommunikatiewe funksie van die gebruik Psalms in 1 Petrus? 



HOOFSTUK 5 

Die kommunikatiewe funksies van die gebruik van Psalms in 

1 Petrus 

1. Inleiding 

Die fokus van hierdie hoofstuk is om te bepaal waar die verwysings na 

Psalms inpas in die struktuur en argumente van 1 Petrus, hoe dit deel vom 

van die verskillende oorredingsmiddele, hoe dit bydra tot die bereiking van 

die outeur se doel met die brief en wat die uiteindelike kommunikatiewe 

funksie daawan is. 

Die vertrekpunt vir hierdie interpretasie is die briefstruktuur en argumente van 

1 Petrus soos dit in hoofstuk 4 (sien paragraaf 3 en 5 ) uiteengesit is. 

2. Die kommunikatiewe funksies van die gebruik van Psalms in die 

briefopening 

In hoofstuk 4, paragraaf 3.1 is beredeneer dat die briefopening van 1 Petrus in 

1:l-12 gevind kan word en dat die funksie van hierdie briefdeel is om die 

lesers se aandag te trek en hulle goedgesind te maak teenoor die outeur en 

die inhoud van die brief. 

In hierdie gedeelte is daar slegs een verwysing na Psalms, en dit is in 1 

Petrus 1:7. Dit kom dus voor in die dankseggingsgedeelte (1:3-12) van die 

briefopening. 1 Petrus 1:7 verwys na Psalm 66:lO (in die Septuagint Psalm 

6510) en in hoofstuk 2, paragraaf 2.1, is dit as 'n egg0 geklassifiseer, omdat 

daar nie definitiewe woordelikse ooreenkomste is om dit as sinspeling te 

klassifiseer nie. 

1 Petrus 1:7 
t, 

niorco< noAur~p&cpov 

~ p w i o u  TOO &noAAupivou 

6 ~ h  mpbc 6; 
- - 3 - - 

Psalm 66:lO (BHS) -- 9 3 -  . ... .. . :-: . 
113RDlX 

T : - :  

:10?-1133 ,: 

Psalm 65:lO (LXX) 

inGpwoorg j@s 
rupof i ra~ r b  &pyGp~ov 



ina~vov ~ a i  6&av ~ a \  

rlpfiv 4~ hOKak6$€~ 

?quo6 Xp~oroO 

Ou Afrikaanse 

vertaling: sodat die 

beproefdheid van julle 

geloof, wat baie 

kosbaarder is as goud 

wat vergaan maar deur 
vuur qelouter word, 

bevind mag word tot lof 

en eer en heerlikheid by 

die openbaring van 

Jesus Christus 

3u Afrikaanse 

rertaling: U het ons 

-, o God, U het 

Ins gelouter soos 'n 

nens silwer louter. 

Eie vertaling: Want U 

het ons -, God, U 

het ons gebrand soos 

silwer gebrand word. 

Basiese stelling 

~ w o n d e r s t e l d e  reaksie op basiese stelling 

1:6 iv  (3 hyakkr&oet, bkiyov & p r ~  ti Mov [ioriv] hunqeivsq iv n o ~ ~ i k o r e  
nc~paopoic, 

In 1:3-5 noem die outeur God "lofwaardig" en hy gaan voort om hierdie stelling 

te motiveer: Omdat God die lesers 'n nuwe lewe gee deur Christus se 

opstanding uit die dood (1:3), kan hulle hoop hi? op die erfenis wat God vir 

hulle bewaar (1:4-5). In vers 6 gee Petrus aan hulle 'n opdrag van hoe hulle 

in reaksie hierop moet optree: Hulle moet bly wees, al word hulle beproef. 

Vers 7 verduidelik aan hulle dat hulle beproef moet word sodat hulle geloof 

getoets en gesuiwer kan word tot eer van Jesus Christus. Die volgende twee 

verse brei uit op hulle verhouding met Christus en vers 10-1 2 vertel aan hulle 



dat hulle 'n besondere groep mense is, aan wie God spesiale dinge openbaar 

(sien ook hoofstuk 4, paragraaf 10.1). 1 Petrus 1.7 gee dus die doel van die 

beproewings wat hulle deurmaak en dit motiveer ook waarom hulle kan bly 

wees in daardie omstandighede. 

In hierdie vers vergelyk Petrus die geloof van sy lesers met goud. Hy s6 dus 

aan hulle dat hulle geloof baie werd is en dat dit soos goud deur vuur getoets 

moet word. Hierdie vuurtoets bepaal nie net die kosbaarheid van hulle geloof 

nie, maar maak dit selfs nog kosbaarder deur dit te suiwer. Hy voeg ook 

hierby dat dit tot eer van God is. Die eer van God is 'n goeie rede om hulle 

aan te moedig om die opdragte uit te voer, aangesien God vir hulle baie 

belangrik is (sien Hoofstuk 3, paragraaf 4.2). 

Vers 6 en 7 fokus nie net die lesers se aandag op 'n deel van die 

hoofargument wat in 2:ll-5:7 (die briefliggaam-middel) volg nie, maar maak 

hulle ook meer ontvanklik daarvoor. 'n Deel van Petrus se argument dat die 

lesers 'n heilige lewe tussen die heidene moet leef, is dat hulle heilig moet 

lewe te midde van vervolging. Hulle word hier reeds daarvan oortuig dat dit 

vir hulle geloof en vir die eer van God goed is as hulle ly. Daarom sal hulle in 

die res van die brief meer geneig wees om te luister na 'n opdrag om blydskap 

te toon in lyding. Dit kan dus as 'n voorbeeld van pathos gesien word. 

Petrus gebruik hulle emosie oor God om hulle te oortuig dat lyding die moeite 

werd is en dat hulle dit nie as 'n verskoning kan gebruik om nie bly te wees 

oor die dinge wat in 1 :3-5 genoem word nie. 

Die retoriese funksie van hierdie vers pas dus presies in by die funksie van 

die danksegging. Dit trek die lesers se aandag, maak hulle bewus van die 

inhoud van die res van die brief en maak hulle ook meer ontvanklik daarvoor. 

Dit vind direk aansluiting met die doel van die brief wat in hoofstuk 4, 

paragraaf 4 as volg geformuleer is: Om die Christene wat swaarkry as gevolg 

van hulle geloof te bemoedig om 'n goeie lewenswyse tussen die heidene te 

he, omdat hulle weet dat dit wat hulle glo die waarheid is. 



Die idee dat 'n mens soos 'n kosbare metaal deur ekstreme prosesse moet 

gaan om gesuiwer te word, is nie vir die lesers 'n vreemde beeld nie. Omdat 

hulle reeds 'n kennis van die Ou Testamentiese manuskripte en dus ook die 

Psalms gehad het (sien hoofstuk 3, paragraaf 4.3), gebruik Petrus hierdie 

bekende beeld uit Psalm 66:lO om hulle van sy standpunt te oortuig. Dit is 

nou we1 slegs 'n egg0 van die Psalm, maar dit is genoeg om hulle te laat tuis 

voel in die argument. Tog omvorm hy dit om deel uit te maak van sy eie 

argument. Die bekendheid van die motivering wat hy vir hulle voorhou, laat 

hulle voel dat hulle reeds daarmee saamstem en dus nie nou anders kan 

optree as wat hy van hulle verwag nie. Dit voel dus vir hulle asof hy hulle 

slegs herinner aan iets wat hulle reeds weet en glo. 

3. Die kommunikatiewe funksies van die gebruik van Psalms in die 

briefliggaam 

In hoofstuk 4, paragraaf 3.2 is die briefliggaam ge'identifiseer as 1 Petrus 

1 :13-5:ll. Die liggaam van 'n brief word in drie dele onde~erdeel: Die 

briefliggaam-opening (1:13-2:10), -middel (2:ll-5:7) en -slot (5:8-11). Die 

kommunikatiewe funksies van die gebruik van Psalms in die briefliggaam 

word nou aan die hand van hierdie onderafdelings bespreek. 

3.1 Briefliggaam-opening 

Die briefliggaam-opening van 1 Petrus kom voor in 1 :13-2:10 en die funksie 

hiewan is om as oorgang tussen die danksegging en die briefliggaam-middel 

te dien. Dit 16 ook die basis waarop die briefliggaam-middel bou (sien 

hoofstuk 4, paragraaf 3.2.1). 

Die volgende verwysings na Psalms word in die briefliggaam-opening gevind: 

Psalm 62:13 in 1 Petrus 1 :17 

Psalm 119:89 in 1 Petrus 1.23 

Psalm 34:9 in 1 Petrus 2:3 

Psalm 118:22 in 1 Petrus 2:4 en 2:7 



3.1.1 Psalm 62:13 in 1 Petrus 1:17 

1 Petrus 1 :17 

Kai t i  narkpa h r ~ a k i o e t  

rbv &npcuonoh$nroc 

Kpivovra  at& ~b ~ K ~ ~ O T O U  

Z m ,  i v  +@q rbv rfjs 

napor~iag bp6v ~p6vov 

&vaorpoi@qrt, 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Aangesien 

julle Hom as Vader 

aanroep wat oor elke 

mens onpartydig volaens 

sv dade oordeel, lewe 

dan in eerbied vir Horn 

gedurende die tyd van 

julle vreemdelingskap in 

die wereld. 

Hoofopdrag 

Psalm 62:13 (BHS) 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: en 'n mens 

net op U, Here, kan 

vertrou, en dat U met 

elkeen handel volgens sy 

verdienste. 

%alm 61:12 (W) 

i r k  rb ~poiros rob lkob . 
:ai ooi K ~ P L C  rb &w, ijn 

r i ,  botiiwtrc i~hor4) KET& 

:& ?pya ahob. 

Eie vertaling: Dat die 

jterkte aan God behoort. 

!n aan U Here behoort 

jie genade, want U 

rergeld elkeen volaens 

jv werke. 

1 :14-25 Uitbreidina OD o~draq 

+* 1:14 

-p 1:15-16 

1:17-21 

Motivering van &vaorp&+qrt 

1:17a Kai t i  naripa i m ~ a k i o &  rbv &npoaorroA$nrwg 
~pivovra ~ u r h  rb ~ K & O ~ O U  C~YOV, 

Opdrag 

1:17b i v  +@q ~ b v  T% napot~iag h 6 v  ~p6vov &vaorp&+qtt, 



In hierdie gedeeltes is daar we1 woordelikse ooreenkomste, maar baie min, 

daarom word dit as 'n egg0 geklassifiseer (sien hoofstuk 2, paragraaf 2.2). 

In 1 Petrus 1:17-21 kry die lesers die opdrag om hulle tyd van 

vreemdelingskap in vrees te lewe. "Vrees" kan dalk meer beskrywend met 

"eerbied" vertaal word. Dit sluit aan by die funksie van die briefdeel en die 

doel van die brief in die sin dat dit 'n basis gee vir die hoofargument van die 

brief, naamlik dat die lesers 'n heilige lewe tot eer van God moet leef. Die 

doel van hierdie argument (en dus ook van die brief) is om die Christene aan 

te moedig om 'n heilige lewe tussen die heidene te leef, omdat dit wat hulle 

glo, die waarheid is. 

Vers 17 gee die opdrag: Lewe die tyd van julle vreemdelingskap in vrees. Die 

motivering h ie~oor  is dat die lesers die Vader aanroep. Watter Vader? Die 

een wat onpartydig volgens elkeen se werk oordeel. Dit is waar die 

ooreenkoms met Psalm 62:13 inkom. Die lesers ken hierdie Vader wat hulle 

aanroep alreeds uit die Psalms. Dit is die Vader wat oordeel volgens hulle 

werke. Hulle roep tog hierdie Vader aan en hulle ken Hom, daarom moet 

hulle lewe volgens Petrus se opdrag. Vers 18-21 gee nog 'n rede: Hierdie 

Vader het hulle deur Christus se bloed vrygemaak uit hulle vorige waardelose 

lewenswyse. 

Die Ou Testament word dus hier gebruik om 'n appel op die lesers se 

emosies te maak (pathos). Hulle moet die opdrag uitvoer om hulle 

lewenswyse te verander, want hulle aanbid die Hemelse Vader wat hulle 

vrygemaak het en hulle ken sy werkswyse. Die lesers het dus geen 

verskoning nie, hulle ken die Vader waarna daar verwys word en hulle roep 

Hom aan, daarom moet hulle ook hierdie opdrag gehoorsaam. 



3.1.2 Psalm 1 l9:89 in 1 Petrus 1 :23 

1 Petrus 1:23 

h!J~Yytyt~~l$l&J0~ 0 k  i K  

onoptis @&cprfic bkLi 

h@O&prou 6rh <dvrog 

et06 KCd LLCVOUTOC. 

Ou Afrikaanse 

vertaling: want julle is 

wedergebore nie uit 

verganklike saad nie, 

maar uit onverganklike, 

deur die lewende 

van God wat tot in 

ewiaheid blv. 

Hoofopdrag 

1 :14-25 Uitbreidina OD o ~ d r a q  

1:14 

1:15-16 

1:17-21 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: U woord, 

Here, staan vir altvd vas 

in die hemel. 

Opdrag 

Eie vertaling: 

ewiaheid, Here, 

& in die hemel. 

I Motivering vir hyurrjourt 

I Motivering vir pivovros. 



In hoofstuk 2 (paragraaf 2.3) is bevind dat 1 Petrus 1 :23 'n egg0 is van Psalm 

1 l9:89. 

In 1 Petrus 1:22-25 word die lesers beveel om 'n heilige lewe te lewe deur 

gehoorsaamheid aan die waarheid en die toon van broederliefde. Vers 23 

gee die rede hiervoor: Hulle is wedergebore deur die lewende en ewige 

Woord van God. 

Die feit dat God se Woord ewig is (1:23) en dat die lesers dit reeds vanuit 

Psalm 119:89 weet, motiveer Petrus se opdrag aan hulle om ook teenoor 

mekaar 'n heilige lewe te lewe. Dit gee die basis waarop hy verder bou in 4:7- 

1 1  (sien hoofstuk 4, paragraaf 5). Hulle moet lewe soos 1:22 van hulle vra, 

want hulle is wedergebore deur die ewige woord. As die woord nooit 

verander nie, kan hulle wedergeboorte, wat sy oorsprong in die woord het, 

ook nie verander nie en hulle optrede in reaksie hierop moet ook altyd 

dieselfde bly. Hulle kan dus nooit ophou om heilig te lewe nie. 1 Petrus 1 :23 

motiveer die lesers om ontvanklik te wees vir die doel van die brief - om heilig 

te lewe. 

Hulle is reeds bekend met die stelling dat God se Woord ewig is en hulle stem 

reeds daarrnee saam, want hulle ken en glo die Ou Testamentiese geskrifte. 

Petrus motiveer dus sy opdrag deur pathos te gebruik. Hy gee 'n rede 

waarteen die lesers niks kan s6 nie, want hulle gewete is reeds so daaraan 

verbind, dat dit vir hulle voel asof hulle ook reeds met die opdrag saamstem. 

3.1.3 Psalm 34:9 in 1 Petrus 2:3 

1 Petrus 2:3 I Psalm 34:9 (BHS) 



Nuwe Afrikaanse 

( vertaling: Julle het 

I immers ondewind dat die I Here aoed is. 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Kom 
ondewind en sien self 

dat die Here aoed is! Dit 

gaan goed met die mens 

wat by Hom skuil. 

Agtergrond by opdrag 

Eie vertaling: en 

sien, dat die Here qoed 

is; gelukkig is die mens - 
wat op Hom hoop. 

Doel van opdrag 

2:2b 'ivct i v  a6rQ uG[qO.iltt t i c  oorqpictv, 

Motivering vir opdrag 

2:3 t i  iyebcto& ~ T L  xpqorb~ b K ~ P L O S .  

1 Petrus 2:l-4 verduidelik aan die lesers hoe om die nuwe lewe wat God hulle 

gee, te lewe. Wanneer hulle weggebreek het van hulle ou lewe (vers I) ,  moet 

hulle soos pasgebore babatjies na melk soek. Hulle moet geestelike melk 

soek wat hulle kan grootmaak sodat hulle die redding wat hulle reeds het, ten 

volle kan uitleef. Hulle moet dus dit soek wat hulle geestelik sal laat groei. 

Hierdie melk sal hulle laat groei na die volkome belewing van hul redding en 

dit sal hulle laat proe (beleef) dat die Here genadig is. 

Vers 2b gee die doel van die opdrag in 2a: Dit sal hulle lei na hul redding. Dit 

beteken egter nie dat hulle gered word deur die opdrag uit te voer nie, want 

hulle is tog reeds deur Christus gered (1:18-19). Dit beteken eerder dat hulle 

gelei sal word na 'n belewing van hierdie redding. Petrus s6 dus eintlik aan 

hulle dat dit voordelig is om die opdrag na te kom en so gebruik hy hulle 

emosie as oorredingsmiddel (pathos). In vers 3 bewys hy aan hulle dat 



hierdie redding werklikheid is. Deur middel van 'n aanhaling (hoofstuk 2, 

paragraaf 2.4) herinner hy die lesers aan die opdrag wat in Psalm 349 aan 

hulle gegee is: Hulle moet proe dat die Here genadig is. Dit is 'n opdrag wat 

hulle reeds moes uitvoer, daarom moet hulle nou, wanneer hulle dit lees, 

reeds weet dat die Here genadig is. As hulle dit nie weet nie, beteken dit dat 

hulle die opdrag van Psalm 34 verontagsaam het. Op hierdie manier bind hy 

die lesers se gewete. Hulle moet aanvaar dat God genadig is en daarom sal 

hulle hul redding ten volle beleef deur volgens sy opdragte te leef, anders 

beteken dit dat hulle nie God se opdragte uit die verlede nagekom het nie. 

Vers 3 dien dus as motivering om 'n heilige lewe te lei, omdat die lesers weet 

dit wat hulle glo die waarheid is. 

Aangesien die opdragte in die briefliggaam-opening die basis I6 vir die 

opdragte in die briefliggaam-middel (sien hoofstuk 4, paragraaf 3.2.1), maak 

hierdie venvysing die lesers ontvanklik vir die hoofargument van die brief. 

3.1.4 Psalm 118:22 in 1 Petrus 2:4 en 2:7 

1 Petrus 2:4 I Psalm 1 18:22 (BHS) 

I 

Nuwe Afrikaanse I Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Kom na Hom ( vertaling: Die k& wat 

toe, die lewende m, 
wat deur die mense 

uitverkies is I 

deur die bouers afaekeur 

is, juis hy het die 

afaekeur is, maar deur 

God vir die ereplek 

Psalm 117:22 (LXX) 

Aieov 6v cirre6o~i~~aoav oi 

o ~ K ~ o ~ o ~ v ' E ~ ,  

o%zo< iycv$11 cic ~t+orlfiv 

yoviug 

Eie vertaling: Die steen 
wat die bouers verwerD 

het, juis hy, het 'n 

hoeksteen geword. 

belangrikste klip in die 

gebou geword. 



1 Petrus 2:7 

bpiv o6v 4 r ~ p t  roic 

n~orc6owrv, & n ~ o r o t a ~ v  6k 

AiOoc 6v h c 6 o ~ i w o a v  oi 

oi~o60poiivvrcc, 

oGroc kycv$n t ic  ~ebahhv 

& 
Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Julle wat glo, 

deel in hierdie eer, rnaar 

vir die wat nie glo nie, 

geld die woorde: "Die kliu 

wat deur die bouers 

afaekeur is, iuis hv het 

die belanarikste kliu in die 

gebou aeword" 

'salrn 118:22 (BHS) 

Uuwe Afrikaanse 

rertaling: Die klip wat 

jeur die bouers afgekeur 

s, juis hy het die 

~elangrikste klip in die 

jebou geword. 

Agtergrond by opdrag 

Psalm 11 7:22 (LXX) 

AiOov 6v dne6o~ipaoav oi 

oi~o6opoiimcc. 

oGroc kycv6&l cic ~tba,ihv 

& 

Eie vertaling: Die steen 

wat die bouers verwerp 

het, iuis hv, het 'n 

hoeksteen aeword. 

( Doel van opdrag 

Motivering van opdrag - 2:6 ~ L & L  n c p ~ i ~ t ~  i v  ypa+Q, 160b ri&lpr iv EL& AiOov 
h~poyovraiov & K ~ K T ~ V  ) C V T L ~ O V  Kai b n ~ o r t h v  il~' 06 pl) 
~ara~ouuvOfi. 



1 Petrus 2:4-8 sluit aan by 1 Petrus 2:l-4 deurdat die lesers nou die opdrag 

kry om na die Here (wat genadig is) te kom en hulle te laat opbou tot 'n 

geestelike huis. Petrus is hier nog steeds besig om 'n basis te 18 vir sy 

werklike doel met die brief: hy wil die lesers motiveer om meer en meer heilig 

te lewe. 

In hierdie gedeelte word Christus aan die hand van Psalm 118:22 as 'n 

waardevolle steen beskryf. In vers 4 word daar net gesinspeel op die 

betrokke Psalm, maar die tweede deel van vers 7 is 'n woordelikse aanhaling 

van Psalm 117:22 in die Septuagint (sien hoofstuk 2, paragraaf 2.5 en 2.6). 

Die sinspeling in vers 4 gee die agtergrond van die opdrag. Wanneer hulle na 

die lewende Steen kom wat deur God waardevol gemaak is, moet hulle ook 

lewende stene in God se geestelike huis wees. Vers 6-8 brei uit op hierdie 

beeld en dit dien as bewys dat die gelowiges deur Christus (vers 5) in staat is 

om as geestelike huis vir God aanvaarbare offers te wees. God het self vir 

Christus die hoeksteen gemaak nadat mense Hom afgekeur het, dit bewys 

dat Hy die mag het om hulle wat na Hom kom, ook waardevol te maak. 

Vanuit hulle kennis van die Ou Testamentiese manuskripte, weet die lesers 

reeds dat Christus soos 'n steen is wat deur bouers (mense) afgekeur is, 

maar deur God 'n ereplek as hoeksteen gegee is. Hulle kan dus nie met 

Petrus stry as hy s6 dat as gelowiges na hierdie Steen gaan, hulle die plig het 

om op te tree soos mense wat vir God aanvaarbaar is nie. Volgens 1 Petrus 

1:8 gaan hulle na Christus, want hulle het Hom lief en glo in Hom. In vers 7, 

waar hierdie beeld uit die Psalm aangehaal word, is die implikasie nog erger. 

Hier word vir hulle ges8 dat as hulle nie die opdrag uitvoer nie, hulle in 

werklikheid oor die Steen struikel en dit beteken hulle is nie gelowiges nie. 

Die kennis wat hulle reeds het, word dus weereens as pathos gebruik om 

hulle te oortuig om 'n nuwe opdrag uit te voer. Die feit dat die lesers reeds 

bekend is met die motivering vir die opdrag, veroorsaak dat dit vir hulle voel 

asof die opdrag ook reeds aan hulle bekend is. 



3.2 Briefliggaam-middel 

Die briefliggaam-middel is die gedeelte waar die hoofargument van die brief 

beredeneer word. In 1 Petrus is dit die gedeelte vanaf 2:11 tot 5:7 (sien 

hoofstuk 4, paragraaf 3.2.2 en 5). 

In 1 Petrus 2:ll-5:7 kom die volgende spore van Psalms voor: 

Psalm 39:l3 in 1 Petrus 2.1 1 

Psalm 34:12-16 in 1 Petrus 3:lO-12 

Psalm 1 10:l in 1 Petrus 3:22 

Psalm 31 :6 in 1 Petrus 4:19 

Psalm 55:23 in 1 Petrus 5:7 

3.2.1 Psalm 39:13 in 1 Petrus 2:11 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Geliefdes, in 

die w6reld is julle 

vreemdelinae en 

bvwoners. Daarom dring 

ek by julle daarop aan 

om nie aan sinlike 

begeertes toe te gee nie. 

Dit verwoes net 'n mens 

se lewe 

Psalm 39:13 (BHS) 

nin9 . :  ?nkn-mnw , . ,  T :  

T T . -: ?nmi  T : - :  

uj>nn-5rc .. . ?nun?-56 T :  

ynu . .  -3jrc 12 '3 

:?nix523 - . :  zwin , 

Ou Afrikaanse 

vertaling: Hoor, HERE, 

my gebed, en luister na 

my hulpgeroep; swyg nie 

by my trane nie; want ek 

is 'n vreemdelinq by U, 'n 

bvwoner soos al my 

vaders. 

Psalm 38:12 (LXX) 
E ~ J ~ K O U O O V  T?& lIprXJEux% 

pou K@LE ~ a i  ~ f j c  &f?pti)5 

poll' ~ V ~ T L ~ L  T ~ V  & ~ K P ~ V  

JLOV p i  napcro~wn+q~, ~ T L  

~ & O L K K  kyi) eipi kv ~ f i  fi 
~a' i  napcrri6wq ~a€liJ< 

naivrcc oi nariptc pou 

Eie vertaling: Luister na 

my gebed en my 

hulpgeroep, Here. Slaan 

ag op my trane. Mag U 

nie swyg nie, want ek is 

'n vreemdeling in die 

w&eld, 'n bvwoner soos 

al my vaders. 

1 Petrus 2:11 en 12 is die begin van die briefliggaam-middel. Hier word die 

hoofargument gestel: Lewe 'n heilige lewe tussen die heidene tot eer van 
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God. Hierdie argument word versterk deur die gebruik van voorbeelde uit die 

alledaagse lewe van die lesers (sien hoofstuk 4, paragraaf 5). 

In vers 11 spreek Petrus die lesers aan as "vreemdelinge en bywoners". 

Hierdie woorde word ook in Ps 39:13 gevind. In hoofstuk 2, paragraaf 2.7 is 

hierdie ooreenkoms as 'n sinspeling geklassifiseer, omdat dit so 'n 

kenmerkende frase is om mense mee aan te spreek, dat iemand wat bekend 

is met die Psalms (soos die lesers heel moontlik was) nie die ooreenkoms sou 

miskyk nie. Daar is dus 'n sterk moontlikheid dat dit hulle verstaan van die 

opdrag sou be'invloed. Omdat hierdie vers die hoofargument van die brief 

stel, is die lesers se reaksie daarop van besondere belang, want hierdie 

reaksie speel 'n belangrike rol in die sukses van die brief. Met ander woorde 

dit bepaal of Petrus sy doel met die brief bereik of nie. 

Die aanspreekvorrn "vreemdelinge en bywoners" stel die lesers se status in 

die gemeenskap (sien hoofstuk 3, paragraaf 4.1). Wanneer Petrus hierdie 

aanspreekvorm met die opdrag om heilig te lewe verbind, gebruik hy dit as 

motivering waarom juis h~jlle hierdie opdrag kry. Die lesers se status in die 

samelewing as vreemdelinge en bywoners (hetsy op geestelike of sosiale 

vlak) veroorsaak dat hulle hierdie opdrag wat hulle kry, uit 'n ander lig mag 

beskou. Om 'n goeie lewenswyse te handhaaf tussen mense wat jou verdruk, 

maak meer indruk as wanneer 'n mens so 'n lewenswyse handhaaf tussen 

mense wat jou as gelyke beskou. Petrus st2 dus vir die lesers dat God hulle 

beter kan gebruik om tot sy eer te leef, juis omdat hulle hierdie status tussen 

die heidene het. Op 'n geestelike vlak kan die lesers ook nie ontken dat hulle 

vreemdelinge en bywoners is nie, want volgens die digter van Psalm 39 het 

hulle hierdie status van hulle geestelike voorouers geerf. Deur hulle hierdie 

Ou Testamentiese benaming te gee, s6 Petrus dus aan die lesers dat hulle 

juis in 'n besondere posisie is om hierdie opdrag uit te voer. Hy gebruik dus 

pathos om hulle te oortuig om sy opdrag te gehoorsaam. Hulle geloof aan die 

Ou Testamentiese manuskripte veroorsaak dus dat hulle nie hulle situasie as 

verskoning kan gebruik om nie die opdrag in die brief te gehoorsaam nie. 



3.2.2 Psalm 34:12-16 in 1 Petrus 3:lO-12 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Daar staan 

geskrywe: "As iemand 

die lewe liefhet en 'n lanq 

lewe beaeer om die 

g- 

sv tong weerhou van 

kwaad~raat en sv l i p ~ e  

van leuens. 

Blv wea van die kwaad 

af en doen wat aoed is, 

soek vrede en iaaa dit 

na! Die Here sora vir die 

opreqtes en luister na 

hulle hubaeroep. maar 

Hv tree OD teen die wat 

kwaad doen." 

Psalm 34:12-16 (BHS) 

+-wnw n-12-n5 ., . 

:n27n$~ . . .  . m v  . :  n ~ i -  !. 
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Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Kom, kinders, 

uister na my! Ek wil julle 

leer hoe om die Here te 

dien. As iemand die 

ewe liefhet en 'n lanq 

ewe beaeer om die 

goeie te aeniet, moet hy 

sy tong weerhou van 

kwaad~raat en sv l i ~ ~ e  

van leuens. Blv wea van 

die kwaad af en doen 

wat aoed is, soek vrede 

en iaaa dit na! Die Here 

sora vir die reaverdiaes 

en luister na hulle 

hulDaer0eD. 

Psalm 33:ll-15 ( U X )  

&kt T&KVE(, ~ K O ~ C C T C  POU, 

+@ov Kupiou 6 ~ 6 &  @kc. 

Tic i o r w  &v8ponoc 

cohv. &wGv iyltpac i&iv 

dva8k;  IIawov rhv 

~).&o&v OOU dnb K U K O ~ ~ ,  Kai 

&An oou TOO irh hcrhiWar 

~ & o v .  E K K ~ L V O V  dllb K ~ K O ~ ,  

K E ~  noinoov hya86v. C k w o v  

tiptiwv. ~ d r  6ioEov ahriv.  

6d18akoi Kwiou hi 

bl~aiouc.  ~ a i  d r a  aho i i  tic 

& w l v  a h G v  

np&onov M ~ u p i o u  i n i  

TOLO~WTC~~ K E K ~  

Eie vertaling: Kom, 

kinders, luister na my, ek 

sal julle die vrees van die 

Here leer. Wie is die 

man wat die lewe wil 

liefh& en aoeie dae wil 

sien? Weerhou iou tonq 

van die sleate en iou 

lime om bedroa te Draat. 

Draai wea van die sleate 

en doen die aoeie. Sock 
vrede en iaaa dit na. Die 

oe van die Here is OD die 

reaverdiaes en sv ore 

luister na hulle aebed. 

Maar die aesia van die 

Here is OD die wat sleq 
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hulle hierdie opdrag moet uitvoer. Hy gebruik dus weereens pathos om hulle 

te ooltuig dat om die opdrag uit te voer nie net tot eer van God is nie, maar 

ook tot hulle eie voordeel strek. In vers 12 dreig Petrus die lesers amper deur 

te s6 dat God sorg vir die wat goed doen (met ander woorde dit wat volgens 

die opdrag is), maar optree teen die wat sleg doen. Aangesien hulle die 

Psalms as waar aanvaar, kan die lesers weereens nie anders as om die 

opdrag ook te aanvaar nie. Hulle stem tog reeds saam met die motivering vir 

die opdrag, daarom mag dit vir hulle voel asof hulle ook met die opdrag 

saamstem. 

Deur die lesers so ver te kly om sy opdrag te aanvaar, versterk Petrus sy 

argument en kom so ook nader daaraan om die doel van die brief te bereik: 

Om die Christene wat swaarkly as gevolg van hulle geloof, te bemoedig om 'n 

goeie lewenswyse tussen die heidene te he. 

3.2.3 Psalm 110:l in 1 Petrus 3:22 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Hy is nou +J 
die rederhand van God 

nadat Hy die engele en 

magte en kragte aan 

Hom ondewem het en 

die hemel ingegaan het. 

Psalm 1 l O : l  (BHS) 

Ou Afrikaanse 

vertaling: Van Dawid. 'n 

Psalm. Die Here het tot 

my Here gespreek: Sit 

aan mv reaterhand, 

totdat Ek u vyande mask 
'n voetbank vir u voete. 

Psalm 109:l (LXX) 

d m v  b Khpros rQ Kupiq 

POU, K&OU 6~ ~ E ~ L G V  DOU, 

Bv &j ,oh< ixepok  

oou hnorr&rov roiv no6oiv 

Eie vertaling: Die Here 

het vir my heer ges6: "Sit 

aan mv reaterhand totdat 

ek jou vyande as die & 
van iou voete ae~laas 

het." 



lnleidende stelling oor lyding 

I Verdere motivering 

Die egg0 in 1 Petrus 3:22 maak deel uit van die argument in 3:13-4:6 oor 'n 

heilige lewe te midde van lyding. In 3:13-16 word die argument ingelei met 'n 

stelling dat dit goed is om te ly. Volgens 3:17 is die motivering vir hierdie 

stelling dat dit beter is om te ly wanneer jy goed doen. Uiteindelik word 

hierdie stelling in 3:18-22 gemotiveer deur te verwys na Christus se lyding. 

Vers 22 is 'n uitbreiding op die stelling dat Christus opgestaan het. 

1 Petrus 3:17-4:6 verduidelik aan die lesers dat Christus 'n goeie voorbeeld is, 

want Hy het deur sy optrede hulle redding bewerkstelling. Aangesien Christus 

bereid was om te ly vanwee die goed wat Hy gedoen het, kan hulle nie anders 

wil optree nie. Dit sal lyk asof hulle dink hulle is beter as Christus as hulle 

hulself nie so wil verneder nie. Wie kan beter as Christus wees? Volgens 

3:22 sit Hy aan die regterhand van God en het Hy gesag oor "engele en 

magte en kragten. Hulle weet tog reeds uit die Ou Testament dat God belowe 

het om hierdie dinge aan Hom te onderwerp. 

Die spore van Psalm 110:l word hier deel van 'n nuwe argument, maar 

aangesien dit vir die lesers bekend en aanvaarbaar is, kan hulle nie anders as 

om te voel dat hulle, ter wille van hulle onderdanigheid aan Christus, hierdie 

opdrag moet gehoorsaam nie. Hulle ken tog immers reeds hierdie Christus. 

Die oorredingstrategie waawan hierdie verwysing deel uitmaak is dus 

weereens pathos. 



3.2.4 Psalm 31:6 in 1 Petrus 4:19 

1 Petrus 4:19 

ijart ~ a i  oi. noio~ovrce 

~ a r h  rb 06hqpa rot 0toS 

nrorci, ~ r io rg  

napar~0io0oaav r h ~  W ~ h c  

& iv  &ya0ono~'ip. 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: Daarom moet 

die wat ly omdat God dit 

wil, hulle lewe toevertrou 

aan die getroue Skepper, 

enaanhougoeddoen. 

Opdrag 

Psalm 31:6 (BHS) 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: In u hande 

gee ek mv lewe oor, 

want, Here, troue God, U 

het my vrygemaak. 

Eie vertaling: in U 

hande sal ek mv aees 

ooraee, U het my gered, 

Here, God van die 

waarheid. 

4:12-13 'Ayarrqroi, p~) ttviCto0t rg i v  irpiv n u p h t ~  npbc m~paopbv bpiv 
yrvop6v9 cjc tivou irpiv ouppaivovroc, &AM ~ a 0 b  ~ o ~ v w v t i r t  roic 706 Xp~oroti 
na0fipaarv xaiptrt, 'iva ~ a i  i v  rg &no~ah6Jler rfic 6$qS a6roS xapjrt 
oiyalhrdptvor. 

Motivering van opdrag 

Konkluderende opdrag 

naparr0iaOooav rive $IJ& aGrGv iv  &ya8onort~. 

1 Petrus 4:19 is die slotvers van die tweede gedeelte wat handel oor die 

opdrag: lewe 'n heilige lewe te midde van lyding (sien hoofstuk 4, paragraaf 

5). Hierdie gedeelte (1 Petrus 4:12-19) gee aan die leser selfs nog 'n 

moeiliker opdrag as die eerste deel (3:13-4:6): Hulle moet bly wees as hulle 

ly (4:13b-14). Die motivering h ie~oor  is weereens Christus se lyding (4:13a) 

en God se eer (4:16). 



In 4:19 word 'n sinspeling op Psalm 31:6, wat ook deur Jesus aan die kruis 

gebruik is (Lukas 23:46), gebruik om die lesers te bemoedig om hierdie 

opdrag uit te voer. Met hierdie stelling s6 Petrus vir hulle dat hy besef dit is 

nie maklik om te ly vanwee jou goeie dade en bly te wees daaroor nie. Hy 

troos hulle deur te s6 dat Christene wat hierdie omstandighede beleef, hulle 

lewens in God se hand moet oorlaat terwyl hulle aanhou goed doen. Hulle 

het dus geen rede om hulle te bekommer nie. As die lesers die rede vir hulle 

lyding verstaan, sal hulle weet dat hulle veilig in God se hande is. Hulle weet 

tog reeds dat hulle God met hulle lewens kan vertrou. Vir die Psalmdigter 

was oorgawe 'n natuurlike handeling en Jesus Christus self was ook bereid 

om dit te doen. Petrus se sinspeling op dinge wat vir die lesers uit die Ou 

Testamentiese geskrifte reeds bekend is, maak hulle dus weereens meer 

ontvanklik vir die nuwe argument waarin dit gebruik word deurdat dit hulle 

emosie be'invloed (pathos). 

Uit die manier waarop hierdie perikoop in die briefliggaam-middel inpas (sien 

hoofstuk 4, paragraaf 5) is die bydrae van hierdie vers tot die funksie van die 

briefdeel reeds duidelik. Dit dien as aanmoediging vir die lesers om heilig te 

lewe tussen die heidene. Op hierdie manier dra dit ook by tot die bereiking 

van die doel van die brief. 

3.2.5 Psalm 55:23 in 1 Petrus 5:7 

1 Petrus 5:7 

Nuwe Afrikaanse 

vertaling: W e r ~  al iulle 

bekommemisse OD Hom, 

want Hy sorg vir julle. 

Psalm 55:23 (BHS) ( Psalm 54:22 (LXX) 

: m ~ 5  _ _  _ oin 051~5 , .  I 

Nuwe Afrikaanse 

vertallng: Laat iou 

sorae aan die Here oor, 

Hy sal vir jou sorg. Hy 

sal die regverdige nie in 

die steek laat nie. 

. . 

.;G,, a ~ ~ o v  ,@ bLKai4, 

Eie vertaling: Werp iou 

bekommernis OD die 

Here en Hyself sal jou 

versorg. Hy sal tot in 

ewigheid nie 'n rowwe 

golf vir die regverdige 



I gee nie. 1 

Opdrag aan party 1 

51-4 rIpeopuripoug o h  i v  bplv napa~ah6 b oupnpcopGrcpos.. . norp&varc.. . 

Konkluderende opdrag aan albei partye (ook alle Christene) 

- 

I Agtergrond by konkluderende opdrag: wyse van 

Opdrag aan party 2 

5:5a 'Opoios, vcojrtpo~, bnoz&yqrc npcopuripo~c 

uitvoering van opdrag 

5:7 n h a v  r4v ptprpvav irp& i m p i $ a n t ~  in '  a&&, 6 r l  
a t r q  piher m p i  irp6v. 

Die sinspeling op Psalm 55:23 wat in 1 Petrus 5:7 voorkom (hoofstuk 2, 

paragraaf 2.11), maak deel uit van die argument wat handel oor die regte 

houding teenoor gesag in die kerk (5:l-7) (hoofstuk 4, paragraaf 5). In hierdie 

perikoop word die ouderlinge in 5:l-4 vermaan om hulle gesagsposisie te 

hanteer soos God dit van hulle verwag. In 5:5a word die jongeres opdrag 

gegee om aan hierdie gesag onderdanig te wees en in 5:5b-7 word dit 

saamgevat deur te s6 dat Christene teenoor mekaar nederig moet optree en 

almal moet aan God onderdanig wees (hoofstuk 4, paragraaf 5.3) 

Vers 7 is 'n uitbreiding op die wyse hoe die opdrag oor nederigheid uitgevoer 

kan word: deur alle bekommemis op Horn te werp. Hiermee gee Petrus 'n 

oplossing vir die lesers se moontlike bekommernis oor hoe hulle dit sal regkly 

om die opdragte uit te voer. Sy advies is: Hulle moet hulle bekommernis op 

God werp sodat hulle Sy sorg kan elvaar. Bekommemis moet hulle dus nie 

weerhou van 'n heilige lewe tussen die heidene nie. Hulle weet tog reeds uit 

Psalm 55:23 wat om met bekommemis te doen. Hoe kan hulle dit nou as 

verskoning gebruik as dit reeds deel van hulle geloof is? 



In die briefliggaam-middel word die verwysings na Psalms dus deurlopend 

gebruik as deel van die oorredingsmiddel pathos. 

3.3 Briefliggaam-slot 

In die briefliggaam-slot (1 Petrus 5:8-11) is daar net een verwysing na Psalms 

en dit is 'n egg0 van Psalm 22:14 in 1 Petrus 5:8 (hoofstuk 2, paragraaf 2.12). 

1 Petrus 5:8 I Psalm 22:14 (BHS) 

K U E l l  L&J' 

Nuwe Afrikaanse Ou Afrikaanse 

vertaling: Wees nugter, 1 vertaling: Hulle het hul 

wees wakker! JuIIe ( mond teen my 

vyand, die duiwel, loop oopgespalk soos 'n leeu 

rond soos 'n brullende - wat verskeur en m. 
leeu, op soek na iemand - 
om te verslind. 

Opdrag 

Psalm 21:13 (UCX) 

.ijvo~[av in' i p i  sb o r ~ a  

Ou Afrikaanse 

vertaling: Hulle het hul 

mond teen my 

oopgespalk soos 'n leeu 

wat verskeur en m. - 

I Motivering van opdrag 

In hierdie briefdeel word die argument wat in die briefliggaam-middel gevoer is 

weereens beklemtoon. Die doel van die gedeelte is dat dit as samevatting 

van die argument moet dien (hoofstuk 4, paragraaf 3.2.3). Dit begin met die 

opdrag om nugter te wees (vj$ase) en sluit so aan by die opdrag aan die 

begin van die briefliggaam-opening (v$$ovrcs rcAc.Eiog i h i o a r e  - tewyl julle 

nugter is, moet julle ten volle hoop.. .). 



Vers 8b gee 'n rede waarom die lesers nugter moet wees: Hulle vyand, die 

duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek iemand om op te vreet. Die 

egg0 van Psalms is die vergelyking wat getref word met 'n brullende leeu. 

Soos in hoofstuk 2, paragraaf 2.12 vermeld, is dit moontlik dat hierdie nie 

noodwendig na die Psalm verwys nie, maar dat dit 'n algemene vergelyking 

van die tyd kon wees. Dit feit dat ons dit ook in Psalm 22:14 aantref, is egter 

'n aanduiding dat 'n brullende leeu 'n bekende beeld was om vyande mee te 

vergelyk. Hierdie vergelyking vertel aan die lesers presies hoe gevaarlik die 

duiwel is, gee 'n goeie motivering en dien as 'n waarskuwing om nugter en 

wakker te wees. 

Deur 'n bekende vergelyking te gebruik as deel van die motivering verkry die 

opdrag meer gesag. Logos word dus hier gebruik om die lesers op 'n logiese 

manier d a a ~ a n  te oortuig dat die opdrag nodig is as gevolg van die gevaar 

wat dreig. 

Hierdie verwysing na Psalms dra by tot die funksie van die briefdeel deur ten 

slotte weer die belangrikheid van die regte lewenswyse te beklemtoon. Die 

lesers moet so lewe dat hulle nie deur die duiwel se aanvalle vemietig word 

nie. Daarrnee word die lesers bemoedig om so tussen die heidene te lewe 

dat hulle 'n voorbeeld van 'n goeie lewenswyse kan stel, al kry hulle swaar. 

Dit is tog die doel van die brief. 

3.4 Briefslot 

Daar is geen verwysings na Psalms in die briefslot nie. 

4. Samevatting 

Die sintaktiese en retoriese funksies van elke verwysing na Psalms kan as 

volg opgesom word: 

Spore van Psalms in 

1 Petrus 

Psalm 66:lO in 

Sintaktiese funksie 

Deel van doel van opdrag wat dien as 

Retoriese 

funksie 

Pathos 



Uit die bogenoemde verwysings na Psalms in 1 Petrus is dit duidelik dat 

hierdie verwysings nie blote eggo's, sinspelings of aanhalings van Psalms is 

nie, maar dat dit aktief deel word van nuwe argumente. Petrus gebruik die Ou 

Testament hoofsaaklik as die oorredingsmiddel van pathos om sy lesers van 

sy standpunt te oortuig en so die doel van die brief te bereik. Dit is baie 

opmerklik dat die verwysings na Psalms in baie gevalle gebruik word as 'n 

motivering vir 'n opdrag en wanneer dit nie 'n direkte motivering is nie, het dit 

steeds die doel om die lesers aan te moedig om die opdrag uit te voer. 



Janse van Rensburg (2002:16) s6 in verband met die venvysings na Jesaja in 

1 Petrus 2:4-10, dat die tekste waarna die outeur venvys die retoriese doel 

van die teks ondersteun. Tog word die oorspronklike teks nie stilgemaak nie, 

die "atmosfeer" waarin dit oorspronklik gebruik is, word oorgedra na die nuwe 

konteks. Janse van Rensburg (2002:15-16) maak dit duidelik dat die outeur 

nie kommentaar op die Ou Testament lewer nie. Vanuit hierdie studie het dit 

duidelik geword dat die verwysings na Psalms die lesers bewus maak van iets 

wat vir hulle bekend is, dit skep dus inderdaad 'n bekende atmosfeer. Tog is 

die blote gebruik van die Ou Testamentiese teks in 'n nuwe argument in die 

Nuwe Testament, is reeds op sigself 'n vorm van kommentaar. 

Volgens Moyise (2002:E) is daar sewe modelle waawolgens die funksies wat 

die Ou Testament in die Nuwe Testament vewul gei'nterpreteer kan word. Die 

sewe funksies is: vewulling van beloftes, 'n sluier wat gelig word, opdragte 

wat 'n nuwe toepassing kry, ad hoc retoriek, die gevolg van nuwe 

vooweronderstellings waarmee na die teks gekyk word, om 'n kunstige effek 

te skep en om 'n storie te voltooi (Moyise, 2002:2-7). Hy is van mening dat 

die beste resultate verkry sal word wanneer hierdie modelle in kombinasie 

met mekaar gebruik word. Die kommunikatiewe funksie van die spore van 

Psalms in 1 Petrus pas die beste in by ad hoc retoriek, aangesien die 

venvysings gebruik word om Petnrs se argument te versterk. 

Schutter (1989:169) is van mening dat die outeur die Ou Testamentiese 

tekste as bron gebruik vir die temas waarop hy in 1 Petrus uitbrei. Hy gebruik 

die Ou Testament om sy argumente te ondersteun. Die Ou Testament 

ondersteun we1 Petrus se argumente, maar dit kan nie as bron d a a ~ a n  

gesien word nie. Hy het nie die Ou Testament gebruik om die brief te sklyf 

nie, maar we1 om dit wat hy sklyf te ondersteun. 

Volgens Cornelius (2003:E) is dit die blote teenwoordigheid van die Ou 

Testament wat die argument versterk aangesien dit die lesers bewus maak 

van iets wat reeds in hulle geheue vasgel6 is. Wanneer die lesers in Petrus 

se eerste brief dinge lees wat vir hulle reeds bekend is, mag dit vir hulle voel 



asof hy dinge skryf waarmee hulle reeds saamstem. Op hierdie manier word 

hulle deel van die argumentasieproses (sien Cornelius, 2003:lO). 

Die kommunikatiewe funksie van die gebruik van Psalms in 1 Petrus is dus 

bewusmaking. Deur die lesers bewus te maak van dinge wat hulle reeds 

weet, laat dit hulle voel asof dit wat die outeur skryf, dieselfde is as wat hulle 

alreeds oor die onderwerp gedink het. Dit het die gevolg dat hulle met hom 

saamstem en sodoende meer gebind sal voel om sy opdragte uit te voer. Die 

spore van Psalms speel dus 'n belangrike rol in die bereiking van die doel van 

1 Petrus. 



HOOFSTUK 6 

Konklusie 

1. Inleiding (Hoofstuk 1) 

In paragraaf 1 . 1  is aangedui dat 'n interpretasie van die funksies van die 

gebruik van Psalms in 1 Petrus 'n leemte is in die navorsingstradisie oor die 

gebruik van die Ou Testament in die Nuwe Testament. 'n Spesifieke leemte 

blyk te wees die bepaling van die kommunikatiewe funksie(s) van Psalms in 1 

Petrus. Daarom is besluit om in hierdie verhandeling te fokus op die 

interpretasie van die kommunikatiewe funksies van die spore van Psalms in 1 

Petrus. 

Aangesien kommunikatiewe funksies ideaal vanuit 'n retories-kritiese 

raamwerk ondersoek word, word daar in hierdie studie aangesluit by die 

interdissiplin6re metode van retoriese kritiek wat Cornelius in haar proefskrif 

(1  998) uitspel. 

Die spore van Psalms in 1 Petrus is ge'identifiseer as: 

Psalm 66:lO in 1 Petrus 1 :7; 

Psalm 62:l3 in 1 Petrus 1 :l7; 

Psalm 1 1  9:89 in 1 Petrus 1 :23; 

Psalm 34:9 in 1 Petrus 2:3; 

Psalm 118:22 in 1 Petrus 2:4; 

Psalm 118:22 in 1 Petrus 2:7; 

Psalm 39:l3 in 1 Petrus 2:ll;  

Psalm 34:12-16 in 1 Petrus 3:lO-12; 

Psalm 1 10:l in 1 Petrus 3:22; 

Psalm 31.6 in 1 Petrus 4:19; 

Psalm 55:23 in 1 Petrus 5:7; en 

Psalm 22:14 in 1 Petrus 5:8. 



2. Die aard van die spore van Psalms in 1 Petrus (Hoofstuk 2) 

In hoofstuk 2 is die aard van die spore van Psalms in 1 Petrus vasgestel deur 

eerstens te kyk na die verskille en ooreenkomste tussen die relevante verse in 

1 Petrus, die Psalms in Hebreeus volgens die Biblia Hebraica Stuttgartensia 

(BHS) en die Psalms in Grieks volgens die Septuagint (LXX). Daarna is die 

spore volgens Moyise (2000:18) se onderskeiding geklassifiseer as 'n eggo, 

sinspeling of aanhaling. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die spore 

van Psalms in 1 Petrus as volg geklassifiseer kan word: 

1 Petrus 1.23 - Psalm 1 1  9:89 I Egg0 

1 Petrus 1 :7 - Psalm 66:lO 

1 Petrus 1.17 - Psalm 62:13 

Egg0 

Egg0 

I 

1 Petrus 2:7 - Psalm 1 1  8% ( Aanhaling 

1 Petrus 2:3 - Psalm 34:9 

1 Petrus 2:4 - Psalm 1 1  8:22 

Aanhaling 

Sinspeling 

1 

1 Petrus 3:22 - Psalm 1 10:l I Egg0 

1 Petrus 2.1 1 - Psalm 39:13 

1 Petrus 3:lO-12 - Psalm 34:12-16 

I 

1 Petrus 4:19 - Psalm 31 :6 I Sinspeling 

Sinspeling 

Aanhaling 

I 

1 Petrus 5:7 - Psalm 55:23 ( Sinspeling 

1 Petrus 5:8 - Psalm 22:14 1 Egg0 

3. Analise en interpretasie met die fokus op die outeur en lesers 

van 1 Petrus (Hoofstuk 3) 

Om uiteindelik die kommunikatiewe funksies van die gebruik van Psalms in 

1 Petrus te bepaal, is daar in hierdie hoofstuk eers bepaal wie die sktywer van 

hierdie brief was, wat sy kennis van die Ou Testament was, vir wie hy geskryf 

het en wat die lesers se kennis van die Ou Testament was. 

Samevattend is vasgestel dat die outeur van hierdie brief na alle 

waarskynlikheid die apostel Petrus was. In samewerking met Silvanus skryf 

hy aan Christene wat verspreid aan die Noordekant van die Taurusberge 

woon. Hy hou aan hulle die norme en waardes van Christene voor wat in baie 

opsigte reeds deel van hulle lewens was. Hy verwag van hulle om hierdie 



waardesisteem sonder huiwering uit te leef ten spyte van die vewolging en 

swaarkry wat hulle as gevolg van hulle geloof beleef. Petrus doen dit in goeie 

afgeronde Grieks met baie spore van die Ou Testament daarin verweef. Hy 

en die lesers het waarskynlik beide 'n goeie kennis van Ou Testamentiese 

manuskripte gehad. Hierdie kennis het hy gebruik om hulle meer ontvanklik 

vir sy argumente te maak. Dit betrek sy lesers op so 'n manier by wat hy skryf 

dat hulle voel hulle het geen ander keuse as om te luister en te doen wat hy 

van hulle verwag nie. 

4. Analise en interpretasie met die fokus op die teks van 1 Petrus 

(Hoofstuk 4) 

In hoofstuk 4 is die teks van 1 Petrus geanaliseer en ge'interpreteer deur aan 

die volgende hoofpunte aandag te gee: 

Die aard van die teks; 

Die epistol&re struktuur van die brief; 

Die voorlopige doel van die brief; 

Die argument van die brief; 

Die patroon van die argument; 

Die waardesisteem wat in die brief voorgehou word; 

Die sosiale en kulturele topoi; 

Styl in die brief; en 

Die oorredingsmiddele wat in die brief gebruik word. 

In die bespreking van hierdie punte is vasgestel dat die lesers van 1 Petrus 

aangemoedig word om die teks as gesagvol en heilig te sien. Dit is dus die 

aard van die teks en dit word gedoen deur: 

Die lesers daawan te oortuig dat die brief met die gesag van God geskryf 

is; 

God as finale gesag van die boodskap voor te hou; 

Die brief aan 'n geslote groep lesers te rig wat ontvanklik daawoor sal 

wees; 

In die brief pogings aan te wend om die lesers se lewens te verander; en 

Die gebruik van godsdienstige taal. 



As die lesers die teks as heilig en gesagvol sien, sal hulle gesindheid 

daarteenoor meer ontvanklik wees en dit bei'nvloed weer die bereiking van die 

doel van die teks. As hulle ontvanklik is vir die teks, is die kans groter dat die 

outeur sy doel met die teks sal bereik. 

Die epistolQre. struktuur van 1 Petrus kon na 'n bespreking daarvan in 

paragraaf 3 as volg saamgevat word: 

0 Briefopening: 1 :1-12 

o Groetlbriefaanhef: 1 :1-2 

o Danksegging: 1 :3-12 

Briefliggaam: 1 :13-5:11 

o Opening: 1 :13-2:10 

o Middel: 2:ll-5:7 

o Slot: 5%-11 

Briefslot: 5:12-14 

Die hoofargument van 1 Petrus word in die briefliggaam-middel (2:ll-5:7) 

gevind en dit kan skematies soos volg voorgestel word: 

2:l l-12 : Lewe 'n heilige lewe tussen die heidene tot eer van God op die 

volgende maniere: 

a 2:13-3:12 : Toon die regte houding teenoor gesag in die w6reld 

b 3:13-4:6 : Lewe 'n heilige lewe te midde van lyding 

c 4:7-11 : Lewe 'n heilige lewe teenoor mekaar tot eer van God 

b 4:12-19 : Lewe 'n heilige lewe te midde van lyding 

a 511 -7 : Toon die regte houding teenoor gesag in die kerk 

Volgens Andrews (1990:53) se indeling het hierdie argumente die patroon 

wat hy tematiese ordening ("'topical arrangement") noem. Dit is waar die 

spreker onafhanklike idees noem wat wanneer hulle saamgevoeg word, 

duidelik maak wat hy as die belangrike saak beskou. Petrus gee 'n klomp 

onafhanklike opdragte aan die lesers en wanneer hierdie opdragte as 'n 

geheel gesien word, word dit duidelik dat hulle almal te doen het met 'n heilige 



lewe tot eer van God tussen heidene. Soos in paragraaf 5 van hoofstuk 4 

uiteengesit, is hierdie opdragte in twee groepe verdeel. Die argumente word 

dan in 'n a b b a-patroon geplaas. As geheel dui die argumente aan dat die 

outeur 'n heilige lewe tussen die heidene as die belangrikste saak beskou. 

Petrus hou die tipiese waardesisteem van 'n Christen aan sy lesers voor. Die 

basis van hierdie waardesisteem van die lesers is hulle geloof in die Drie- 

enige God. Die outeur en die lesers deel dus dieselfde waardesisteem en 

daarom kan Petrus in sy argument die lesers se waardesisteem gebruik om 

hulle te oortuig. Dit sluit aan by die sosiale en kulturele topos in die brief 

wat 'n heilige lewe tussen die heidene is. Van die lesers word verwag om 

deur die regte verhouding met gesag en die regte optrede in lyding, 'n 

voorbeeld vir die heidene te wees van hoe om 'n heilige lewe tot eer van God 

te leef. 

Die sty1 in die brief word gekenmerk deur die gebruik van metafore en 

vergelykings. Die word gebruik om die gehoor se aandag te trek deur dit wat 

vir hulle moeilik en onbekend is, met bekende sake te vergelyk. Dit plaas 

hulle swaarkry in 'n nuwe perspektief en moedig hulle sodoende aan om heilig 

te lewe ten spyte daa~an.  Die gebruik van beelde dra dus direk by tot die 

sukses van die brief. 

Ethos, pathos en logos word as oorredingsmiddele in die brief gebruik. In 

die briefopening word hoofsaaklik pathos en ethos gebruik. In die 

briefliggaam word daar meestal van logos gebruik gemaak, maar ook van 

pathos en ethos. 

Die voorafgaande dra alles by tot die doel van die brief. Die doel van die 

brief is voorlopig as volg vasgestel: om die Christene wat swaarkry as gevolg 

van hulle geloof te bemoedig om 'n goeie lewenswyse tussen die heidene te 

he, omdat hulle weet dat dit wat hulle glo die waarheid is. Dit word ook deur 

die outeur in 1 Petrus 5:12 so voorgehou. Wanneer daar gekyk word na die 

kommunikatiewe doel van die brief, kan ges6 word dat hierdie brief 'n brief 

van paraenese is. Dit sluit aan by die voorlopige doel omdat daar gepoog 



word om 'n gedragsprobleem aan te spreek deur bemoediging. Die doel van 

die brief is dus om die Christene wat swaarkly te bemoedig om 'n heilige lewe 

tussen die heidene te leef. 

5. Die kommunikatiewe funksies van die gebruik van Psalms in 

1 Petrus (Hoofstuk 5) 

Aan die einde van hoofstuk 5 kan die sintaktiese en retoriese funksies van 

elke verwysing na Psalms as volg opgesom word: 

Spore van Psalms in 

1 Petrus 

Psalm 66:lO in 

1 Petrus 1 :7 

Psalm 62:13 in 

1 Petrus 1:17 

Psalm 1 l9:89 in 

1 Petrus 1 :23 

Psalm 349 in 1 Petrus 

2:3 

Psalm 1 18:22 in 

1 Petrus 2:4 

Psalm 1 1  8:22 in 1 

Petrus 2:7 

Psalm 39:l3 in 

1 Petrus 2:11 

Psalm 34:12-16 in 

1 Petrus 3:lO-12 

Psalm 1 10:l in 

1 Petrus 3:22 

Psalm 31 :6 in 1 Petrus 

Psalm 55:23 in 

1 Petrus 5:7 

Sintaktiese funksie 

Deel van doel van opdrag wat dien as 

motivering 

Deel van motivering van opdrag 

Deel van motivering van opdrag 

Motivering van opdrag 

Deel van agtergrond by opdrag 

Deel van implikasie van skrifgedeelte wat 

opdrag motiveer 

Direkte aanspreekvorm in opdrag 

Motivering van opdrag 

Deel van nadewerklaring van 'IqooD 

Xp~orou 

Deel van konkluderende opdrag 

Deel van agtergrond by konkluderende 

opdrag 

Retoriese 

funksie 

Pathos 

Pathos 

Pathos 

Pathos 

Pathos 

Pathos 

Pathos 

Pathos 

Pathos 

Pathos 

Pathos 



Uit die bogenoemde verwysings na Psalms in 1 Petrus is dit duidelik dat 

hierdie verwysings nie blote eggo's, sinspelings of aanhalings van Psalms is 

nie, maar dat dit aktief deel word van nuwe argumente. Petrus gebruik die Ou 

Testament hoofsaaklik as die oorredingsmiddel van pathos om sy lesers van 

sy standpunt te oortuig en so die doel van die brief te bereik. Dit is baie 

opmerklik dat die verwysings na Psalms in baie gevalle gebruik word as 'n 

motivering vir 'n opdrag en wanneer dit nie 'n direkte motivering is nie, het dit 

steeds die doel om die lesers aan te moedig om die opdrag uit te voer. 

Psalm 22:14 in 

1 Petrus 5:8 

Die blote teenwoordigheid van die Ou Testament versterk dus die argument 

aangesien dit die lesers bewus maak van iets wat reeds in hulle geheue 

vasgel6 is. Wanneer die lesers in Petrus se eerste brief dinge lees wat vir 

hulle reeds bekend is, mag dit vir hulle voel asof hy dinge sklyf waarmee hulle 

reeds saamstem. Op hierdie manier word hulle deel van die 

argumentasieproses. 

Die kommunikatiewe funksie van die gebruik van Psalms in 1 Petrus is dus 

bewusmaking. Deur die lesers bewus te maak van dinge wat hulle reeds 

weet, laat dit hulle voel asof dit wat die outeur skryf, dieselfde is as wat hulle 

alreeds oor die ondetwerp gedink het. Dit het die gevolg dat hulle met hom 

saamstem en sodoende meer gebind sal voel om sy opdragte uit te voer. Die 

spore van Psalms speel dus 'n belangrike rol in die bereiking van die doel van 

1 Petrus. 

Deel van motivering van opdrag 

6. Samevatting 

In hoofstuk 1, paragraaf 3 is die sentrale teoretiese argument soos volg 

opgesom: Die outeur gebruik spore van Psalms in 1 Petrus om sy standpunt 

effektief te kommunikeer. Die spore dien as beelde en beskrywing en ook as 

'n manier om gesag te verleen aan dit wat hy wil kommunikeer. 

Logos 



Uiteindelik blyk dit egter dat die spore van Psalms sy oproepe beklemtoon, 

omdat hy nie met totaal vreemde inligting na sy lesers kom nie. In sommige 

gevalle kan die spore ook gesien word as 'n bewys dat die dinge wat in die Ou 

Testament gese is, vir die lesers waarheid geword het. 

Dit sluit aan by die gevolgtrekking wat in hoofstuk 5 gemaak is: Die 

kommunikatiewe funksie van die spore van Psalms in 1 Petrus is om die 

lesers bewus te maak van dinge wat hulle reeds aanvaar. Op hierdie manier 

kan die outeur sy standpunt effektief kommunikeer, want deur hulle te 

herinner aan hierdie dinge wat hulle reeds glo, maak hy hulle meer ontvanklik 

vir sy argumente en motiveer hy hulle om sy opdragte uit te voer. 
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