
Week 38

Geduld

In hierdie gedeelte is die tweede generasie Christene 

ongeduldig, omdat hulle al ongeveer 40 jaar wag vir 

die tweede koms van Jesus en niks is aan die gebeur 

nie. Die heidene in die omgewing is besig om die 

spot te dryf met die volgelinge van Jesus, omdat hulle 

beloofde Messias nog nie terug gekeer het nie. Petrus 

Fokus

Vrae vir bespreking

1. Hoe verskil Goddelike geduld waarin van die algemene menslike geduld van ‘vasbyt tydens moeilike 

tye’.

2. Lyding is ‘n teken dat God steeds kans gee aan die mensdom om tot geloof te kom – hoe beïnvloed dit 

jou persepsie van jou eie lyding?

3. Geduld is ‘n teken van Goddelike heerskappy – waar in jou lewe het jy hierdie berusting nodig?

9“...Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil 
hê dat iemand verlore gaan nie...”

Teksvers 

Leerplan

2 Petrus 3:9

BYBELMEMORISERING

Dinsdag - Oefen die teks en dink na oor waar jy nou sou wees sonder God se geduld.

Woensdag - Oefen die teks en dink na waar jy Goddelike geduld nodig het?

Maandag - Oefen die teks en dink na oor hoe geduldig God met jou is daar waar jy vandag is.

Donderdag - Oefen die teks en lys al jou seëninge as ‘n teken van Goddelike geduld wat steeds die 
   laaste sê het.

antwoord op hierdie frustrasie en spot deur te wys dat God geduldig is met Sy verlossingsplan, die mense 

nog meer kans gegee word om tot inkeer te kom en daarom God se genade ervaar. Goddelike geduld is ‘n 

teken van Goddelike almag, Goddelike beheer en God se verlossingsplan wat steeds besig is om te ontvou.

Vrydag  - Oefen die teks en lys die mense wat steeds Goddelike geduld nodig het.
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