
Woensdag 28 Maart 
Skrifgedeelte: 2 Petrus 3:8-13 Fokusgedeelte: 2 Petrus 3:10 

Hy kom – sy tyd is nie ons tyd nie 
Die mens sê maklik: Daar is nog baie tyd. ’n Tydjie voor ons sterf, ’n tydjie voor die 

wederkoms. Hoe weet ons? Ons weet Hy kom weer, maar wanneer? Petrus het reeds 
geskryf Hy kom beslis weer. Nou skryf hy Christus kom op sy tyd. Nie ons tyd nie. 

As mens vergeet ons maklik: God se tyd is nie ons tyd nie. Wanneer die wederkoms 
plaasvind en wanneer dit jou laaste dag op aarde is – dit weet Hy alleen. As Hy uitstel, 
langer vat as wat die mens verwag, is dit juis ter wille van die mens. Ter wille van ons. 
Hy gee geleentheid tot bekering. As die mens maar net wil onthou: Hy kom soos ’n 
dief in die nag. Hy wil hê ons moet ALTYD gereed wees vir wanneer Hy kom. 

Die rede hoekom Hy wag, lê juis in sy lankmoedigheid. Hy gee geleentheid vir 
inkeer. Terwyl ons wag, moet ons dan saam met die wêreld spot? Moet ons dan ook 
kla dat Hy nie kom nie? Moet ons kleingelowig raak? Nee, ons moet vroom en 
toegewyd lewe. Ons moet let op ons wandel en ons godsvrug. Ons moet leef asof die 
tyd van die Here vandag is. Ons weet daar kom ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde. Ons 
is gereed en sien daarna uit. 

Dit is tot ons voordeel dat ons nie weet wanneer Hy kom nie. Nou is die opdrag 
duidelik. Wees altyd gereed en leef asof jy gereed is. Die alternatief is om te leef asof 
Hy nie kom nie. Hy kom – op sy tyd en volgens sy raadsplan. Daarom dank ons Hom 
vir sy genade en wag ons voorbereid. Totdat Hy kom. 
Sing: Psalm 118-1:1 
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