
Donderdag 29 Maart 
Skrifgedeelte: 2 Petrus 3:14-18 Fokusgedeelte: 2 Petrus 3:14 

Hy kom – lewe soos Hy eis en nie soos jy 
wil nie 

Christus kom weer. Hy kom op sy tyd. Juis daarom kan Petrus verder skryf: Totdat 
Hy kom, moenie moedswillig wees nie, moenie lewe asof jy nie gereed is nie – lewe 
soos God eis. Juis omdat ons weet Hy kom, moet ons lewe soos Hy van ons eis en 
nie soos ons wil lewe nie. Die woorde wat Petrus gebruik, is vlekkeloos en onberispelik 
tot vrede. 

Ons kan baie ongeduldig word, omdat dit voel of Christus se tyd van wederkoms 
net nie aanbreek nie, of ons kan so op Hom fokus, vir Hom lewe, Hom soek – ons kan 
vlekkeloos en onberispelik wandel. Laasgenoemde is wat ons moet doen. Moenie 
ongeduldig word omdat Hy nie kom nie, moenie saam met die wêreld spot nie, gebruik 
die tyd om die regte dinge op te soek en die regte dinge te doen. Terwyl die Here die 
geleentheid gee, oefen om mooi te lewe. 

Mense gaan die Skrif verdraai. Mense gaan spot. Mense gaan dink Hy kom nie 
meer nie. Maar omdat ons weet Christus kom, wees geduldig en lewe vlekkeloos en 
onberis-pelik. Tot vrede. ’n Ewige vrede. 

Die groot gevaar is dat ’n mens in die tyd wat ons wag, meegesleep sal word deur 
die verleidinge van hierdie wêreld. Moenie. Terwyl ons wag, laat ons goed doen. 

Ons moet die tyd gebruik om toe te neem in die kennis en genade van die Here 
Jesus. Ons moet groei in ons verhouding met Hom, naby Hom leef. Ons moet weet 
Hy kom. Ons spot nie saam nie, ons wag vir Hom op sy tyd, intussen lewe ons soos 
Hy eis en nie soos ons wil nie. 
Sing: Psalm 128-1:1 
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