
Geduld

(1 Sam. 16: 13 HSV)

´Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden 
van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig 
over David vanaf die dag en voortaan…´



Geduld

(1 Tim. 6:11  HSV)

´U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze 
dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, 
liefde, volharding en zachtmoedigheid na



Geduld

(Hebr. 6: 11 -15 HSV)

11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet 
toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, 12  
opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die 
door geloof en geduld de beloften beërven.13 Want toen 
God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat 
Hij bij niemand die hoger was, kon zweren.14 Hij zei: 
Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in 
aantal doen toenemen 15. En zo heeft Abraham de belofte 
verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben´



Geduld

´Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen 
van de wil van God, de vervulling van de belofte zult 
verkrijgen´. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, 
zal komen en niet uitblijven.´
( Hebr. 10:  36, 37 HSV) 

´God zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd gebeurt´
(Pred.3: 11 BGT)



Geduld

(2 Petr. 3: 8-10 HSV) 

´Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag 
bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 
De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld 
met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen 
tot bekering komen. Dan komt Hij terug.´



Geduld

(Efeze 4: 1,2 HSV) 

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een 
wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is 
2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door 
elkaar in liefde te verdragen, 



Geduld

(1 Petr. 2: 19 – 20 HSV) 

19.Want dat is genade, als iemand om het geweten voor 
God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten 
onrechte lijdt. 20 Want wat voor roem is er als u het 
geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen 
ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u 
goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 



Geduld

(1 Thess. 5: 14 HSV) 

´En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven 
terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de 
zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben´



Geduld

(Col. 3: 12  HSV) 

´Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en 
geliefden, met innige gevoelens van ontferming, 
vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld´



Geduld

(1 Petr. 2: 19 – 25 HSV) 

19.Want dat is genade, als iemand om het geweten voor 
God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten 
onrechte lijdt. 20 Want wat voor roem is er als u het 
geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen 
ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u 
goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 21 Want 
hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons 
geleden heeft; ; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u 
Zijn voetsporen zou navolgen.  22 Hij, Die geen zonde  >



Geduld

(1 Petr. 2: 19 – 25 HSV) 

gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is. 
23 Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en 
toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die 
rechtvaardig oordeelt 24 Die Zelf onze zonden in Zijn 
lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de 
zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn 
striemen bent u genezen. 



Geduld

(Gen. 22: 12 HSV) 

´doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en 
uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt´



Geduld

(Jak. 5 : 7 – 8  HB) 

´broeders, wacht geduldig tot de Here terugkomt, zoals een 
boer tot de herfst(!) wacht om zijn oogst binnen te halen. 
Wees dus geduldig en houd moed, want het duurt niet lang 
meer voordat de Here komt´


