
Liturgie preek Jak 5,7-11, hemelvaart (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 14-05-2015, 09.30u 

Mededelingen ouderling van dienst 

Komen tot de Here 
 Voorzang Psalm 47,3-4 'God vaart voor het oog' 
 Stil gebed 
 Votum/zegengroet 
 Aanbidding: 
 -Psalm 110,1-3 ‘Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken’ 
 -GK 145 ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’ 
 Gebed 

Bediening van de heilige doop aan Joriene Woldijk 
 -onderwijs kinderen 
 -formulier 
 -zingen LB 334,1-3 ‘Here Jezus, wij zijn nu’ 
 -bediening van de Heilige doop 
 -zingen Opw 642 ‘De rivier’ 

Luisteren naar de Here: 
 Schriftlezing(en), zie onder  
 Verkondiging, tekst en thema zie onder 
 Gebed aansluitend aan verkondiging 
 Zingen Psalm 72,2.7,10-11 ‘Met afgunst werd mijn hart vervuld’ 

Geven aan de Here: 
 Dank- en voorbedegebed    
 Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
 Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
 Zingen E&R 397 'Majesteit' 
 Zegen 

Leesgedeelte(n): Hand 1,1-14 en Jak 5,7-11 
Tekst: Jak 5,7-11 
Preekthema: ‘Vruchtdragen voor je God - geduld!'  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Het is vandaag Hemelvaart en vanmorgen gaat het over geduld en het gaat over 

geduld omdat, wij als gemeente, bezig zijn met de vrucht van de Geest. 

Daar op de muur, daar zie je een aantal tekeningen daarvan; vreugde hebben we 

gehad, vrede hebben we gehad en liefde hebben we gehad en vandaag hebben we het 

over geduld.  

Het gaat vandaag over geduld en dit past mooi bij Hemelvaart, vanwege de tekst die 

we hebben gelezen en daar staat: ‘ Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer 

komt.” 

De here Jezus is naar de hemel gegaan en van ons wordt gevraagd, van jou wordt 

gevraagd om geduld te hebben. 

Het thema is: 

Thema: ‘Vruchtdragen voor je God - geduld!’ 

1. Wat betekent geduld? 

2. Wat als je geen geduld hebt? 

3. Wat als je nepgeduld hebt? 

4. Hoe krijg jij dit geduld? 

1. 

Een vraag voor jou: ben je geduldig? Ben je een geduldig mens? 

Is dat nou typisch een kenmerk wat gezegd kan worden van jou? Ben je geduldig? 

Denk daar eens over na, of duurt het wachten voor een kassa jou vaak te lang, 

wachten voor een rood stoplicht? 

Het woord wat hier gebruikt wordt, in Jakobus 5; geduld, heb geduld, dat is 

makrothumia.  

U mag het vergeten, maar ik wil even wat over dat woord zeggen want dat helpt ons 

vanmorgen echt. 

Dat Griekse woord dat kun je in tweeën knippen; makro en thumos. 

Dat woord makro dat betekent lang en dan lang in de zin van tijd, het duurt lang, het 

vraagt veel tijd. 

En dat woord thumia, thumos, betekent uitbarsting van boosheid. 
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Dus als je die twee woorden samenvoegt, makrothumia, dat betekent; het duurt heel 

lang voordat je uitbarst in boosheid. 

Het duurt een hele tijd voordat jij je geduld verliest, want daar gaat het over, het gaat 

over geduld. 

Het duurt lang voordat jij ontploft, voordat jij uit je vel springt. 

Het gaat dus over geduld; lang in tijd duurt het dus voordat je boos wordt, geduld 

hebben. 

In Exodus 34 wordt er van de Here God gezegd dit: een God die liefdevol is en 

genadig en geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw staat er dan. 

Dus we hebben gezien dat dit Griekse woord: het duurt lang voordat iemand boos is, 

wordt de Here God snel boos? 

Laat de Here zich in Zijn toorn direct gaan? 

Het duurt bij de Here heel lang voordat zijn toorn is opgewekt. 

Als er staat de Heer is geduldig, Exodus 34, het duurt heel lang voordat Hij boos is. 

Dat betekent; het kan wel gebeuren dat de Here God boos op je is, maar dan heb je 

het wel heel ver laten gaan, dan heb je het ook wel te ver laten gaan, dan heb je veel te 

lang gewacht met vergeving vragen. 

Dat betekent als er van de Here gezegd wordt in Exodus 34 dat Hij geduldig is; Hij 

kan Zijn geduld verliezen, Hij kan boos worden, maar het duurt wel lang, dan moet je 

het heel bont maken. 

Maar waarom is de Here geduldig? 

Dat hebben we vanmorgen gezien in de doop, want de Here heeft Zijn naam aan 

Joriene gegeven en we dachten vanmorgen allemaal aan onze eigen doop, lang 

geleden of kort geleden, en die naam is aan ons allen gegeven Exodus 34: de Heer, De 

Heer, liefdevol en genadig en geduldig. 

En dat betekent dat ouders dit zo aan hun kinderen moeten leren dat de Here zo is: 

liefdevol, genadig en geduldig. 

Dat moeten ze in hun eigen leven laten zien zodat hun kinderen dat in hun leven 

oppikken, maar dat moeten ze ook uitleggen in woorden zodat kinderen dit leren.  

Als staat in Exodus 34 dat de Here geduldig is dan wil dit niet zeggen dat Hij alles 

maar door de vingers ziet, nee, dat wil het niet zeggen. 

Het wil zeggen dit; de Here laat zich niet direct in toorn gaan, je krijgt de tijd om je te 

bekeren. 
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Wat leer jij je kinderen? 

Voor de rest van de preek; denk na over hoe geduldig ben je en wat laat je daarvan 

zien. 

Dat geduld van de Here in Exodus 34, in alle aspecten van de vrucht van de Geest 

hebben we dat gezien en dat is zo ontzettend mooi, al die dingen die we daar 

genoemd hebben;liefde,vrede enz, dat zijn allemaal dingen die de Here heeft en 

waarvan wij moeten zeggen, als we eerlijk in ons hart te rade gaan; maar dat heb ik 

niet zo, zoals de Here dit heeft. 

Al die dingen; liefde vrede, geduld, dat is typisch voor de Here en de Here heeft het, 

maar de Here geeft het ook. 

De Here geeft liefde, in je hart en leven, zodat je niet alleen jezelf liefhebt, maar zodat 

je ook anderen liefhebt. 

De Here geeft vrede; Hij is de God van de vrede, staat in de Bijbel. 

Hij geeft ons vrede in ons hart zodat we mogen weten dat we aangenomen kinderen 

van God zijn. 

Dus de Here heeft al die eigenschappen en geeft ons die eigenschappen en hoe krijgen 

we dat? 

Dat hebben we mogen zien; door de Heilige Geest, de Here zegt; Ik ben de wijnstok 

en jullie zijn de ranken en als een rank ge-ent is op de wijnstok, dan vloeit van de 

wijnstok in de rank over wat de Here Jezus ons geeft, maar dan moeten we het hem 

wel vragen. 

Hij geeft het ons, maar dan moeten we het Hem wel vragen. 

Het evangelie is nog mooier; de Here heeft het en Hij geeft het, maar het evangelie is 

ook dit: in de Here Jezus ben je al volmaakt. 

Als de Here naar jou kijkt, dan ziet hij jou als volkomen liefdevol, dan ziet Hij jou als 

iemand die altijd volmaakt blij en gelukkig is met God, in de Here Jezus. 

Dan ziet Hij jou als iemand die altijd vrede heeft met God, want Hij ziet jou aan in de 

Here Jezus. 

Dan ziet Hij jou aan als iemand, die in de Here Jezus, altijd geduldig is, dat is het 

evangelie. 

Je wordt door God in de Here Jezus gezien; alles wat geldt voor God geldt ook voor 

jou, dat is het evangelie. 
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En tegelijk vraagt Hij van je; heb geduld, zorg dat het lang duurt voordat je boos 

wordt, wees geduldig. 

Dat is het eerste wat we zien: de Here God heeft geduld en Hij geeft het jou, dat is het 

eerste. 

2. 

Het tweede; wat nou als je geen geduld hebt? 

In Jakobus zien we daar een voorbeeld van staan; daar geeft Jakobus het voorbeeld 

van een boer die geduldig staat te wachten op de opbrengst van zijn land tot de 

regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 

Het voorbeeld wat we hier krijgen is van een boer die rustig is en geduldig.  

Hij heeft gezaaid en nu moet hij wachten met oogsten, ja hij moet wachten tot na de 

regen, de planten zijn opgekomen, maar de tijd begint te dringen om te gaan oogsten. 

En dan staat er; hij moet geduld hebben, want er zijn twee mogelijkheden; hij moet 

nog even wachten tot de regen komt en wat is het effect van de regen, dat een week 

nadat de regen is gevallen en de zon erop heeft geschenen, dat de opbrengst beter zal 

zijn, dat de planten nog beter gegroeid zijn. 

Maar hij heeft nog een mogelijkheid; hij wacht niet, want hij ziet op zijn horloge dat 

de tijd dringt en er moet eigenlijk nodig geoogst worden want waar is hij bang voor? 

Als het niet gaat regenen dan zal de boel verdrogen en wat is dan het gevolg? 

Het gevolg van te vroeg oogsten is dat de oogst kleiner is en dat is iets wat je voor dit 

punt even moeten onthouden; kunnen we dit toepassen? 

Ik zal het even herhalen; het gevolg van te vroeg oogsten is dat de oogst kleiner is, 

zouden wij dit kunnen toepassen voor ons eigen leven? 

Wat nou als je geen geduld hebt en net als die boer, als je het voorbeeld omkeert, niet 

geduldig wacht. 

Stel je hebt haast; het verkeer gaat tergend langzaam, wat doe je dan? 

Je wordt boos, je zit tergend achter het stuur, kijkt in je stuur en je begint te 

schreeuwen, gaat bumperkleven en seinen met je lampen. 

De oogst van de ongeduld is bij jezelf een stuk boosheid, waar je bij jezelf achteraf 

spijt van hebt, of een geïrriteerde bestuurder voor je. 

Een ander voorbeeld; je hebt heel lang geduld met je kind, maar nu is de maat echt 

vol; waarom heb je dat gedaan! Ik had nog gezegd dat het niet mocht! 
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Wat is de oogst daarvan, als je geen geduld had en je haalt uit met woorden of met je 

hand?  

Je baalt er achteraf van; als je geduldig was geweest, was de oogst groter geweest; 

voor jezelf en voor je kind. 

Nog een paar voorbeelden; als je niet krijgt wat je wilt, geen salarisverhoging, geen 

partner, de NAM doet moeilijk, je huis wordt niet verkocht, Jakobus zegt hier, net als 

die boer kun je gaan doen waar je eigenlijk mee moet wachten. 

Hier staat als je een grote oogst wil, als je blij wilt zijn, als je gelukkig wilt zijn, als je 

in de vrede wilt staan van God, dan moet je wachten staat hier. 

Dan is de oogst voor je eigen hart, voor je eigen ziel, groter, dan moet je wachten tot 

de regen, dan moet je wachten tot het tijd is. 

Nog een voorbeeld; als het gaat om relaties en een jongen en een meisje hebben 

verkering, wachten, maar ze hebben als seks, wat er dan gebeurt is dat ze de druk niet 

kunnen weerstaan en ze zeggen; we kunnen het niet opbrengen om te wachten, 

terwijl de Bijbel zegt dat seksualiteit hoort in het huwelijk. 

Wat is het gevolg? Wat is de oogst? 

Je denkt; dat heb ik tenminste binnen, maar de werkelijkheid is dat je slechter af 

bent, dat de oogst slechter is. 

Als je gewoon had gewacht, als je geen geduld hebt, zegt Jakobus, dan is je omgeving 

de dupe, dan ben jezelf de dupe, want de oogst voor je eigen hart en de vrede met de 

dingen die je gedaan hebt, is als je gewacht hebt hoger. 

Je kunt dan tevreden zijn, want je hebt gewacht, je hebt gekregen wat je nu toekomt, 

wat je nu mag krijgen en als je niet wacht kun je ook boos worden op God. 

Door God bijvoorbeeld kwalijk te nemen dat je iets niet krijgt wat je wel wilt, wat je 

nog niet krijgt. 

En dan kan het zijn in je boosheid tegenover geduld, dan kan het zijn dat je niet 

woedend reageert tegenover God -want je hebt vroeger altijd geleerd dat je niet boos 

mag zijn op God-, maar iemand die niet expliciet boos wordt op God die kan wel in 

zijn eigen hart boosheid ronddragen tegenover God. 

Een stille boosheid in je hart waardoor je afstandelijk en gereserveerd bent tegenover 

God, dat je God op afstand houdt, dat je de dingen van God op afstand houdt. 
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Dan bast je niet uit in woede tegenover de Here, maar dan ben je kil tegenover de 

Here, de woede smeult om het zomaar te zeggen; geen ontploffing maar een 

smeulende woede. 

Punt hier was in het tweede; geen geduld hebben is het niet aanvaarden dat dingen 

anders gaan dan jij graag wilt. 

Het is je niet neerleggen bij dat God andere ideeën voor jou heeft, dat God andere 

plannen heeft dan jij voor ogen hebt en, zegt Jakobus, het gevaar is dat je dingen zelf 

gaat regelen met alle negatieve gevolgen voor jezelf, voor je omgeving en tegenover 

God. 

3. 

Derde punt;wat als je nep geduld hebt? Ziet u welke sinaasappel echt is en welke nep 

is? 

Hier zitten de echte vrucht in, 9 partjes, ze lijken op elkaar maar deze is echt. 

Wat als je nep geduld hebt? 

Sommige mensen lijken heel geduldig; die lijken heel rustig en die lijken de vrucht 

van de Geest te hebben, maar ze hebben de nepperd in hun leven. 

Als je die nep geduld hebt dan komt dit niet voort uit de Heilige Geest, maar uit jezelf. 

Waar komt het uit voort; de echte vrucht van de Geest komt uit de Heilige Geest, nep 

geduld komt uit onverschilligheid voort. 

Iemand die onverschillig is die wordt er niet anders van als iemand in de kreukels 

ligt; als je broeder of zuster, als die het lastig heeft, die zou geen vinger uitsteken. 

Iemand die onverschillig is die lijkt heel kalm, maar hij is kalm omdat de rest van de 

wereld hem koud laat, hij is onverschillig. 

Het interesseert hem niet als het slecht gaat met een ander, want die persoon denkt 

alleen aan zichzelf, die wordt vanuit zijn onverschilligheid niet boos als iemand heel 

verkeerd bezig is, maar die steekt er geen vinger naar uit. 

Als jouw broeder of zuster, als iemand iets dom doet wat slecht voor diegene is, dan is 

het goed om je geduld te verliezen want dan moet je erbij zijn om te zeggen; dat is 

niet oké, wat je nu doet is niet goed voor jezelf. 

Maar iemand die onverschillig is zal geen poot uitsteken, hij wordt er ook niet 

verdrietig van als iemand anders verkeerde dingen doet en daarom loopt hij voorbij 
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aan alles wat hem kan raken, dus dan lijkt het alsof die persoon geduldig is maar het 

is de nep vrucht. 

Het komt voort uit zijn eigen onverschilligheid en het laat hem dus denken als 

dingen; hier ben ik niets mee te maken, hier heb ik niets mee te maken. 

Onverschilligheid groeit bij iemand die geen liefde heeft en toen we stil stonden bij de 

eerste vrucht van de Geest toen heb ik niet gevraagd wat de nep versie is, maar de nep 

versie van liefde is dat je alleen liefde hebt voor jezelf en zo is er ook een nep versie 

van de vrucht geduld. 

Maar als er geen liefde is, is er ook geen geduld, als je van iemand houdt, als iemand 

iets doet wat doet wat slecht is voor diegene, dan verlies je je geduld en dan zeg je; dit 

kun je niet maken, dat is niet goed voor je. 

Als je dat laat zien aan elkaar, dan is er dus die liefde, dan is er bezorgdheid, dan 

moet je niet alleen geduld hebben en je mond houden, nee, dan is een gezond stukje 

boosheid op zijn plek en geen nep geduld, geen onverschilligheid. 

Hebt u dat geduld, hebt u die liefde waardoor u elkaar erbij durft te houden en elkaar 

durft aan te spreken? 

4. 

Het laatste punt; hoe krijg je dit geduld? 

We hebben het antwoord al gelezen; de Here is geduldig met jou met u. 

Dat betekent; iedere dag stel jij, stelt u, stel ik, het geduld van de Here op de proef en 

wat je dan niet moet doen is direct naar die tekst in Exodus 34 gaan en daarmee 

zwaaien en dan zeggen; ja maar de Here is geduldig met mij. 

Wat je dan doet is niet onder ogen zien dat je iedere dag het geduld van de Here op de 

proef stelt. 

Niet direct vluchten naar het antwoord: de Here is toch geduldig met me? 

Nee, het onder ogen zien; hoe vaak stel ik het geduld van de Here op de proef? 

Hoe vaak moet de Here trouw zijn terwijl ik ontrouw ben en hoe vaak ben ik koud 

tegenover Hem en moet Hij mijn hart weer warm maken? 

U stelt zo vaak het geduld van de Here op de proef. 

En de here stelt Zijn boosheid uit en Hij heeft geduld; belijdt daarom je zonden, dat is 

het eerste. 

Hoe krijg je dat geduld? Door te beseffen hoevaak je dat geduld op de proef stelt. 
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En dan het tweede; Jakobus die zegt het; wees net zo geduldig als die boer en houdt 

moed, want de Heer zal spoedig komen. 

Het is vandaag Hemelvaart; De here is naar de hemel gegaan en dan staat hier; heb 

geduld tot de Here terug zal komen, want Hij komt spoedig terug. 

Als wij vandaag Hemelvaart vieren, dan belijdt je dus dat de Here terug komt, dan 

heb je geduld tot de Here Jezus terugkomt, dan wacht je daarop. 

Waar zit je op te wachten in je leven, wat moet er gebeuren? 
Als je weet op wie je wacht, zegt Jakobus, dat je wacht op de Heer, Hij zal spoedig 

komen. 

Wie is de Heer? Hij is almachtig en Hij is de Koning over je leven. 

Dat betekent als je weet op wie je wacht, waarom zal ik dan nog ongeduldig zijn? 

Jezus komt terug, Hij heeft de regie over mijn leven, Hij zorgt ervoor dat mijn leven 

gaat zoals Hij het wil en Hij is liefdevol, Hij laat mijn leven niet uit de rails lopen, Hij 

geeft me wat ik nodig ben, ik zal erom bidden en Hij geeft het misschien niet direct, 

maar Hij zorgt wel dat Hij voor je zorgt en Hij is liefdevol en Hij is genadig. 

En jij kunt ongeduldig zijn maar op wie wacht je? 

Heb je het geduld om op die Heer te wachten, durf jij jezelf dingen te ontzeggen; want 

bij die Heer kun je niet zomaar alles doen of laten. 

Heb je geduld om op die Heer te wachten? Heb je dat geduld? 

We gaan bidden.

Gerwin Pruijssen Pagina �  van �  preek Jak 5,7-119 9


