
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Hebt u dat ook: die vreemde mengeling van afkeer en afgunst, als u mensen ontmoet die zo 

stralend zeker weten wat God van dag tot dag met hen voor heeft? Iemand zei: God wil niet 

dat wij verhuizen. Hoe weet zo iemand dat? We kunnen ons nog wel voorstellen dat we 

terugkijkend op ons leven zeggen: dit was de leiding van God. Leiding ontdekken we 

achteraf. Maar als we nog voor de beslissing staan, hoe moeten we dan bepalen wat Gods 

bedoeling is? We maken zo vaak mee, dat we ’t echt niet weten: wat moeten we doen, de 

kinderen iets toestaan of niet? Ergens weggaan of blijven? Naar welke school? Doorstuderen 

of niet? Welk beroep kiezen? Trouwen met wie? Hoeveel kinderen? Een tweede huwelijk of 

niet? En als we een besluit genomen hebben, omdat het leven dat gewoon eist, blijft dat 

knagende gevoel: heb ik er nu goed aan gedaan? We vragen om raad, maar de één zegt dit 

en de ander zegt dat. Onze beste vrienden spreken elkaar tegen. En God god laat niets van 

zich horen.  

Eigenlijk zou de Heilige Geest ons moeten adviseren, maar waar horen we zijn stem? In ons 

hart? Wat ons hart ons ingeeft, is wat we zelf graag willen. In de bijbel? Daar staan onze 

vragen niet in. In de gemeente? Zoveel hoofden zoveel zinnen. In de pastorie? De dominee 

weet er ook geen raad op. In de kerkdienst? Het is de vraag of we daar krijgen wat we nodig 

hebben. Het klinkt wel troostrijk als de dominee zegt: van de navigatie heb ik geen verstand, 

maar ik ken de kapitein. Maar wij moeten toch ook weten waarheen wij onze levensschip 

moeten sturen? Wij hebben concrete vingerwijzigingen nodig, waar we in onze grotere en 

kleinere beslissingen iets mee kunnen beginnen. Maar de theologen geven ons meestal 

dogmatisch verpakte goudstaven. Die zullen wel kostbaar zijn, maar we kunnen er niet mee 

werken: er is een grote behoeft aan 10 en 25 eurocent. Zoals het volk Israël, dat geen 

goudstaven kreeg, maar een dagelijks portie manna met een portie raadgevingen. God wees 

de weg van stap tot stap: nu rechtdoor en dan rechtsaf. Zo merk je tenminste dat je geleid 

wordt.  

Voor de Israëlieten zat er een handvat aan zulke woorden: ze stelden letterlijk vragen aan 

God, ze raadpleegden de Here, dat kon zomaar, de knecht van Abraham maakte gewoon een 

afspraak met God (het meisje, dat ook de kamelen te drinken geeft, zij is het, afgesproken). 

David kon aan het geruis in de boomtoppen horen wanneer hij moest aanvallen, de  

hogepriester beschikte over urim en tummim- waarschijnlijk orakelstenen, waardoor God ja 

of nee kon zeggen, de heilige teerlingen.  Maar wat hebben wij dan? De tekst van de apostel.  

Vandaag hebben we uit Jakobus gelezen…de haast beroemde geworden zinnen ´zo de Heer 

wil en wij leven….´. De Heer wil wat met ons leven.  

De uitspraak van Jacobus, in het ]Latijn Deo Volente,…kort samengevat als D.V. of nog 

neutraler door de Latinisten onder ons aangeduid als ´sub conditione Jacobi´: ´onder de 

voorwaarde van Jacobus´ heeft al tot heel wat misverstanden aanleiding gegeven. In de 

meeste gevallen zeggen we we: Jakobus heeft ons geleerd om bij de plannen die we maken 



en de dingen die we gaan doen te zeggen: ´zo de Heer wil en wij leven´. We geven daarmee 

te kennen, dat we ons wel degelijk bewust zijn, dat we ons leven niet in de hand hebben, 

maar er van overtuigd zijn, dat het plan van ons leven door God bepaald is. In de meeste 

gevallen maken we van God zomaar tot een voorzienigheid, die alles in ons leven 

voorbeschikt. Achter de D.V. en ´zo de Heer wil en wij leven´ gaat dan een geloof schuil, dat 

de mens niet alleen sterft voor de tijd die God van tevoren bepaald heeft, maar dat alles wat 

de mens overkomt: ziekte en gezondheid , voor- en tegenspoed, armoede en rijkdom, geluk 

en ongeluk hem ´van Gods vaderlijke hand toevallen´ omdat God er Zijn heilige bedoeling 

mee heeft en het ´tot onze zaligheid´ wil laten dienen.  

Wanneer we dan ook bij allerlei bij gelegenheden, in advertenties, maar ook mondeling, 

zeggen, ´zo de Here wil´, of ´D.V.´ , willen we met deze uitdrukking belijden: ´ik laat God 

besturen, waken, het is wijsheid wat Hij doet´. Zeggen we het ook als we een dierbare 

verliezen aan een ongeluk of ziekte? 

Er zit achter het publiekelijk gebruiken van deze woorden ook een hoeveelheid angst. We 

zeggen: ik ga emigreren, ik ga met het vliegtuig naar Afrika, ik ga deze of die transactie doen, 

ik ga trouwen, of ik ga een nieuwe baan aanvaarden…..en dan ineens denken we: maar tart 

ik God nu niet, besluit ik dat nu zo maar zonder Hem. Nu kan God wel boos op me worden, 

mijn vliegtuig doen neerstorten, die zakelijke transactie op een faillissement laten uitlopen, 

mijn huwelijk doen mislukken, of die nieuwe job tot een grote desillusie maken. Vandaar dat 

we dan haastig zeggen: ´D.V.´ ga ik naar Singapore vliegen, ´Als de Here wil´ neem ik de 

nieuwe baan aan.  

´D.V. ´wordt dan eigenlijk een bezweringsformule, die het zelfde betekent als het dwaze 

afkloppen dat veel mensen doen, als ze zeggen tot nu geen last van de griep te hebben.  

Maar het is niet alleen een bezweringsformule tegen de angst geworden, maar ook een 

sjibbolet van vroomheid om te laten zien aan anderen dat er nog geloofd wordt in een 

sturende God. Soms wordt dat wat belachelijk. Dan lees je in een advertentie: ´de begrafenis 

zal D.V. plaatsvinden op het kerkhof…..De huwelijksbevestiging zal D.V. plaatsvinden door 

ds. Pieterse……Als je zo doorgaat, moeten we ook bij op de website van de ns zetten. De 

treinen rijden op tijd…D.V. ….dus niet en nooit.  

Ja maar het is toch niet verkeerd om je afhankelijkheid van God te uiten,……Het kan toch ook 

oprecht zijn. Vooral als er in je naaste omgeving plotseling iemand is overleden voel je de 

kwetsbaarheid van de mens en dat je eigenlijke helemaal niets over het leven te zeggen 

hebt. Is het dan niet goed dat je aan de het plannen van jezelf de stelligheid ontneemt door 

te schrijven deo volente…. Is dat fout? Nee helemaal niet. Jacobus was namelijk de eerste 

die ons inprentte dat we ons maar een beetje minder overmoedig moesten gaan gedragen. 

Plato gebruikte herhaaldelijk de uitdrukking ´zo God wil´, Minicius Felix noemde deze 

uitdrukking al een doodgewone spreekwijze. Het was een voorkomende stijlvorm in de 



brieven van de eerste christenen. Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de Korintiërs ´zo de Heer 

wil´ zal ik weldra komen´ en ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien de Heer het toelaat´.  

Spreek ik mezelf nu tegen. Aan de ene kant is ´Zo de here wil´ uit de hand gelopen naar een 

vreemd voorzienigheidsgeloof , aan de ander kant is het he bewijs van een gezond 

afhankelijkheidsgevoel.  

Laten we nu eens kijken hoe Jakobus het echt gebruikt. Er werd in de tijden van de apostelen 

heel veel gereisd. Te voet en per schip. Paard en wagen pakezels. Daar bevonden zich ook 

handelsreizigers bij die bij de christelijke gemeente hoorden. Deze handelsreizigers maakten 

kenbaar dat ze volkomen zeker waren van hun zaak: ´Vandaag of morgen moet ik naar die 

en die stad, naar Rome en Athene, Alexandrië. Best mogelijk dat ik dit jaar wegblijf. Ik ga 

daar handel drijven en geld verdienen!´ Een jaar neem ik er voor´ zeggen ze en ze laten de 

onthutste luisteraars over om naar hen te luisteren. ´Gevaren? Toe nou? Risico’s? ziekten. 

Ach maak je niet druk. Zonder geluk vaart niemand wel´.  

Wanneer Jacobus die handelsreizigers zo hoort bluffen wordt hij woedend. Hij waardeert de 

ondernemersgeest, maar als alle kaarten er op worden gezet dan kan hij dat reizen en geld 

verdienen afdoen als volstrekt tegen de wil van de Heer. De wil van de Heer staat namelijk in 

de aanhef van zijn brief. In Jacobus 1:  

´9Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, 10en de rijke op zijn nederige 

staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. 11Als de zon gaat branden en het gras 

door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de 

rijke vergaan terwijl hij volop met zijn zaken bezig is.´ 

Jakobus zegt hier precies hetzelfde als de psalmist, die zich beroept op de God van Jakob. 

Psalm 146: 

3Vertrouw niet op mensen met macht, 

op een sterveling bij wie geen redding is. 

4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 

In de gemeente van Christus zal alles omgedraaid zijn. Daarom moet hij in zijn hart woedend 

geweest zijn, maar reageert Jacobus heel pastoraal. Jacobus 4: 

3Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we 

een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14U weet niet eens hoe uw leven er 

morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15U 

zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 



Zij die overlopen van zelfverzekerdheid houdt Jakobus bescheidenheid voor, want rijkdom is 

er om te delen en in de gemeente van Christus geldt de wil van de Heer.  

De onaanzienlijke gelovige mag trots zijn op zijn hoge waarde,…de rijke is de bloem die ons 

de brandende zon verdort.  

We hebben vaak in de woorden van Jacobus het woordje het binnen gesmokkeld. Dan 

zeggen we: Zo de Here het wil zullen we dit of dat doen. Wanneer hij dat bedoeld had, zou 

hij gezegd hebben: je mag alleen maar op reis gaan als je weet, dat God het goed vindt.  Je 

kunt dan, als je zonder kleerscheuren teruggekomen bent, zeggen: de Heer heeft kennelijk 

gewild dat ik in die grote stad Nineve of Rome een jaar lang rijk geworden ben. Want als God 

het niet gewild zou hebben, zou ik onderweg wel een beroerte hebben gehad of beroofd zijn 

in de stad zelf. Nee Jakobus zegt: als je allerlei dingen gaat mag je zeggen ´Zo de Heer wil´, 

niet ´zo de Heer het wil´……Dan misbruik je zijn woorden voor je eigen gelijk…voor je eigen 

wijze van geld verdienen… 

Wat is het dan wel? 

Hij zegt? Het grote geheim van ons leven is dat God ons wil, dat Hij ons schiep, dat hij ons 

hele hebben en houden met onze deugden en ondeugden, onze kracht en onze zwakheid, 

onze gezonde en zieke leven, onze schoonheid en onze lelijkheid, met ons slagen en ons 

falen aanvaardt en ons zo wil om zijn wil te volbrengen. Hij heeft ons om Christus wil lief en 

wil door Zijn Geest ons bestaan leiden tot zijn wil. Dan leef je pas echt lijkt Jacobus te 

zeggen.  

Niet het woordje ´het´ mag je tussen ´Zo de Here wil´ plaatsen. Het is niet: ´Zo de heer het 

wil´, maar ´zo de Heer mij wil´…..Het is niet ´zo de Heer het wil wat ik ga uitvoeren,….´het is: 

zo de Heer mij wil gebruiken….om Zijn wil uit te voeren, dan zal ik leven met vreugde en Zijn 

wil doen. En Zijn wil is de onaanzienlijke op een voetstuk zetten en mijn rijkdom als damp 

aanvaarden.  

Zo zegt Jezus ook in het evangelie van Marcus dat zijn broeders en zusters zij zijn die de wil 

van de Heer doen.   

Zo de Heer mij wil wordt ons leven elke dag een lief leven met nieuwe mogelijkheden en 

nieuwe perspectieven. Ik herinner me nog heel goed, dat ik als kind op de zondagschool het 

bekende Paaslied leerde: Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan´.  

Omdat ik het niet zo goed begreep wat die uitdrukking ´nieuw leven´ betekende, zong ik uit 

volle borst: 

Want nu de Heer is opgestaan 

Nu vangt het lieve leven aan: 

Een leven door zijn dood bereid 



Een leven in Gods heerlijkheid. ´ 

Ik weet niet of ik het precies zo weer geef, maar zo begreep ik het.  

Jacobus 4:17: 

´Als de Heer wil, en wij leven en zeggen dit of dat te doen…´ mogen we als volgt begrijpen: 

Als de Heer mij wil (ja, Hij wil mij gebruiken), dan vangt het lieve leven aan en gaan we Zijn 

wil doen.  

Deo Volente 

Sub conditione Jacobi 

Leef onder het voorbehoud van Jacobus.  

Amen.  

 

 

 


