
 1 

 
Preek van de week: zondag 26 augustus 2018  

 

   

Predikant: Wim Loosman 

          

De Vredehorst 

 

Lezing: Job 7:17-21  Jakobus 5: 7-11 Marcus 4:26-29 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

 

Opeens heb je een hernia. Op woensdag 5 april viel vroeg in de ochtend tijdens het 

fietsen mijn linkerbeen uit. Vanaf dat moment bestond mijn leven uit liggen, lopen en 

staan. En…pijn, heel veel zenuwpijn. De huisarts verteld mij dat het kernwoord in het 

komende half jaar voor mij geduld zou zijn. In diezelfde maand april moest ik onze 

belastingformulieren invullen. Ik belde, zo goed en zo kwaad als dat ging, met de 

belastingdienst. Ik hoorde: ´alle medewerkers zijn in gesprek, even geduld 

alstublieft,…wij proberen u z.s.m. te helpen. Daarna wordt er een muziekje opgezet,…en 

werd de boodschap in het komende half uur tien keer herhaald. U bent nummer tien in 

de rij.´ Vertwijfeld gooi verbrak ik de verbinding. De woorden ´even geduld alstublieft´ 

kon ik niet meer horen…….Mijn geduld met de helpdesk van de belastingdienst was op.  

 

Geduld is een lastig te verwerven deugd. We zijn vaker ongeduldig dan geduldig. De 

situaties om ongeduld te voorschijn te laten komen zijn oneindig: in de file, de trein, het 

wachten op een telefonische doorverbinding ‘een ogenblik geduld alstublieft’, in de rij 

voor het toilet, een bus die te laat komt, et cetera. Het ongeduld dat dat oplevert maakt 

ons niet gelukkiger. Het heeft vaak irritatie of boosheid tot gevolg.  

 

Ongeduld wil zeggen dat we willen dat de situatie is zoals wij willen dat die is, en wel nú. 

Als dat niet het geval is, hebben we er al onze boosheid of irritatie voor over om die 

gewenste situatie nú te krijgen. Het is een teken dat we de werkelijkheid die voor ons ligt 

niet accepteren, dat we onze directe ervaring wegduwen. Het blijkt dat we het vaak 

gemakkelijker vinden om boosheid, ongeduld of irritatie te uiten dan om met een open 

hart de chaos en de tijdelijkheid van een situatie te aanschouwen. Willen we geduld 

leren, dan moeten we leren omgaan met ongeduld. Het ontwikkelen van geduld bestaat 

daarom vooral uit leren omgaan met onze agressie, irritatie, boosheid of ongeduld op het 

moment dat die zich voordoen. Even een teksten uit de kranten van de afgelopen weken:  

 

* De grote tennisser Roger Federer: ‘Die andere speler waar ik tegen gespeeld heb, is 

een vreemde speler. Hij laat anderen het werk doen. Veel spelers weten niet hoe ze 

daarmee om moeten gaan en laten zich verleiden tot het maken van veel fouten. Het is 

tegen hem zaak om juist geduldig te blijven en op de juiste momenten voor de aanval te 

kiezen.’ 

 Een consument over het aanschaffen van een elektrische auto: ‘Het is goed voor 

het milieu, maar ze zijn nu zo duur dat bijna niemand het kan betalen. Niet nu 

kopen. Wees geduldig. Wacht rustig een jaar.’  
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 Een reactie van een trainer op een voetbalwedstrijd: ‘De eerste helft was ons 

team niet te zien. De anderen waren veel beter en vooral agressiever en hadden 

alle kans om te scoren. Dat deden ze niet ook al scheelde het niet veel. In de 

tweede helft bleek hoe belangrijk geduld was. Ons team wist op de juiste 

momenten met scherpe aanvallen twee keer het doel te treffen.’ 

Het gaat om gevoel voor de situatie krijgen en het op de juiste manier gebruiken van je 

energie. Maar geduld gaat nog veel dieper dan dat. Het gaat om een levenshouding. 

Geduld wordt daarmee onderschat. Dat komt omdat er moed, vrijgevigheid of zelfs 

edelmoedigheid nodig zijn om onszelf terug te houden ten behoeve van de ander. 

Mensen die samenleven of samenwerken ervaren dat. Het geldt voor leidinggevenden in 

een bedrijf of op een school die anderen stimuleren het beste uit zichzelf te halen en 

zichzelf daarom terughouden. Dat geldt voor ouders die hun kinderen dingen willen laten 

ontdekken terwijl ze al lang zien hoe het zou moeten of kunnen en zich daarom 

terughouden. Geduld is erop gericht om de ander zijn of haar eigen doelen te laten halen 

en daarbij te blijven in plaats van het voor de ander oplossen, de situatie wel even 

fiksen. De neiging van ongeduld is: ‘Ik doe het liever zelf wel even’. Geduld betekent dat 

we bereid zijn onze tijd met de ander te delen ten behoeve de ontwikkeling van die 

ander. Geduld is daarmee iets anders dan verdraagzaamheid en wachten tot de ander 

klaar is. Het gaat namelijk om een actieve betrokken houding bij de ander en de 

ontwikkeling die de ander doormaakt. Dat is een groot verschil met de ander gewoon zijn 

gang laten gaan of wachten tot de ander klaar is’  

 

In een interview in een tijdschrift over geneeskunde stond een mooi voorbeeld van deze 

actieve manier van geduld.  

 

Een verpleegster die werkt met kankerpatiënten: ‘Je krijgt een sterk besef van 

eindigheid. Onzekerheid speelt een grote rol. We weten veel en denken veel te kunnen 

controleren, maar geen mens past precies in de statistieken. Onze artsen zijn daarom 

terughoudend met uitspraken over de prognose van een patiënt. Vaak komt het aan op 

afwachten. Voor alle betrokkenen – arts en verpleegkundige, patiënt en familie – is het 

de kunst om zich tot die onzekerheid te verhouden. Het gaat om overgave aan wat er 

komen gaat. Je geduld wordt hier soms flink op de proef gesteld. Dat begint al op het 

moment dat patiënten horen dat de diagnose kanker is. Hun lichaam voelt dan als een 

tijdbom. De behandeling die volgt verloopt vaak trager dan zij zouden willen. 

Ook familieleden van patiënten hebben niet zelden moeite met de onzekere vraag hoe 

lang het stervensproces van hun naaste nog duurt. Dan komen ze naar de arts of naar 

ons als verpleegkundigen toe, en vragen of het niet afgelopen kan zijn. Vaak zeggen ze 

erbij dat hun vader of moeder, die zelf niet meer aanspreekbaar is, dit nooit gewild heeft, 

maar er zijn geen formulieren ingevuld en er is niet gesproken over euthanasie. Zij staan 

als familie om het sterfbed en zijn zover. Maar sterven is dan een proces, dat kost tijd. 

Wij proberen mensen dan, met alle respect en aandacht voor hun gevoelens van pijn, 

onmacht en verdriet, duidelijk te maken dat hun eigen onrust hen dwarszit. Voor ons telt 

de patiënt. Als die rustig is, bijvoorbeeld doordat morfine ervoor zorgt dat hij weinig pijn 

heeft, moet de familie geduld opbrengen. Daarvan heb ik de waarde de afgelopen jaren 

geleerd. Het is goed om regelmatig stil te gaan staan. Als je je haast doorbreekt, zie je in 

dat de controle die je over je leven denkt te hebben maar relatief is. Natuurlijk, met je 

wil kun je veel sturen, maar soms moet je je overgeven. Je laten meevoeren door de 

golven zonder te weten waar je uitkomt. In het ziekenhuis ben ik het belang van geduld 
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gaan inzien. Dat kan je oefenen, al is het soms een hele opgave.’ De verpleegster heef 

geduld, maar is actief betrokken bij de zieke, die gaat sterven. 

 

Het is als met de boer, die geduldig wacht op het groeien van het zaad. Het geduldig 

wachten is geen doffe berusting, ook niet alleen in een zekere afzijdigheid afwachten, 

maar een actieve betrokkenheid. Zaaien slapen, opstaan. De aarde brengt uit zichzelf 

vrucht voort,…jawel. De boer zaait laat los, maar blijft ook betrokken bij het groeien, 

omdat hij moet voelen wanneer hij de sikkel in het graan kan slaan. Maar het actieve 

wachten van de boer staat in een bepaald kader. Ik les u de tekst voor en let op de 

eerste woorden.  

 

´Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 

hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al 

weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de 

aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er 

de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 

 

 Met de stap van de verpleegster aan het ziekbed naar de boer hebben we ongemerkt 

nog een diepere laag aangeboord van het geduldig zijn. Het gaat in de gelijkenis niet 

alleen om de gevormde levenshouding van de boer. Die staat, zoals u hoorde, namelijk 

in het kader van het komende Koninkrijk. Er staat: Hier volgt een gelijkenis over een 

boer,….Er staat: Het is als met het Koninkrijk,….. 

 

Ook de apostel Jakobus spreekt in dit kader, van het komende Koninkrijk,  over geduld. 

Jacobus zegt in één adem: 8Wees net zo geduldig en sterkt uw hart,…Die combinatie is 

leerzaam. Geduld is niet alleen zomaar afwachten, het is de verpleegster die betrokken is 

bij de patiënt en zegt: sterkt uw harten. Maar Jacobus laat blijken dat het ook niet alleen 

de innerlijke kracht van de verpleegster aan het ziekbed van een stervende is, of de 

ouders met hun kinderen. Hij zegt in die ene adem die net nog niet iets langer duurt: 

´8Wees net zo geduldig en sterkt uw hart, want de Heer zal spoedig komen.´  

 

Het is geduld, dat weet, dat er iets komt van de andere kant. De Bijbel gebruikt voor 

geduldig-zijn meestal een woord dat letterlijk er-onder-blijven betekent. Geduld is 

verzamelde energie, die tot uiting komt als het Koninkrijk komt.  Maar Job en de profeten 

die Jacobus hier als voorbeelden noemt, lijken niet zo geduldig van aard. 

 

‘Waarom o God stelt u mij tot mikpunt’ tiert Job. Veertig hoofdstukken klaagt Job de 

Eeuwige aan.  Het ongeduld lijkt er vanaf te spatten.  Het is onbegrijpelijk waarom de 

rechtvaardige Job in een leven van onheil is terecht gekomen.  Maar dwars door alles 

heen houdt Job ongeduldig geduldig zijn klacht veertig hoofdstukken aan. De profeten 

lopen weg, geloven niet in hun roeping, vinden dat het allemaal niet snel genoeg gaat, 

maar keren altijd weer terug tot de Eeuwige.  Geduld volgens de apostel is niet alleen de 

innerlijke houding, maar ook weet hebben van een Eeuwige God, partner, vriend, van 

wie je iets mag verwachten. Geduld is dan geloof dat beproefd is. Het is actief volhouden 

vanuit de zekerheid dat de redding nabij is. Of zoals Jacobus zegt de komst des Heren is 

nabij. Wij denken daarbij als vanzelf aan de wederkomst, maar Jacobus dacht 

waarschijnlijk alleen aan het ingrijpen van God, waardoor aan de moeilijke 

omstandigheden van de lezers van zijn brief een plotseling einde zou komen. De komst 

des Heren is niet uitsluitend op de jongste dag te verwachten. Hij komt meer dan eens. 

Daarom kunnen wij een sterk geduld hebben: wij leven dagelijks in de verwachting van 
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zijn verrassend ingrijpen. Geduld is: er op gespitst zijn dat Hij elk ogenblik komen kan. 

Geduld staat in het kader van het komende Rijk.  

 

Een ziekenhuis predikant klaagde: Als ik preek over geduld, blijft bij de mensen alleen 

hangen wat zij troostend vonden in hun persoonlijke moeilijkheden. De apostel gaat 

echter nog één stap verder. Wij merken niet eens dat deze persoonlijke 

geloofsversterking in het evangelie een kader heeft, het kader van het komende Rijk. De 

bijbel roept niet op tot geduld voor ons persoonlijk leven  dat snel neigt naar berusting, 

maar tot toerusting voor het komende Rijk. Wie zich alleen voor zijn persoonlijk leven 

met de stroom laat meedrijven komt nooit in de tempel terecht. Voor gelovig geduld is 

lef nodig geen lafheid. Wie geduld oefent legt zich uiteindelijk niet bij de dingen neer, 

maar staat op zijn tenen van verwachting: want,…de jongste dag heeft voorlopers. De 

Bijbel spreekt in het meervoud over ‘dagen van de Zoon des mensen’ Elke dag kan zo’n 

dag worden van de komst des Heren. Daarom houden wij het uit. Wij blijven er onder, 

want niets is hier blijvend. God houdt nu eenmaal van komen. De ´komst des Heren´ is 

nog niet goed en wel voorbij of de ´komst des Heren´ is al weer nabij. Jacobus wil ons 

leren niet te leren simpel af te wachten. Hij trekt ons overeind naar Hem, die is, die was 

en die komt. Hij schrijft ons geen bedrust voor, maar hij geeft ons een hartversterking. 

Het apostolische woord ´Hebt geduld sterkt uw harten,..´ is een innerlijke houding voor 

ons persoonlijk leven, maar staat bovenal in het kader van de komst van het Koninkrijk 

voor de gehele schepping.  

 

´Hebt geduld, versterkt uw harten…´ het is een geloofshouding, die ons leert om in een 

wereld te staan, die meer chaos is dan mensenland.  

 

´Hebt geduld, versterkt uw harten,….´roept niet op tot slappe berusting van onrecht, 

maar is beproefd geloof, die mensen op de tenen doet staan van verwachting. 

 

´Hebt geduld, versterkt uw harten, want de Heer is komende.´  

Amen.  

 

Amen. 

 

 

 

Liturgie: 

Lied 779: 1,2,3,4, en 5 

Lied 139: 1,2 en 3  

Lied 767: 1,2,3 en 4 

Lied 756: 1,2 en 3 

Lied 756: 4,5 en 6 

Lied 756: 7 en 8 

Lied 755 

Kinderlied: Ik wil even bij U komen 

Lied 769: 1, 5 en 6 

 

 

 

 


