Groeien in geduld. 3 maart 2019, dienst 1-2 {doopdiensten} en 3
* Robert Doornenbal *
Jona 4:2 (NBV)
U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
1 Korintiërs 13:4 (NBG ’51)
De liefde is lankmoedig.
Jakobus 5:7-11 (NBV)
7. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten
op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.
8. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.
9. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat
de rechter voor de deur staat.
10. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken.
11. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet
welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.

Themapreek: Groeien in geduld

INTRO
Het maken van een preek is een geduldig werkje. Dat geldt ook voor deze preek over geduld. Het was
een lange weg naar het eindproduct, en mijn hooikoorts maakte het er niet makkelijker op. Het ernaar
luisteren vraagt ook het nodige geduld, ik zeg het maar vast! Dat geldt trouwens voor heel veel situaties.
We hebben allemaal geduld nodig. En soms merken we ineens hoe ongeduldig we zijn.
“Voordat ik kinderen had, was ik me niet bewust van
mijn ongeduld”, schrijft een moeder op internet.
Kinderen moeten leren geduldig te zijn – maar hun
ouders net zo goed. Ik kan uit ervaring zeggen: kinderen opvoeden betekent zelf ook ‘opgevoed’ worden!
Herkenbaar, (ook) voor jullie, doopouders? Dit lijkt me iets om thuis over door te praten.
Onlangs kregen tientallen automobilisten een bon aan hun broek in Maarsbergen. In hun ongeduld hadden ze niet toegestane en gevaarlijke capriolen
uitgehaald. Gewetensvraag: hoe geduldig ben jij in het verkeer (ik stel de
vraag ook aan mezelf)?

Jong en oud(er), we moeten ons allemaal oefenen in geduld. Zonder geduld wordt het leven onleefbaar.
Vorige week kwam Intertoys in het nieuws. Door een stroomstoring
ontstonden er lange rijen in meerdere filialen van deze speelgoedwinkel. Wat bleek het
grootste probleem:
Mensen hebben geen geduld. Klanten begonnen ruzie te maken met medewerkers, te dreigen en te spugen, en met speelgoed te smijten. En dat alles in het bijzijn van kinderen. “Mensen werden beesten!”,
riep een ontzette filiaalhouder uit Amstelveen. “Dit heb ik in 47 jaar niet meegemaakt!”
Ik heb deze voorbeelden van internet geplukt. Als je googelt op het trefwoord
geduld, dan gaat het vooral over het ‘vermogen ergens op te kunnen wachten’.
En je ziet – sommige mensen hebben zelfs daar geen tijd voor! 😊

Ik wil meteen maar aangeven dat wat de Bijbel schrijft over geduld niet helemaal overlapt met wat je
tegenkomt op internet. Wachten en verwachten speelt wel een rol, maar geduld is in de Bijbel veel breder en dieper dan omgaan met je ‘(tijd-)frustraties’. Hoe spreekt de Bijbel dan over geduld? Daar gaan
we nu eerst op in. We eindigen met de vraag hoe je kunt groeien in geduld.

1. Geduld = makrothumia (‘lang moedig’)
Het Nieuwe Testament gebruikt twee verschillende woorden voor ‘geduld’. Het eerste woord is makrothumia. Makro = groot, of lang; thumos ≈ adem, moed, animo. Makrothumia betekent dat je een lange
adem hebt. Je bent lang van gemoed, lang moedig. In wat ouder Nederlands werd dit: lankmoedig.
Zo horen we Paulus zeggen: de liefde [agapè] is lankmoedig (1 Kor. 13:4, NBG ’51). Wat bedoelt hij
daarmee?
Je kent vast wel iemand die voor jou lastig is om goed mee om te gaan. Iemand bij wie je snel je geduld
verliest, iemand waarbij je gemakkelijk uit je slof schiet. Bijvoorbeeld een klasgenoot of collega. Het kan
je partner zijn, of een van je kinderen. Wat betekent dan: de liefde is lankmoedig? Twee dingen: (1) je
zoekt het beste voor de ander, dat is agapè. (2) Je geeft de ander het cadeau van jouw kostbare tijd en
serieuze aandacht, ook al kost dat je moeite en doet het je pijn. En je geeft de hoop voor hem of haar (of
voor jezelf!) niet op. Dát is lankmoedig.
Voorbeeld: een oud-gemeentelid vertelde me dat zij met jongeren werkt die door de maatschappij zijn
‘opgegeven’. Sommigen van hen zijn nog geen twintig jaar oud! Maar voor de rest van hun leven zullen
ze werkloos zijn. Tenzij… ze tóch nog een kans krijgen. Tenzij er iemand is die in hen blijft geloven, die
hoop voor hen blijft houden. Kortom, iemand die geduldig met hen is, ook al steelt een van hen wéér
haar portemonnee. De liefde houdt moed, de liefde is lang moedig, ‘makrothumiaal’. Deze vrouw laat
zien wat geduldige liefde betekent! In haar leven zie je makrothumia als een vrucht van de Geest, Galaten 5:22.
Misschien schiet er even door je heen: hm, is dit niet erg soft allemaal? Laat zij niet over zich heen lopen? Ik zal je zeggen: deze vrouw stelt duidelijke grenzen en treedt stevig op, wanneer nodig. Dat kan
prima samengaan met makrothumia. In de Bijbel zien we dit ook. Zo krijgt Timoteüs de volgende instructie: … wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld [makrothumia] (2 Timoteüs 4:2). Als gemeenteleider kan Timoteüs niet passief blijven. Hij moet ingrijpen, optreden – maar wel met lankmoedigheid. Het
actief begrenzen of corrigeren van onwenselijk gedrag hoeft dus niet haaks te staan op geduld. Dat weten docenten en ouders ook. Het maakt meer indruk op een tiener als je hem of haar straft of corrigeert
vanuit een geduldige houding, dan als ze aan je zien dat je zowat ontploft!
Toen William Tyndale de eerste Engelse Bijbelvertaling schreef (in 1526), vertaalde hij makrothumia met
long-suffering. Lang (kunnen) lijden. Het accepteren van ongemak of pijn. Het aanvaarden van lijden, in
de hoop op een betere toekomst – met als toppunt de wederkomst van Christus: dat typeert makrothumia! Jakobus gebruikt deze uitdrukking vier keer kort achter elkaar in hoofdstuk 5. 7. Heb makrothumia
[lankmoedigheid], broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die makrothumiaal
[lankmoedig], blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8. Wees net zo makrothumiaal [lankmoedig], en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. (…) 10. Neem een voorbeeld aan het lijden en de makrothumia [lankmoedigheid] van de
profeten die in de naam van de Heer spraken.
Als voorbeeld noem ik gesprekken over de samenkomsten. Als aan gemeenteleden wordt gevraagd wat hun mening is over de samenkomsten, en hun visie
voor de toekomst, dan komen er behoorlijke verschillen naar boven. Dat herken je vast! Verschillen in belevingen, wensen, verwachtingen, in liturgische en
muzikale voorkeuren, in evaluaties van voorgangers en preken, enzovoorts.
De vraag is: hoe gaan we daarmee om? In de lijn van Jakobus kun je zeggen: wat jij en ik in elk geval
nodig hebben, is een houding van lankmoedigheid. De uitdaging is om geduldig – makrothumiaal – onze
verschillen te bespreken. Geduld in de zin van makrothumia maakt het mogelijk om de ander die zo heel
ánders in het leven staat, aandachtig te blijven beluisteren. Ook al voelt dat ongemakkelijk, ook al doet
dat soms pijn.

Zonder makrothumia, zonder geduld in de zin van lankmoedigheid en grootmoedigheid, praat je al snel
langs elkaar heen. Of je knalt (te) hard tegen elkaar aan. Makrothumia werkt als olie
in de motor van een auto. Het houdt bijtende en vervuilende stoffen vast.
Zonder olie beschadigt de motor – en ineens kom je geen meter meer vooruit.
Zonder makrothumia lopen de irritaties zo ver op en wordt de communicatie zo
vervuild, dat er schade optreedt in relaties. Dat geldt in de gemeente, op school, thuis, of op je werk.
Als je geen geduld met de ander kunt opbrengen, ga je al snel over hem of haar mopperen of klagen.
Dat is precies waar Jakobus voor waarschuwt, midden in zijn herhaalde oproep tot makrothumia:
Klaag niet over elkaar, broeders en zusters (vers 9). Ook de eerste volgelingen van Jezus was niets menselijks vreemd!

2. Geduld = hupómonè (standvastig)
Jakobus is nog niet uitgesproken – de preek is nog niet klaar, heb nog even geduld 😊. Aansluitend op
zijn waarschuwing voor een ‘klaagcultuur’ vervolgt Jakobus zijn positieve aansporing richting een ‘cultuur’ van geduld. Hij doet dit als volgt: 11. Degenen van de profeten die standhielden [geduldig waren
hupómonè/] prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig [geduldig/hupómonè] Job was…
Het tweede woord voor geduld in de grondtekst van het NT is hupómonè. De BGT
spreekt over het ‘geduld’ van de profeten en van Job. Het gaat dan om geduld in
de zin van standvastigheid bij tegenslag, en onverzettelijkheid bij tegenstand. Jakobus noemt Job als voorbeeld van hupómonè (5:11). Dit is de enige verwijzing naar
Job in het Nieuwe Testament. Als je het boek Job leest, lijkt hij niet direct het
toonbeeld van geduld. Hij klaagt indringend over zijn lot (bijv. Job 7:11, 30:20-21)!
En Job is er zeker niet passief en gelaten onder – hij gaat stevige discussies aan met
zijn vrienden, en met God (31:35). Dit is precies het punt: geduld kan ook actief
zijn, vol pit en kracht. Dat wordt (hier) bedoeld met hupómonè.
Jakobus ziet ook graag dat wij een voorbeeld nemen aan de profeten die hupómonè lieten zien. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Jeremia. Hij werd bespot, een
paar keer afgeranseld en gevangengezet (Jer. 20:2; 38; 37:15-16) en bedreigd met de
dood (11:18-19; 18:18). Net als Job klaagde Jeremia over de ellende waarin hij terechtkwam (15:10-17; 20:7-8, 14-18), maar tegelijk volhardde hij in zijn missie (38:1).
Ondanks tegenspraak en fors verzet (26:8-14). Profeten zoals Jeremia zijn voorbeelden van hupómonè, van standvastig geloof en vertrouwen op God. Laten wíj bij
tegenslag en tegenstand net zo standvastig zijn als de profeten, is de oproep van
Jakobus. En laten wij ook hun makrothumia, hun keuze om langdurig ongemak en pijn te accepteren,
navolgen. Die oproep lazen we zonet in vers 10: Neem een voorbeeld aan (…) de makrothumia [lankmoedigheid] van de profeten.
Dus wat zien we: als het gaat om geduld in het Nieuwe Testament, moeten we met twee woorden spreken. Eén: makrothumia (lankmoedigheid) = het aanvaarden van lijden en pijn, in de hoop op een betere
toekomst. [Zie ook: Ef. 4:2; Col. 3:12; 2 Cor. 6:6.] Twee: hupómonè = standvastig blijven bij tegenslag, en onverzettelijk bij tegenstand – bijvoorbeeld als je wordt vervolgd om je geloof. [Zie ook: Mat. 10:22; Luc. 8:15, 21:19;
Rom. 8:25, 12:2; 2 Thess. 1:4; 2 Tim. 2:12; Heb. 10:32 en 36, 12:1; Openb. 2:2-3; 13:10.] Jakobus switcht gemakkelijk van
makrothumia naar hupómonè – kennelijk horen ze bij elkaar en hebben we ze allebei nodig. [Vgl. Col. 1:11
en 2 Tim. 3:10.] De oproep luidt: lang moed tonen, lijden accepteren, hoopvol blijven (ver)wachten; én:
standvastig zijn, volharden, niet opgeven.
Ik noem onze zendelingen Mirjam en Walt als voorbeelden uit ons midden. Zij gingen lankmoedig om
met de politieagenten die hun huis binnenvielen. En ook tijdens de urenlange ondervragingen toonden
ze geduld, zelfs: geduldige liefde [agapè]. Maar ze lieten zich niet verleiden om ook andere christenen
aan te geven, zodat ze in China hadden kunnen blijven wonen. No way. Daarin bleven Walt en Mirjam
standvastig en onverzettelijk. En ze zetten door in de missie die God hun heeft gegeven!
Je merkt wel dat we in onze bespreking van geduld in het Nieuwe Testament in dieper en breder vaarwater terecht zijn gekomen dan: omgaan met je (tijd)frustraties! Laten we nog even ingaan op deze vraag:
(hoe) kunnen we groeien in geduld in de Bijbelse zin van het woord?

(Hoe) groeien in geduld?
Geduld is een vrucht van de Geest, die groeit in samenhang met
andere vruchten (Gal. 5:22). Dit is een geleidelijk, verborgen proces.
Je kunt je afvragen of je daar veel aan kan – of moet – doen, anders
dan met God leven en jezelf (blijven) inzetten voor de goede dingen.
Vgl. Kol. 1:10b-11: “U zult vrucht dragen door al het goede dat u
doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke
macht de kracht ontvangen om alles vol te houden [hupómonè] en
alles te verdragen [makrothumia].”
Ik kom in elk geval niet met een uitgebreide actielijst of een stappenplan. Maar het minste wat we kunnen doen is luisteren naar wat Jakobus hierover te zeggen heeft. Hij begint hiermee, in vers 7: Denk aan
de boer, die geduldig en hoopvol wacht op de oogst. Jakobus roept ons op om erbij stil te staan dat alles
wat leeft zijn eigen tijd en ruimte nodig heeft om tot bloei te komen. Dat geldt ook voor onze pasgedoopten: Saar (dienst 1), en Mika, Ben, en Suus (dienst 2). Het geldt voor alle kinderen en tieners en jongeren. Denk aan de boer. Een boer accepteert het ongemak van het moeten wachten en de pijn van het
moeten loslaten. Zijn gewassen hebben tijd en ruimte nodig om te groeien.
Gelijk even een toepassing: laten wij onze kinderen en tieners en jongeren de tijd en de ruimte geven die
zij nodig hebben om te groeien. Om hun eigen fouten te maken en daarvan te leren. Om (heel) ánders te
zijn dan wijzelf zijn! En om dingen op een andere manier te doen – ook in de kerk.
Als tweede vraagt Jakobus aandacht voor Job. Ook dit nemen we mee als huiswerk. Stilstaan bij het leven
van Job. En bij het leven van mensen zoáls Job, die ondanks hun onvoorstelbare lijden in gesprek met
God blijven. Let wel, dat kan ook een ‘protestgesprek’ zijn, een (aan)klacht.
Jakobus geeft nog een derde aanwijzing. Namelijk: neem een voorbeeld aan het geduld van profeten uit
het Oude Testament. We spraken al even over Jeremia.
De boer, de profeten en Job – zij wijzen ons de weg van geduld. Tot slot kom ik terug op de tekst waarmee we begonnen: de liefde [agapè] is lankmoedig. Wat ik zo mooi en inspirerend vind, is dat God Zelf
die liefde laat zien. God ís geduldige liefde. Dat is een rode lijn door het Oude Testament. God is lankmoedig [Ex. 34:6; Ps. 86:15, 103:8, 145:8]. Hij geeft ons mensen de ruimte om onze eigen keuzes te maken. Soms zijn dat verkeerde keuzes. God is geduldig. Hij geeft mensen de tijd om zich te bekeren (vgl. 2
Petrus 3:9). Ik wist het wel, zegt de profeet Jona tegen God (4:2), U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig [lankmoedig] en trouw, en tot vergeving bereid. Jona heeft het hier moeilijk mee – en
dat begrijp ik wel. Net als Jona lijden wij soms, en lijden andere mensen, door dat geduld van God. Je zou
soms zó graag willen dat Hij ingrijpt! Dat er in één keer een einde kwam aan het kwaad. (En aan en het
lijden…) Maar God is ook geduldig met mij en met jou, vergeet dat niet. Daarom mag je ook geduldig zijn
met jezelf. En mild en geduldig zijn naar anderen.
Gods geduld wordt het meest zichtbaar in het geduld van Zijn Zoon. ‘Uw wil geschiede’, zei Jezus. Hij
accepteerde het lijden (makrothumia). En Hij bleef standvastig (hupómonè) totdat alles was volbracht.
Laat tot je doordringen hoe Hij standhield [hupómonè], Hebr. 12:3! Laten we God danken voor de geduldige liefde die Hij liet zien in Jezus. En laten we Hem vragen, laten we bidden of Hij de vrucht van geduld (verder) wil laten groeien in ieder van ons, door de kracht van de Heilige Geest.
Amen
Voor muziekliefhebbers
Psalm 37 - Compleet gelukkig PvN https://www.youtube.com/watch?v=h1Ma75Xttcg
Psalm 37, Sons of Korah: https://www.youtube.com/watch?v=uQ8SAM7lyyM
Psalm 37, Wait Patiently (a new musical setting) https://www.youtube.com/watch?v=YbGruMKwi7M
Psalm 37:1-26 Song with Lyrics - Delight in the Lord - Jason Silver [WORSHIP SONG]
https://www.youtube.com/watch?v=rGCZsZMgrXE
Aansporing tot ‘makrothumia’: Bruce Springsteen – Keep your eyes on the prize
https://www.youtube.com/watch?v=LIgcBBxjgwE
‘Seculiere’ aansporing tot makrothumia: Herbie Hancock - Don't give up (feat. P!nk and John Legend)
https://www.youtube.com/watch?v=uVQxSFG-ahk
Aansporing tot ‘hupómonè’: Joe Henry, Stand Your Ground https://www.youtube.com/watch?v=XZPPhDHT6ww

