
 
 

PREEKKRACHT Zondag 11 december 2016 

In geduld ligt jullie kracht 
Advent 3 (Jesaja 30:15)  

Bijbelgedeelten 
Jesaja 30:9-18 
2 Petrus 3:8-16 
Jacobus 5:7-12 
 
Gespreksvragen 
1. Wat raakt jou in de woorden 
van Jesaja 30 vers 15? Herken 
je ook de omkering van de 
uitspraak? 
2. God is geduldig. Waaraan 
merken we dat? 
3. Welke gevoelens en 
verlangens worden er bij jou 
aangeraakt door de woorden 
van Jesaja 30:18? 
4. Welk van deze vier woorden 
is voor jou het belangrijkste: 
rust, inkeer, geduld of 
vertrouwen? Waarom? 
5. Hoe ziet ‘Slow Church’ zijn 
eruit? Welke plek heeft samen 
eten daarin? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 
 
 
 
 

 

‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt 
jullie kracht.’ Het lijkt wel een quote uit een lifestylemagazine. 
Maar het is een woord van God, de Heilige van Israël! Dat komt 
binnen, helemaal als je bedenkt dat we vaak vertrouwder zijn 
met de omkering van deze uitspraak: ‘In onrust en 
oppervlakkigheid ligt jullie ondergang, in ongeduld en 
wantrouwen ligt jullie zwakheid.’ Herken je het? Het is de vloek 
van onze tijd: ongeduld, naar buiten gekeerdheid en 
wantrouwen. De samenleving is er vol van. En de kerk? 
 
Het geduld van God 
Jesaja 30:15 gaat ook een onverwachte verbinding aan met 2 
Petrus 3:15 dat deze maand op het liturgiebord in de 
Plantagekerk staat: ‘Bedenk dat het geduld van onze Heer uw 
redding is.’ Cyprianus, een kerkvader uit de derde eeuw, zei: 
‘Geen mens kan over geduld iets zinnigs zeggen, tenzij hij het 
geduld van God heeft leren kennen. In God heeft alle geduld 
zijn oorsprong en vanuit Gods geduld krijgt alle menselijke 
geduld haar schittering en waardigheid.’ Want wat moet God 
een geduld hebben met zijn volk, zijn kinderen! ‘Onhandelbaar 
volk, kinderen vol bedrog, die niet willen luisteren naar het 
onderricht van de HEER’ (30:9). Een oud woord voor geduld is: 
lankmoedigheid. Dat is: de moed hebben om het lang uit te 
houden, om iemand lang te verdragen en te dulden. Het is wat 
als je op moet trekken met een volk dat zegt: ‘Val ons niet lastig 
met de Heilige van Israël’ (30:11). Niet luisteren naar de HEER 
heeft ook echt gevolgen: ‘deze ongerechtigheid zal in jullie 
doorwerken, als een steeds bredere bres in een hoge muur, die 
dan opeens, in een oogwenk, instort’ (30:13). Dit is niet minder 
dan een wake-up call  voor Gods volk: word wakker, besef waar 
je mee bezig bent als je op jezelf vertrouwt en met je rug naar 
God toe gekeerd leeft. Wat bijzonder en bemoedigend is om 
dan toch weer Gods geduld te proeven in deze woorden: ‘En 

toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan 
zijn’ (30:18). God wacht! Hij wil ons zo graag, als de vader uit 
de gelijkenis van de twee verloren zonen, genadig zijn. 
‘Gelukkig de mens die op hem wacht’ - dat is een 
gelukkigprijzing à la Jezus in de bergrede (Matteüs 5-7). 
 
Redding en kracht voor mensen 
De Heilige van Israël blijft spreken. Ook nu. De Geest maakt 
deze woorden levend (moet hij ook van ons zeggen ‘Maar jullie 
wilden niet’?): ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en 
vertrouwen ligt jullie kracht’. Rust: niet zelf-doen maar rusten 
in het volbrachte werk van Jezus. Inkeer: je afkeren van je 
zelfgekozen weg en luisteren naar Jezus die zegt: ‘Het 
koninkrijk van God is nabij’. Geduld: stoppen met haasten en 
altijd maar hard doorgaan en leren om de tijd te hebben, tijd 
met Jezus, in de stilte. Vertrouwen: je aan Jezus 
toevertrouwen en stoppen met vertrouwen op jezelf; niet 
meedoen met de zelfhulpbeweging van deze tijd maar leven 
met Gods hulp. De Heilige van Israël is het die dit zegt! 
 
De geduldige kerk 
Wat leren we als we naar dit ‘onderricht van de HEER’ 
luisteren? 
De tijd hebben: ‘De beweging die Jezus is gestart wordt 
gevormd door mensen die geloven dat ze alle tijd van de 
wereld hebben, mogelijk gemaakt door Gods geduld, om de 
ongeduldige agressie van de wereld uit te dagen met het kruis 
en de opstanding’ (Stanley Hauerwas). 
Slow Church zijn: laten we als kerk de vertraging, de 
verlangzaming, de rust, de stilte en het geduld omarmen als 
plekken waar God ons tegemoet komt. 
Samen eten: aan tafel bij Jezus is de allerbeste plek om te 
genieten van Gods geduld en zelf ook te oefenen in geduld. 
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