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Titel: Geduld
Bijbeltekst: Galaten 5:22, 2 Petrus 3:9, Jakobus 5:7-11, Kolossensen 1:9-11 (NBV)
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen
maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
(2 Petrus 3:9)
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.
Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar,
broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de
deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de
Heer spraken. 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.
(Jakobus 5:7-11)
Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen
dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.
Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. 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 en alles te verdragen. (Kolossensen 1:9-11)
Bijzonderheden
We zitten in onze prekenserie: de Vrucht van de Geest. In 9 zondagen kijken we naar 9
eigenschappen van de vrucht van de Geest. Na liefde, vreugde en vrede, nu geduld.
**********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
Geduld is een vrucht van de Geest. Het valt je ten deel als Gods Geest je doordrenkt met wie Hij is.
Bij geduld gaat het in de eerste plaats om de relatie tussen God en jou. Maar naast de verticale
kant heeft geduld uiteraard ook een horizontale dimensie.
Het heerlijke is: Je moet het niet te gaan doen of proberen, je mag er uit gaan léven.
Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
********************************************************

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN
Genesis 50:20
Psalm 103:8
Psalm 27:14
Spreuken 3:9
Jakobus 1:19-21
Hebreeën 12:2
********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN
Jurjen begon zijn overdenking met het verhaal over Marie Dunant, die als meisje van 14 jaar werd
beschuldigd van ketterij. Haar werd gevraagd haar (Hugenoten)geloof af te zweren. Ze deed het
niet. Samen met 30 andere Hugenotenvrouwen werd ze in een toren bij de zee opgesloten. Ze
hield 38 jaar lang vol … en in plaats van de gehate woorden ‘ik zweer af’ kraste ze samen met haar
mede-martelaren het ene woord ‘Weersta’ op de muur van de gevangenistoren.
Het geduld van Marie Dunant in die 38 jaar is moeilijk te begrijpen. We kunnen dat zeker niet, als
‘tijdelijke’ hoop de enige soort hoop is die we hebben. Maar als er hoop is die verder reikt dan dit
tijdelijke leven – namelijk tot in de eeuwigheid – dan kun je op een diepe manier gaan begrijpen
wat dit geloof inhoudt.
Geduld is belangrijk omdat het niet een op zichzelf staand begrip is, maar een gelóófsdaad. Door
geduldig te zijn geef je de autoriteit en macht eigenlijk terug in de handen van God en vertrouw je
Hem de wraak, het overzicht, de uitkomst toe!
Geduld heeft in de Bijbel vaak te maken met het verwachten van Jezus’ terugkomst, dat zien we
ook in de tekst van Jakobus. Petrus geeft aan dat God geduld heeft met de wereld omdat Hij niet
wil dat iemand verloren gaat. En Paulus legt een link met 'kracht'. Geduld is een bewijs van
innerlijke kracht. Voor de christen komt die kracht van God. Daarom vraagt Paulus aan God om de
Kolossenzen kracht te geven voor het geduld dat een christelijk leven telkens weer vereist. In je
gezin, op je werk, in de kerk. En Paulus bidt of God ons zal ‘aansluiten’ op Zijn ‘luisterrijke macht’
om geduldig te kunnen zijn!
De sleutel tot geduld is het geloof in de (toekomstige) genade, dat Gods almacht al onze
'onderbrekingen' in beloningen zal veranderen. Met andere woorden: de kracht van ons geduld
hangt af van ons vermogen om te geloven dat God iets goeds met ons van plan is in al onze
vertraging en al onze omwegen. Dat vereist inderdaad een groot geloof in de toekomstige genade
(het vooruitzicht op Gods heerlijkheid), omdat het bewijs vaak niet duidelijk zichtbaar is.
Jurjen liet in de geschiedenis van Jozef zien dat wat er in Jozefs leven gebeurde allemaal heel
kwalijk leek, maar Jozef kon zeggen dat 'God het ten goede heeft gedacht’. Het geeft aan dat het
níet buiten Gods plan was dat dit alles gebeurde.
Jurjen koos bewust voor de verticale insteek. Het gaat bij ‘geduld’ in de eerste plaats om de relatie
tussen God en jou. Maar natuurlijk heeft het ook een horizontale dimensie! De tot het uiterst
gaande verdraagzaamheid ten opzichte van anderen. Geduldig zijn mét anderen! God zegt ons in
Efeze 4 dat we met geduld de ander in liefde moeten verdragen. Ook als dat dus lastig is. Ook als jij
sneller wilt. Ook als jij vindt dat die ander het fout doet. Geduld is op zijn plaats.

Had God ook geen geduld met ons!?
Geduld is een vrucht van de Geest. En het is er, in overvloed. Het valt je ten deel als Gods Geest je
doordrenkt met wie Hij is.
Je moet het niet gaan doen of proberen, je mag er uit gaan léven.
**********************************************************
LIEDEREN
Opwekking 770 – Ik zal er zijn
811 – Witter dan sneeuw
Geduld – Marcel Zimmer
697 – Al wat ik ben
**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen
zijn.
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen
samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je
leven aan het doen is:
a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
3. Geduld heeft, grofweg, twee verschijningsvormen: geduld met mensen (jezelf en anderen) en
geduldig wachten op God (bijvoorbeeld in antwoord op gebed). Patrick heeft ons twee weken
geleden gevraagd om cijfers te geven over de mate waarin de vruchten van de Geest in jouw leven
zichtbaar zijn. Welke twee cijfers geef je jezelf als het gaat om deze twee aspecten van geduld? Als
deze twee cijfers bij jou (en anderen op de kring) sterk van elkaar verschillen, bespreek dan met
elkaar hoe dat kan.
4. Waarom vinden wij het zo moeilijk om geduld te hebben met anderen en onszelf? En waarom is
het zo moeilijk om geduldig te wachten op God?
5. Bedenk hoe geduldig de Heer met jou is. Hoe helpt het jou om te leren geduld met anderen te
hebben door deze realiteit constant voor ogen te houden?

6. Lees Efeziërs 4: 1,2 met elkaar. Hier spreekt Paulus over geduld in de kerk (een onderdeel dus
van geduld met mensen). Kun jij je voorvallen herinneren waarin je moeite had geduld te hebben
met gemeenteleden (NB: noem ajb geen namen van de mensen die het betreft)? Hoe zou jij in een
vergelijkbare situatie anders kunnen reageren? Geef elkaar tips, suggesties.
7. Welke les over geduld kun je halen uit Jacobus 1: 2-5?
8. (On)geduld en klagen liggen dicht bij elkaar. Is het acceptabel om te klagen? Waarom? En zo ja,
in welke omstandigheden wel/niet?
9. Geef voorbeelden van voorvallen die jouw geduld het meest op de proef stellen (denk aan
gebieden als: met jezelf, met je familie (ouders, broers en zussen, kinderen), op je werk, in je
straat, op je sportclub). Bespreek daarna voor een aantal van die concrete voorvallen hoe je met
geduld om kunt gaan met deze situaties. Zijn er bijbelverhalen die over vergelijkbare situaties gaan
die je bij deze bespreking kunnen helpen?
10. Je kunt het ontwikkelen van geduld vergelijken met het ontwikkelen van bepaalde
vaardigheden. Bespreek met elkaar wat ervoor nodig is om een goede schilder te worden (je mag
ook een ander voorbeeld kiezen). Vertaal dat naar geduld.
11. Hoe kan mediteren over de Bijbel, een bijbelvers uit je hoofd leren, bijbelstudie en gebed
helpen bij het ontwikkelen van geduld?
12. Vraag elk van de kringleden op een vel papier een eenvoudige omtrek van een groot stuk fruit
te tekenen en bovenaan de titel "geduld" op te schrijven (je kunt vooraf een voorbeeld maken en
dat aan iedereen laten zien). Vraag iedereen om:
- een situatie in zijn/haar leven te noemen waarin ze aan geduld moeten werken en dat bovenaan
in de vrucht te schrijven;
- in het midden van de vrucht een favoriete bijbeltekst op te schrijven over die situatie die geduld
vergt;
- een verwijzing op te schrijven naar een Bijbelse figuur dat model staat voor het soort geduld dat
voor deze situatie nodig is.
**********************************************************
GEBEDSSUGGESTIE
Vader in de hemel, U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U weet dus hoe moeilijk wij het vaak
vinden om geduld met onszelf of met anderen te hebben en geduldig op uw antwoord op gebed te
wachten. Dank U dat wij de Heilige Geest in ons hebben en daarmee de mogelijkheid om te leven
uit de vruchten van de Heilige Geest, zoals geduld. Dank U wel dat U het beste voorbeeld voor ons
bent, door dagelijks geduld met ons te hebben. Wilt U ons helpen dicht bij U te leven, te kijken en
luisteren naar Uw voorbeeld in Uw woord en zo te groeien in het hebben van geduld.
Amen.
**********************************************************

