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Hoelang nog?

Schriftlezing: 

Klaagliederen 3:20-28, 40-41 
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Hoelang nog?

• Geduld is een vrucht van de Geest.

• Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid   

en goedheid, geloof, zachtmoedigheid        

en zelfbeheersing. (Gal 5:22)
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Geduld in de Bijbel

In de Bijbel wordt veel gewacht:

• Noach (1 jaar)

• Job (maanden->jaren)

• Abraham (25 jaar)

• Isaak (20 jaar)

• Mozes (40 jaar)

• Israël (400 jaar Egypte; 40 jaar woestijn)

• Paulus (14 jaar Arabië)

• Jezus (30 jaar)

• Gemeente (>2000 jaar)
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Ongeduld in de Bijbel

Op menselijke “afkortingen” ligt zelden zegen:

• Abraham en Hagar (Gen 16)

• Jakob en Esau (Gen 27)

• Saul en Samuel (1Sam 15)
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God heeft geen haast

• De natuur heeft geen haast.

• Wachten is de tijd waar God werk in uitvoering 

heeft.

• We worden gevormd in Gods leerschool.

• Er is geen shortcut.
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De boodschap uit Klaagliederen 3

• Er is hoop in tijd van ellende:

• 22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!

Zijn ontferming kent geen grenzen.

• 23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. -

Veelvuldig blijkt uw trouw!

• 24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn 

hoop is op hem gevestigd.
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• Drie goede gedachten in tijden van beproeving:

• Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles 

van hem verwacht. (25)

• Goed is het geduldig te hopen op de HEER die 

redding brengt.(26)

• Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn 

jeugd. (27)

• Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als 

het hem wordt opgelegd. (28) 8
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De volharding van Job

• 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. (Jak 5:11)
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Wat vraagt God in deze tijd van ons?

1. Vernieuwde toewijding.

Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, 

laten we terugkeren naar de HEER, laten we met 

onze handen ook ons hart opheffen tot God in de 

hemel. (Klgl 3:40-41)
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Wat vraagt God in deze tijd van ons?

2. Verstandige invulling.

Gebruik uw dagen goed, want we leven in een 

slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer 

te begrijpen wat de Heer wil. (Efez 5:16)
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Wat vraagt God in deze tijd van ons?

3. Gerichtheid op Jezus.

En de Heere moge uw harten richten op de liefde 

van God en op de volharding van Christus. (2Thes 

3:5 - HSV)

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de 

liefde voor God en de standvastige trouw aan 

Christus. (2Thes 3:5- NBV)
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