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Skriflesing: Jak 5:7-11 

Tema: Die vrug van die Gees is geduld. 

 

Jakobus skryf hierdie brief aan gelowiges wat oor die hele wêreld versprei is agv vervolging 

van Christene. Hulle is meestal arm mense wat deur rykes uitgebuit, veroordeel en selfs 

vermoor word. Hy skryf aan mense wie se geduld tot die uiterste beproef word. Mense wat 

verdruking, vernedering, onreg en oordeel beleef. Jakobus was waarskynlik Jesus se broer en 

hyself het, ongeveer 15 jaar nadat hy die brief geskryf het, ‘n marteldood gesterf. 

 

Lees: Jak 5:7-11 

 

Wie van julle sukkel nie soms met ongeduld nie? Ek het gisteraand vuurwarm van frustrasie 

hier ingestap omdat ek gesukkel het om ‘n e-pos te stuur wat ek voor die Pinksterbiduur wou 

stuur. 

 

Ons sukkel want ons is haastig. Ons is haastig met onsself. Ons is haastig met met mekaar en 

die wêreld. 

Ek lees die storie van die motorbestuurder wat baie gefrustreer was met die motor voor hom 

wat te stadig na sy sin ry.  Toe die motor voor hom nog stop by ‘n oranje lig ook, verloor hy 

dit. Hy raas en skreeu, wys vuis en blaas hoeter. ‘n Polisieman wat alles gesien gebeur het, 

neem hom in hegtenis. Na al sy besonderhede gekontroleer is, word hy vrygelaat en die 

polisieman vra hom om verskoning maar sê ook die volgende:  

“Op u motor is ‘n “Wat Sal Jesus Doen” plakker en ‘n prentjie van ‘n vissie. 

  Toe ek dit sien was ek vas oortuig dat dit ’n gesteelde motor moet wees, want ‘n mens    

  verwag nie van die eienaar van ‘n motor met dié plakkers op om so ongeduldig soos u op te  

   tree nie!” 

 

Ons is selfs haastig met God en bid soms: Asseblief  Here, gee my geduld, maar maak tog net 

gou! 

 

Die Grieke het nie die begrip geduld geken nie. Dié begrip was vir hulle teenstrydig met die 

karaktereienskappe van ‘n ware man. ‘n Ware man was iemand wat nie sou skroom om 

homself te wreek nie. Jy moes jou man kon staan.  

 

Dalk sukkel ons as Afrikaners ook maar met geduld. Saam met Jan F. Cilliers sê ons: 

“Ek hou van ‘n man wat sy man kan staan, ek hou van ‘n arm wat ‘n slag kan slaan, ‘n oog    

  wat nie wyk, wat ‘n bars kan kyk en ‘n wil wat so vas soos ‘n klipsteen staan!” 

   

Iemand met die naam v Marquardt beweer dat geduldig wag soos Jakobus van ons vra in die 

moderne tyd mense tot narre maak. “Narre in Christus” noem hy ons. En nog erger, hy noem 

ons verraaiers van die wil van die Here. Vir Hom is geduld te midde van wêreldkrisisse  niks 

anders as heidense geduld wat Godslasterlik van aard is nie. 

 

Tog is geduld ‘n eienskap v God. 

God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat 

God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? (Rom 2:4) 

 



Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is 

geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal 

hulle moet bekeer. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te 

word. (2 Pet 3:9+15) 

 

Die Here is haastig om te kom om dié stukkende wêreld te kom oormaak. Maar Hy is 

geduldig met ons. Sy geduldig wees beteken nie niksdoen nie. Nee, Hy is aktief besig om sy 

wêreld te onderhou en om deur die Gees vir my en jou en vir die wêreld tot inkeer te roep. 

 

As die Here geduldig is, wil ek dit verseker ook wees. Hoe kry ek geduld? 

Ek gee die beheer van my lewe aan die Heilige Gees oor. Geduld is een van die skyfies van 

die vrug van die Heilige Gees in my.   

 

Maar wat is geduld? Kom ons vra eers wat dit nie is nie. Dit is nie lui wees nie. Dit is nie om 

passief God se water oor God se akker te laat loop nie. 

 

Jakobus maak 3 punte oor geduld in Jakobus 5:7-11. 

1. Gelowiges wag geduldig vir die wederkoms 

In V7-8 kry ons die bevel: Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die 

boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die 

vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie 

meer lank nie, dan kom die Here. 

  

Geduldig wees beteken nie niks doen totdat die Here weer kom nie. Vir Jakobus gaan dit oor 

aktiewe wag in navolging van ‘n aktiewe God. Die Here verwag nie dat ons in ‘n tyd van 

onreg en verdrukking ledig agteroor moet sit en die situasie net gelate moet aanvaar sonder 

om iets daaraan te probeer doen nie. 

 

Ons moet geduldig wag soos ‘n boer. ‘n Boer sit nie net en wag vir die oes nie. Hy moet die 

land voorberei en plant, bemes, natmaak, onkruid en insekte bestry, stropers regkry ens. Dit is 

eers wanneer die boer sy verantwoordelikheid nagekom het, nadat hy hard gewerk het, dat hy 

kan asemhaal omdat hy weet daar is dinge wat hy nie kan aanjaag nie. In geloof wag hy dat 

die oes,waarvoor God sal sorg, sal ryp word. 

 

Ons wag geduldig op die oesdag van die Here terwyl ons alles in ons vermoë doen dat die oes 

sal reg wees.  

 

2. Gelowiges is geduldig in lyding 

Voorbeelde van geduld wat Jakobus hier noem, is die profete en Job.  

Ons lees in Jak 5:10-11: Broers, neem die profete wat in die Naam van die Here gepraat het, 

as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle 

het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop 

het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. 

  

Die Handboek vir die Afrikaanse Taal sê geduld is lydsaamheid, verdraagsaamheid en 

volharding. Die profete was juis dit. Soms het hulle gekla by God, een van hulle het van sy 

opdrag probeer wegvlug, maar hulle het nie moed verloor nie. Hulle het volhard ten spyte van 

die teenstand wat hulle ervaar het. Hulle het die Woord verkondig, onverpoos en  

onverskrokke. Eers nadat hulle die goeie saad gesaai het en natgegooi het, kon hulle asemhaal 

en wag dat God die saad sal laat groei. 



So roep Here ons steeds op in 2 Tim 4:2 en die eerste deel van vers 3: Verkondig die woord; 

hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig 

te gee, want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie.  
 

Ook Job het in geduld volhard. 

Hy het nie boedel oorgegee toe dit so sleg met hom gegaan het nie. Te midde van lyding en 

bespotting, het hy bly worstel met God al was hy soms moedeloos. Hy het geduldig bly 

getuig.  
 

Terwyl jy en ek bly werk vir verandering; bly bid vir versoening; die Woord van die lewe 

tydig en ontydig bly verkondig, kom ons bly ook geduldig in lyding.  
 

Gelowiges is geduldig met mekaar en die wêreld 

Lees Jak 5:9: Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die 

Regter staan al voor die deur.  
 

Ons kan die vers op 2 maniere lees. Ons moenie so baie oor mekaar kla nie of ons moenie so 

baie by mekaar kla nie. 

Ons lees in Kol 3:13: Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die 

ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.  
 

Ons verskil van mekaar. God het ons verskillend gemaak. Die Gees gee vir ons dieselfde 

vrug, maar werk in ons verskillende gawes. Kom ons bid vir geduld met mekaar. Kom ons tel 

tot 10. Kom ons praat nie oor mekaar nie, maar met mekaar. Ons gaan nooit eenders wees 

nie, maar kom ons vat vat hande in liefde en werk eensgesind saam tot eer van God. 

 

Wees ook geduldig met die wêreld. Ons druk julle dit op die hart, broers: Wys die leeglêers 

onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal 

geduldig. (1 Tess 5:14) 

Ek bely dat dit een van die baie dinge is waarmee ek sukkel. Ek sukkel met geduld vir 

leeglêers. Ek wil hulle skud en beveel om by te kom. Geduld is nie om hulle leeglê goed te 

keur nie. Maar dit is wel om met Christus se hart na hulle te luister en met Christus se hande 

vir hulle te help.  
 

Ons moenie oor mekaar kla nie, maar ons moet ook nie by mekaar kla nie. Die Christene in 

Jakobus se tyd het verdrukking ervaar. Hulle het alle rede gehad om te kla. Jakobus beveel 

hulle om nie by mekaar te kla nie.  

Kla het ons nasionale sport geword. Maar dit is onproduktief  om alewig by mekaar te kla en 

dit  kan baie maklik in passiewe wag ontaard. Maar kom ons wees anders. As iemand weer 

by jou kla, vra die persoon om saam met jou te bid oor die saak waaroor die persoon kla. En 

sover dit binne jou vermoë is, gaan maak ‘n verskil. En moenie self oordeel nie. Die regter 

staan voor die deur. Hy sal oordeel.  
 

Afsluiting 

Ek sou vanaand baie maklik kon sê dat Jakobus se oproep tot geduld irrelevant en 

teenproduktief is. Geduld as vrug van die Gees is nie nodig nie. Ons situasie vandag vra 

ongeduld en aksie. In die kerk is daar nie tyd vir geduldig wag nie. Dit is nou tyd vir werk, 

waag, eksperimenteer en inisiatief neem. Saam met God is ons medeverantwoordelik vir baie 

dinge wat nog in die wêreld moet gebeur. En daar is waarheid in al hierdie opmerkings. 

 

Maar geduld is om te weet: ek kan nie alles nie, God kan. Ek kan nie die wêreld verander nie, 

God kan. God wil dat ek, oorgegee aan die Gees, my bes sal doen. Hy sal die res doen. Amen 


