Lucas
2:25-35
geduld?

–

Heb

je

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen
wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com.
Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen:

God kent jou vanaf het begin
Door de kracht van de Heilige

Geest
Maak een vrolijk geluid voor de
Heer
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: GKB Gezang 171 Wees stil voor het aangezicht van
God
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 25 – 35
Interview
Preek deel 1
Gebed met gebedspunten
Preek deel 2
Zingen: Liefde, blijdschap, vrede
Zingen: Lied van de 10 woorden
Doop
Lezen formulier
Doop Wisse Broersma
Zingen: LvK Lied 293 Wat de toekomst brenge
moge
Gebed
Afscheid kids kinderclub en Visnet
Zingen: De Here zegent jou
Collecte

Zingen: LvK Lied 252 : 1 en 2 Wat zijn de goede vruchten
Zegen

Preek: Heb je geduld?

Inleiding
dia 1 – oranje versiering
Het WK voetbal is in volle gang.
Sommige straten zijn helemaal oranje versierd.
Heel feestelijk!
Maar het gaat natuurlijk niet om de vlaggetjes,
maar om het voetballen.
Woensdag moest Nederland spelen.
dia 2 – wedstrijd
Weet iemand tegen welk land we moesten? (Australië)
Wie heeft die wedstrijd gezien? Steek je vinger maar omhoog!
En wie had er ook nog speciaal oranje kleren voor
aangetrokken?
Dat zijn de echte fans!
En wie heeft de wedstrijd niet gezien?
Ik heb de wedstrijd niet gezien.
Ik moest naar een vergadering in Leeuwarden.
Ik ging daar met de auto heen,
en er waren maar weinig andere auto’s op de weg.
Ik kon overal direct doorrijden,
en heb er 10 minuten minder lang over gedaan dan normaal.
dia 3 – beker
Maar even terug naar het voetbal.
Weet iemand wanneer Nederland voor het laatst wereldkampioen
is geworden? (nooit)
Nederland is wel een keer Europees kampioen geweest,
wie weet in welk jaar dat was?

1988, Dat is meer dan 25 jaar geleden, vlak voor mijn eerste
verjaardag…
We wachten al heel lang tot Nederland een keer kampioen wordt,
en daar is heel veel geduld voor nodig!
En als Australië dan ook nog voor komt te staan…
Daar wordt je toch ongeduldig van?!
‘Kom op, Nederland, schiet er toch eens een doelpunt in,
doe niet zo sloom, speel de bal toch niet steeds terug op de
keeper,
ga eens in de aanval, wij willen actie zien!’
Moeilijk om dan geduldig te blijven.
dia 4 – Heb je geduld?
Vandaag gaat het over geduld.
Geduld hebben is vaak best moeilijk.
Heb jij geduld?
1. Geduld is moeilijk
dia 5 – tempel
We gaan op reis, naar het oude Jeruzalem.
In Jeruzalem is veel te zien,
maar de meeste toeristen komen voor de tempel van Salomo.
Op bijna alle vakantiekaartjes die verstuurd worden, staat de
tempel.
Maar Jeruzalem is een grote stad met heel smalle straten en
steegjes.
Voordat je het weet ben je verdwaald.
dia 6 – verdwaald
Kijk, daar loopt een oude man, misschien kan hij ons de weg
wijzen.
‘Meneer, meneer, wij zijn verdwaald,
we willen graag naar de tempel, weet u waar die is?’
De man begint te lachen.
‘Ja,’ zegt hij, ‘de tempel is goed verstopt,
maar het komt goed uit: ik ben net op weg naar de tempel,
loop maar met me mee.’

dia 7 – plattegrond
We raken aan de praat.
De man vraagt waar we vandaan komen.
‘We komen uit Nederland’, zeggen we.
Dat kent hij wel, van de oranje voetballers.
‘Maar wie bent u dan, meneer?’ vragen we.
‘Ik ben Simeon,’ antwoordt de man.
‘U weet de weg hier goed, woont u hier al lang?’
‘Zeg dat wel,’ zegt Simeon, ‘mijn hele leven al,
ik ken elk straatje van deze stad.’
dia 8 – boekrol
‘Waarom moet u eigenlijk naar de tempel?’, vragen we,
‘u gaat er vast geen foto’s van maken, zoals wij.’
‘Nee, dat klopt’, zegt Simeon.
‘Weet je, het is een heel verhaal,
maar laat ik proberen het kort te vertellen.
Ik ben een Jood, ik geloof in de God van Israël.
In Israël gaat veel verkeerd,
er is vaak oorlog en de mensen doen slechte dingen.
Maar God heeft al heel lang geleden beloofd
dat hij iemand zou sturen om ons te verlossen: de Messias.
Daar wachten we al heel lang op.
Maar ik heb een droom gekregen van God,
dat ik die Messias zou mogen zien.
En ik kan het heel moeilijk omschrijven,
maar ik heb het gevoel dat God zelf mij nu naar de tempel
stuurt,
en dat ik daar de Messias mag ontmoeten.’
‘Wauw, dat is een bijzonder verhaal’, zeggen we.
‘Dus u wacht uw hele leven al op die Messias?
Dan hebt u wel veel geduld gehad zeg!’
‘Ja,’ antwoordt Simeon, ‘maar dat was niet altijd makkelijk
hoor!’
dia 9 – wachtkamer
Geduld is moeilijk.

Toch Jurre? Jij moest lang wachten tot Wisse geboren werd.
Of je wilt heel graag dat het vakantie is,
maar je moet nog een paar weken naar school.
Of je zit bij de tandarts in de wachtkamer,
en je wilt graag naar huis om met je vrienden te spelen,
maar de tandarts schiet maar niet op.
Of je hebt ruzie met je zusje,
en in plaats van geduld met haar te hebben, word je boos.
Of, nog iets heel anders, er zijn zo veel slechte dingen in de
wereld,
oorlogen, honger, overstromingen,
wanneer komt Jezus eindelijk terug?
Als dingen anders gaan dan jij wilt,
dan heb je geduld nodig.
Geduld is moeilijk, want je moet wachten.
2. Waarom geduld?
dia 10 – waarom geduld?
Waarom zou je eigenlijk geduld hebben?
Als het anders gaat dan jij wilt,
waarom zou je er dan niet gewoon boos om worden,
helemaal als je gewoon gelijk hebt?
Laten we het Simeon vragen, want hij heeft er ervaring mee.
dia 11 – liefde
‘Simeon, je vertelde dat je lang hebt gewacht op de Messias.
Maar waarom heb je je geduld bewaard?
Waarom heb je het niet opgegeven,
en tegen God gezegd dat hij eens moet opschieten?’
Simeon knikt, ‘dat is een goede vraag.
Ik heb er ook veel over nagedacht.
Volgens mij heb ik geduld omdat ik veel van God houdt.’
‘Huh? wat heeft dat er dan weer mee te maken?’
Simeon praat verder:
‘als het aan mij had gelegen, dan was de Messias al lang
gekomen,

maar God moet dat beslissen.
God is de allerbelangrijkste in mijn leven.
En ik vertrouw erop dat God alles goed gaat maken.
Wat ik wil is niet zo belangrijk,
wie ben ik om tegen God te zeggen dat hij moet opschieten?!
Nee, ik wacht wel op God, dat is beter.’
Geduld is een vrucht van de Geest,
het heeft alles met vertrouwen op God te maken.
Als geen geduld hebt, zeg je: ‘alles moet op mijn manier.’
Geduld is juist dat je zegt:
‘niet alles gaat zoals ik het wil,
maar het gaat er niet om dat ik altijd mijn zin krijg,
God zorgt wel voor me.’
dia 12 – opschieten
Even een voorbeeldje om dat duidelijk te maken.
De kerkdienst is voorbij, en je wilt graag naar huis.
Maar je moeder blijft maar kletsen.
‘Schiet nou eens op ‘, denk je, ‘ik verveel me.’
En je begint te zeuren: ‘gaan we nou eens?’
Je wilt je zin krijgen: dat is ongeduld.
God wil juist dat je geduld hebt.
Ook als bijvoorbeeld je zusje vervelend doet.
Daar mag je best wat van zeggen,
maar accepteer ook dat je je zusje niet kunt veranderen.
Het gaat niet altijd zoals jij het wilt.
dia 13 – gebed
Dat is niet altijd makkelijk.
We gaan zo verder met Simeon,
maar eerst bidden we om geduld.
Ik wil de kinderen vragen om dingen te bedenken,
waar zij voor willen bidden om geduldig te zijn.
En je mag best even overleggen.
Waarvoor wil je bidden om geduld?

3. Wordt geluk beloond?
dia 14 – teleurgesteld
Terug naar Jeruzalem.
Simeon wijst: ‘kijk, daar heb je de tempel.’
En inderdaad, de tempel is al dichtbij.
Maar één ding willen we toch wel graag van Simeon weten:
‘u vindt geduld heel belangrijk,
maar stel je nu voor dat je ergens heel lang op wacht,
en het dan toch niet krijgt?’
‘Hoe bedoel je?’ vraag Simeon.’
‘Nou, sommige kinderen willen heel graag een broertje of
zusje,
maar ze krijgen het niet.
En er zijn ook grote mensen die graag kinderen willen, maar ze
niet krijgen.
Soms heb je toch helemaal niets aan geduld?’
Simeon denkt na.
‘Ik begrijp het, dat is een moeilijk probleem.
Geduld betekent niet dat God al je wensen laat uitkomen.
Dat maakt geduld ook zo moeilijk: je weet niet of je krijgt
wat je wilt.
Maar ik geloof wel dat God voor ons zorgt,
ook als we niet krijgen wat we willen,
en daarom blijf ik geduldig.’
dia 15 – Simeon tempel
Inmiddels staan we bij de ingang van de tempel.
‘Komen jullie mee naar binnen?’ vraagt Simeon.
We lopen achter Simeon aan.
Simeon ziet een man en een vrouw met een baby.
Hij loopt naar hen toe, en begint te huilen van geluk.
We blijven maar even op afstand staan.
Even later kijkt Simeon naar ons, en roept ons erbij.
‘Kijk, deze baby, dit is de Messias!’
‘Is dat alles?’ vragen we.
‘Ja,’ zegt Simeon, ‘het lijkt misschien niet veel, maar dit is

de Messias.
Nu weet ik zeker dat er vrede komt.
God is goed voor ons!’
Bijzonder is dat: Simeons geduld wordt beloond, hij is heel
erg blij,
en tegelijk zal het nog lang duren totdat deze baby voor vrede
zorgt.
Maar voor Simeon is het genoeg: hij weet dat er vrede komt,
hij weet dat alles goed komt.
dia 16 – wederkomst
Soms krijg je wat je graag wilt.
Jelmer en Jolanda, jullie hebben Wisse gekregen.
Een echt cadeau van God.
Dan heb je alle reden om God heel dankbaar te zijn.
En uiteindelijk wordt al ons geduld beloond.
Misschien niet op de manier waarop je het zelf had bedacht.
Maar God belooft dat alles goed komt als Jezus terug komt.
God belooft dat je met hem mag leven,
dat de Heilige Geest in je wil wonen.
Daarom mag je, net als Simeon, vrede hebben.
4. God heeft geduld
dia 17 – God heeft geduld
Geduld hebben is moeilijk.
Ik kan wel eens heel ongeduldig worden.
God niet: hij heeft geduld,
zelfs met mijn ongeduld.
dia 18 – gouden kalf
Simeon kan daar alles over vertellen.
‘In de bijbel staat heel vaak dat God geduldig is,
en het is echt zo!
Het volk waar ik bij hoor, het Joodse volk,
heeft het God heel erg lastig gemaakt.
Ze deden alles wat God verboden had,
en als ik God was geweest,

dan had ik het al lang opgegeven.
Maar kijk dan, God is doorgegaan, de Messias is er gewoon!
En dan denken wij dat wij zo veel geduld moeten hebben,
maar als er iemand is die geduld heeft, dan is God het wel!’
‘Maar waarom is God dan zo geduldig?’ vragen we aan Simeon.
‘Dat weet ik ook niet, dat is een groot raadsel,’ zegt hij.
‘In mijn leven heb ik geleerd dat ik niet altijd mijn zin hoef
te krijgen,
dat ik van God afhankelijk ben, en daarom heb ik geduld.
Maar bij God is dat anders.
God heeft het recht om zijn zin te krijgen.
En tóch heeft hij geduld met ons.
Is het niet prachtig?!’
dia 19 – doop
Simeon straalt ervan.
‘Weet je, het lijkt misschien alsof ik een supergoed voorbeeld
ben,
maar dat ben ik niet hoor.
Ik doe ook slechte dingen en ben vaak ongeduldig.
Soms heb ik helemaal geen zin om op God te wachten.
Ik verlies mijn geduld met God wel eens,
maar God verliest zijn geduld met mij nooit!
Dat belooft hij ook aan jullie.
En hij belooft het aan Wisse, als hij zo gedoopt wordt:
ik zal geduld met je hebben.’
Iemand kijkt op zijn horloge.
Hij schrikt: is het al zo laat?
De tijd met Simeon is voorbij gevlogen,
maar nu is het echt tijd om naar huis te gaan.
‘Simeon, bedankt voor je verhaal,
heb je misschien nog één tip voor als we het moeilijk vinden
geduld te hebben?’
‘Dat is niet zo moeilijk,’ zegt Simeon,
‘denk dan maar gewoon aan Gods geduld.’
Amen.

