
 1 

Jacobus 4: 11-17 
Doopdienst Heusden, 30 september 2018. 
 
Gemeente van Christus, 
 
Onze dopelingen hebben prachtige namen: Evi komt van Eva, en dat 
betekent: leven gevend.  
En drie keer klonk de naam Sophie, dat wijsheid betekent.  
Ik heb overwogen om te gaan preken over de gelijkenis van de wijze en 
dwaze meisjes. Maar ik heb me toch maar aan de aangegeven lezing uit 
Jacobus 4 gehouden. Waar trouwens ook heel veel wijsheid in zit. 
Sommigen rekenen de brief van Jacobus zelfs tot de zgn. wijsheidsliteratuur, 
net als in het Oude Testament het boek Spreuken of Prediker.    
 
Kort over de Jacobusbrief: 
De brief wordt toegeschreven aan Jacobus die de jongere broer van Jezus 
was, en een van de eerste leiders van de kerk van Jeruzalem. Rond het jaar 
60 schreef hij een open brief  ‘aan de twaalf stammen van in de diaspora’. 
Dat is ‘aan de wereldwijde kerk’.  
Het is een pittige brief vol praktische en geestelijke adviezen aan mensen  
die vanuit hun christelijke geloof willen leven.  
 
Vandaag luisterden we naar een de laatste passages van zijn brief. Daarin 
wil Jacobus duidelijk maken dat het verstandig is, of wijs, om ons te 
realiseren dat we onze toekomst maar zeer ten dele in eigen hand hebben.  
 
Vers 13: Dan nog iets... (We zien hoe Jacobus een einde aan zijn brief 
probeert te breien: oh, ja en dan nog iets...) Dan nog iets voor u die zegt: 
Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad, daar blijven we een jaar, 
we gaan handeldrijven en geld verdienen.... Nou, waarschuwt Jacobus: U weet 
niet eens hoe uw leven er morgen uitziet!  
 
We kennen ze, die mensen die hun toekomst graag plannen, en we 
herkennen ze, want ze lijken verdacht veel op onszelf. Tegenwoordig 
kunnen we ons een leven zonder agenda niet meer voorstellen. En we 
adviseren onze jeugd een opleiding te kiezen ze in de toekomst wat mee 
kunnen. Een slimme (wijze) meid is op haar toekomst voorbereid. En als je 
dan begint te werken, moet je meteen aan je pensioen gaan denken... dat 
ergens in een wijkende toekomst verborgen ligt. En een verstandige 
organisatie heeft een toekomstvisie en een beleidsplan. (Onze gemeente 
heeft er zelfs een!) En een solide overheid kan niet zonder een Centraal 
Planbureau die alle plannen voor de toekomst nauwkeurig doorrekent. En 
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als ouders hebben jullie bewust of onbewust vast al allerlei  plannen voor 
Lente en Sophie en Fiene en Evi.  
Maar vanmorgen zegt Jacobus even: ho! Hoe kunnen we de toekomst van 
ons leven plannen, terwijl we nog niet eens weten hoe ons hoe ons leven er 
morgen uit zal zien?  
 
Je hoeft niet eens een gelovige te zijn, om te erkennen dat Jacobus een punt 
heeft.  
Vraag maar aan de mensen die vlak voor de krediet crisis van 2008 een 
bedrijf waren gestart.  
Of  aan  de nabestaanden van de MH17 ramp, die hun geliefden nog zo 
vrolijk hadden uitgezwaaid – en daarna werd hun leven nooit meer zoals 
het was.  
Of aan de ouders van die kinderen die anderhalve week in Oss omkwamen 
bij dat vreselijke ongeluk.   
Of aan dat gezin dat opeens helemaal op zijn kop stond omdat een van de 
gezinsleden opeens een vreselijk slecht bericht kreeg van de dokter.      
Geen mens die weet hoe zijn leven er over een dag uit zal zien.  
Jacobus kon daar trouwens persoonlijk over meepraten. Zijn eigen leven als 
broer van Jezus, als zoon van Maria en Jozef, verliep ook heel anders dan hij 
zich had kunnen voorstellen. Wie had rekening gehouden met de kruisdood 
van zijn oudste broer? Om nog maar te zwijgen van zijn opstanding uit de 
dood? En de overlevering vertelt dat Jacobus zelf gestenigd in het jaar 62, 
niet lang na het schrijven van deze brief, is gestenigd. Wie had dat allemaal 
kunnen verzinnen?   
 
De Russen hebben een spreekwoord: Als de mens denkt, dan lacht God.  
Daarop variërend maak ik ervan: Als de mens plannen maakt, dan lacht God.   
 
U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet! U bent immers maar damp, 
die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.   
En damp zijn we, een flard rook. Dat is de harde waarheid.  
Een van de eerste mensen heette Abel, weet u nog.  Zijn naam betekent ook 
zoiets: een zuchtje wind, een beetje adem.  En toen zijn broer Kaïn hem op 
een dag aanviel toen, pfffft, was Abel inderdaad zomaar weg.  Je kunt niet 
van hem zeggen dat hij zijn naam geen eer aandeed...  
Wat is het leven? 
We zijn een damp, een flard rook...  
 
Als de Here wil en wij leven... is een gevleugelde uitdrukking geworden 
onder christenen.   
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Wij protestanten hebben van het voorbehoud van Jacobus zelfs Kerklatijn  
gemaakt. Deo Volente =  Zo God het wil. D.V., schrijven we dan bij de 
aankondiging van een vergadering, of van een doop. 
Soms wordt dat DV. het keurmerk van rechtzinnigheid. Hoe vaker je DV 
schrijft hoe vromer je bent.  
En als je niet zo gelovig bent, dan kun je er trouwens altijd nog een seculiere 
variant van maken. Dan zeg je: Bij leven en welzijn... of: IJs en weder 
diendende...  
En soms is het gewoon heel erg gemeend. Ik kreeg deze week een 
uitnodiging voor een gouden bruiloft overhandigd met daarop de afkorting 
D.V. En de bruidegom-op-leeftijd zei: Zo zien we het ook echt, terugkijkend 
op die vijftig jaren die achter ons liggen! Dat God ons voor elkaar heeft 
gespaard!    
 
Als de Here wil en wij leven... 
Het voorbehoud van Jacobus... is een uiting van boerenwijsheid, van sophia: 
Wij mensen hebben en kunnen veel, maar we hebben niet alles in de hand. 
Zeker onze toekomst niet. Het getuigt gewoon van wijsheid om daar altijd 
een beetje rekening mee te houden.  
Het voorbehoud van Jacobus is ... een streep door mijn parmantigheid en 
arrogantie. Ik ben niet degene die alles bepaalt. Alles is niet van mij 
afhankelijk. Dat geldt voor zowel mijn successen als mijn mislukkingen. Een 
beetje bescheidenheid siert de mens.   
Het voorbehoud van Jacobus is ook een uiting van geloof en overgave. Daar 
is ook nog een hogere macht, God, die meestuurt in mijn leven. En juist 
daarom maak ik mij niet teveel zorgen om de dag van morgen...  
Het voorbehoud van Jacobus is welgemeend zeggen: Ik doe mijn best, God 
doet de rest...  
En het voorbehoud van Jacobus moedigt ons aan te bidden dat God ons de 
kracht geeft om niet in paniek te raken wanneer alles anders gaat dan wij 
graag hadden gewild.  
Dat doen we wanneer we het Onze Vader bidden: Uw wil geschiede... Niet 
perse onze wil, maar Uw wil geschiede.   
Dat doen we ook wanneer we zingen: Vader wat Gij doet is goed...  
Die laatste regel komt uit het Lied dat we na de preek gaan zingen. Wat de 
toekomst brengen moge, mij geleidt des heren hand.  
Velen zingen dat lied van Jacqueline van der Waals graag, velen vinden het 
ook een soort kerkelijke smartlap.  
 
Het is wel goed om te realiseren wie dit lied heeft geschreven en onder 
welke omstandigheden.  
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De vader van Jacqueline van der Waals was hoogleraar in de natuurkunde, 
zelfs nobelprijswinnaar! Ze kwam uit een goed nest en was op zijn minst 
enigszins vertrouwd met de wereld van de harde en controleerbare feiten.  
Ze is nooit getrouwd. 
Zij werd zelf lerares geschiedenis, schreef en vertaalde boeken – en 
kerkliederen. Ook ons slotlied straks, Lied 415, is door haar vertaald     
Jacqueline van der Waals was sportief, hield 100 jaar geleden al van 
bergbeklimmen, schaatsen, fietsen. En ze was een van de vaste 
tennispartners van de Herman Gorter – de beroemde en beruchte 
socialistische dichter.   
Jacqueline van der Waals wist wat er in de wereld te koop was. Ze beschikte 
over aardig wat sophia en maakte wat van haar leven! 
Toen ze net in de vijftig was werd ze ongeneeslijk ziek. Maagkanker. Zo had 
ze het zich waarschijnlijk niet voorgesteld. Ze moest al haar 
toekomstplannen loslaten. Maar ze viel niet stil. Ze liet haar hoofd niet 
zakken. Op de een of andere manier had ze weet van het voorbehoud van 
Jacobus: We weten niet eens hoe ons even er morgen uitziet! We zijn immers 
maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. Zeg daarom: Als de 
Heer het wil en als wij zullen leven, dan zullen we dit of dat doen.  
En toen, ziek als ze was, schreef ze haar beroemdste lied:  

 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
Moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen,  
Vader wat Gij doet is goed... 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed.  
 

Geen idee of Lente, Sophie, Fiene en Evi sportieve meiden zullen worden. Of 
ze van leren zullen houden, of van gedichten. Of hun vader prijzen gaat 
winnen, of hun moeder. We hopen en bidden dat ze net als Jacqueline van 
der Waals goed mee kunnen komen in de wereld. En dat zij wel lang en 
gezond mogen leven! Jullie als ouders zullen alles doen om hen daarbij te 
helpen.  
Maar laten we boven alles hopen en bidden dat de goede God het 
doopwater vanmorgen heeft aangelengd met een flinke scheut gelovige, 
messiaanse wijsheid. 
 
Amen.   


