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Gemeente,  
We kunnen vol plannen zitten. 
U denkt aan uw plannen voor de komende tijd. Jij wellicht aan je nieuwe opleiding of aan je baan waaraan je 
hoopt te beginnen. Jullie kinderen, plannen voor wat jullie mogen gaan doen op je verjaardag.  
 
Plannen! 
Weet de HEERE van onze plannen? Hebben wij die met Hem besproken?  
Weten we wat Zijn wil is? Doen wij die? Dat wil de HEERE! Dat vraagt Hij! 
 
Dat zegt Jakobus, dat hebben we gelezen in vers 15. 
Tegen Joodse christenen (wonend in het Romeinse Rijk, overal verspreid) zegt hij: U zou moeten zeggen: Als de 
Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. 
DV, Deo volente. Latijn voor: Zo God het wil. 
 
Tegen wie zegt Jakobus dit? Tegen christelijke zakenlui. Daarvan waren er veel. Ze zaten in de handel. Kochten 
wijn of graan en verkochten dat weer. 
Goede business. Lucratief. 
 
Waarom zegt Jakobus tegen hen…  U zou moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, zullen wij dit of dat doen. 
Zij houden in hun plannen geen rekening met de HEERE. Zij zeggen: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die 
stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken. 
Ze vragen niet naar Gods wil… het gaat ze om winst maken. Rijker worden. 
 
Rijkdom wordt in de Bijbel niet afgekeurd. De vraag is alleen: Ben ik er een slaaf van? Is het mijn afgod? 
Wat doe ik met mijn geld en goed? Houd ik het voor mijzelf of laat ik anderen – die het nodig hebben – daarin 
delen? 
 
Dat deze christenen niet vragen naar Gods wil… horen we aan de toon, waarop ze spreken. 
Jakobus zegt in vers 16: Maar nu roemt u in uw hoogmoed. 
‘U bluft, u schept op… u vertrouwt in uw zaken doen op uw eigen kracht… verstand, geld!’   
Dit soort roem is slecht. U geeft uzelf alle eer! 
Voor deze christenen de nieuwe dag ingaan nemen ze hun agenda niet met Christus door. Ze doen hun business 
zonder Hem. Terwijl het christenen zijn! 
Van iemand die nog onbekeerd is kun je dat verwachten. Maar hier gaat het om christenen. Zij gaan voor het 
grote geld. Ze doen alsof ze altijd op aarde blijven en nooit zullen sterven. Carpe Diem: Pluk de dag! 
Dat is het levensgevoel van onze tijd. Mensen zingen erover: Geniet van 't leven, want het is zo voorbij. Dus pluk 
de dag en zet je zorgen opzij! 
 
Jakobus schrijft geschokt in vers 14: U, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? 
Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. 
U die niet weet hoe het morgenvroeg is. Uw leven is een mistflard. Uw leven is teer als gras. Uw schoonheid een 
kleurige geurige bloem (Jes. 40). 
Maar neemt de Heilige Geest onze adem weg? Dan sterven wij. Dan verdorren we als gemaaid gras. Gaat onze 
schoonheid verloren. 
 



Hier rekenen deze christenen niet mee, terwijl ze het weten: Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor 
hem is het zonde. (vers 17) 
 
Gemeente, rekenen wij met de Heere en Zijn wil? Rekenen wij ermee dat ons leven kort is, broos? 
Ik denk aan de gelijkenis die we lazen, Lukas 12:13-21. De Heere vertelde over die rijke man naar aanleiding van 
een vraag… 
Een man had ruzie met zijn broer over een erfenis. De Heere zei hem (letterlijk): ‘Wees op uw hoede voor de 
hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.’ 
De Heere waarschuwt de vraagsteller voor inhaligheid en zegt: Houd er rekening mee dat uw leven niet tot uw 
bezit hoort. De vraagsteller denkt kennelijk: Mijn geld en leven zijn van mij! Ik kan ermee doen, wat ik wil! 
Gemeente, dat denkt ook de rijke man over wie Jezus daarna vertelt (Luk. 12:16vv). Dat is ook een les voor ons! 
Jezus zegt: De rijke man heeft een grote oogst gekregen (van de HEERE). De oogst is zo groot dat die niet in zijn 
schuren past. Hij besluit: Ik breek mijn oude schuren af en bouw grotere! En ik zal tegen mijn ziel, tegen mijzelf, 
zeggen: U hebt veel, voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. 
Hij haalt alles uit het leven wat erin zit! 
 
Deze man heeft het alleen over zichzelf. Ik! Mijn! 
Ook hij denkt: mijn geld en leven zijn van mij! Hij denkt geen ogenblik aan God, aan Gods wil. 
Jezus vertelt verder (Luk. 12:20):  
Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen;  
en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 
 
De rijke man gaat vannacht sterven. God zal zijn ziel opeisen, de man zelf terugeisen, terugvragen. 
De man met zijn rijkdom… was niet van zichzelf. Hij was van God. 
De HEERE heeft ons geboren laten worden – om Hem te leren kennen, dienen, liefhebben. Om naar Zijn wil te 
leven. Met onze talenten, ons geld. Om die te besteden tot Gods eer. Tot zegen voor onze naaste. 
Op de plaats waar God roept. Op ons werk, thuis, in de kerk. 
Vakken vullen. Je zaterdagbaan. Straks je studie. Het gezin waarin je leeft. Je gemeente, waar de Heere je aan 
verbonden heeft. 
 
De rijke man die voor zichzelf had geleefd moet voor God verschijnen om zich te verantwoorden. Hij moet eeuwig 
zijn verdiende straf ondergaan. In de hel. En zijn geld en goed? Die blijven op aarde achter. 
Voor wie zal het zijn? 
 
We zien wat voor ramp het is, hoe catastrofaal het is wanneer een mens voor zichzelf leeft, voor eigen rekening 
sterft. Als ik dat zou zijn. U of jij.  
Jezus zegt in Lukas 12:21: ‘Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.’ 
Wat is rijk in God? 
Dat God onze zonden vergeeft. Wij vrede met Hem hebben. Verlost zijn van onze eeuwige straf, dat wij leven naar 
Gods wil. 
 
En wat als je niet rijk in God bent? Dan wil God je rijk maken in Hem! 
Dit is in de allereerste plaats wat de HEERE wil! Hij wil ons redden, ons vernieuwen. De Heere Jezus wil dat… 
Wij horen het als Hij zegt in Lukas 13:34: 
‘Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw 
kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels,  
maar u hebt niet gewild!’  
God de Vader wil dat! (Luk. 9:35) 
Hij wijst de Heere Jezus aan en zegt: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem. 
 
Hoe word ik rijk in God? De Heere Jezus zegt (Luk. 12:31): ‘Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen,  
(die je nodig hebt voor je lichaam en je leven op aarde) zullen u erbij gegeven worden!’ 
Zoek... Gods Koninkrijk. Zoek… de Koning daarvan: Jezus Christus. Die door Zijn verzoenend lijden en sterven aan 
het kruis de rijkdom in God verdiende. Gods genade, Gods liefde, voor ons onwillige kinderen van Adam! 
 



Jezus heeft de Heilige Geest verdiend waardoor Hij genade en liefde uitdeelt. Laten wij daarom knielen voor Jezus 
Christus. Onze zonden oprecht voor Hem belijden. Ons afkeren van ons oude zondige leven waarin we zelf 
centraal staan en ons aan de Heere Jezus overgeven. 
Het mag, kan, moet. 
De Heilige Geest wil je brengen tot overgave aan de Heere Jezus. Er is genade bij de Heere Jezus om zalig te 
worden.  
Wie tot Hem komt – voor het eerst of opnieuw – zal Hij geen verwijten maken. Hij zal u zalig maken, rijk in God 
maken! 
 
En… 
wie door genade in Jezus Christus gelooft? Die maakt Jezus gewillig de wil van de Vader te doen. Die gaat daarin 
lijken op zijn Verlosser. 
Want het was Jezus’ eten en drinken Zijn Vaders wil te doen (Joh. 4:34). Dat had Zijn liefde, Zijn hart. Hij maakte 
dat waar in de praktijk. Hij deed volkomen de wil van de Vader. Jezus Christus is een geweldige Zaligmaker. 
Onuitputtelijk rijk voor al Zijn christenen. 
U die door genade in Hem gelooft? Hij maakt u gewillig Gods wil van harte te doen. Het kost Hem veel werk. Het 
kost ons tranen, strijd, opstand, onbegrip. 
We geven niet zomaar onze wil op! 
 
Hij maakt gewillig. Door Zijn liefde en genade. Door Woord en Geest.  
Dat geeft een grote verandering in de wil, het verstand van de mens, in spreken, handelen. Ook bij de rijke 
christenen aan wie Jakobus schrijft wanneer zij hun ik-gerichtheid aan de Heere Jezus belijden en zich opnieuw 
aan Hem toevertrouwen… 
Zij gaan vragen: ‘Heere, wat is Uw wil? Wat wilt U dan dat ik doen zal?’ 
 
Ze gaan verder met hun business, maar op een andere manier. Ze stellen God op de eerste plaats. Ze willen Hem 
ermee eren.  
Het kan zijn dat sommigen stoppen met werken, hun geld weggeven en in het Romeinse Rijk gaan evangeliseren,  
de mensen oproepen tot geloof, bekering! 
Zoals een rijke man in ons land heeft gedaan. Toen hij het wonder had leren kennen van Gods genade voor een 
zondig mens als hij. Hij had een grote fabriek, verkocht die en kreeg er veel geld voor. Het meeste daarvan gaf hij 
weg en hij evangeliseert nu onder gevangenen. 
Hij zegt: ‘Een miljoenenomzet is niks meer waard, als je samen met een crimineel op de knieën mag gaan om de 
zonden te belijden. Voor hetzelfde geld had ik aan de andere kant van de tafel in de cel gezeten.’ 
En: ‘Iedereen heeft een taak op de plaats waar God hem in deze samenleving heeft gesteld. Natuurlijk mag je 
dromen van een goede baan, maar heb je er weleens over gedacht om bijvoorbeeld een dag in de week je in te 
zetten voor Gods Koninkrijk?’ 
 
Maar.… is dat Gods wil? 
Je kreeg de Heere Jezus lief. Je verlangt ernaar mensen te vertellen over Hem. Hij werd je één en al! 
En, je weet: wij mensen zijn in gevaar naar de hel te gaan, zolang wij niet behouden zijn door Christus. 
Ja, wat is de wil van de Heere? Misschien is dat uw of jouw vraag? Welke vervolgstudie moet ik kiezen? Wat wil 
de Heere met mijn leven? 
Hoe voed ik Bijbels op? Hoe gaan we met elkaar om in verkeringstijd? Hoe ga ik om met mijn geaardheid? Met 
spanningen in ons huwelijk? 
Krijg ik antwoord? Hoe? 
 
De HEERE belooft: Hij spreekt tot elk die voor Hem leeft! (Ps. 85) 
De HEERE spreekt door Zijn Woord. Je Bijbels dagboek. Thuis. In onze stille tijd. De prediking. Het bidden. Een 
gesprek met een gelovige. Een kaart die je krijgt. Een app of mail. Deuren die de HEERE sluit of opent. Zijn 
beloften en geboden… 
De HEERE wijst daardoor met zekerheid de weg. Zoek de stilte. Zet iedere dag de bliepjes en piepjes maar gerust 
een poos uit. In de stilte leert de Heilige Geest luisteren naar wat de HEERE je zegt door Zijn Woord. 
De HEERE geeft antwoord.  
Ongedacht. Verrassend. 
 



Leven naar God wil is genade. Geeft zegen. We horen dat in het gebed dat Paulus en Timotheüs doen voor de 
Kolossenzen (Kol. 1:9-11): Daarom houden wij niet op voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden 
met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht; zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig,  
Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht 
bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en 
geduld te oefenen. 
Gemeente, de wereld gaat voorbij met al haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid!  
(1 Joh. 2:17) 
 
Wie doet dat door genade? U? Jij? 
Diegene zal horen tot zijn vreugde en verwondering (Matt. 25:23): 
Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest,  
over veel zal Ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. 
Loof de HEERE!  
Amen.  
 
 


