


Handelingen 1:4 
Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij 
hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, 
maar blijf daar wachten tot de belofte 
van de Vader, waarover jullie van Mij 
hebben gehoord, in vervulling zal 
gaan. 



Handelingen 1:5 
Johannes doopte met water, maar 
binnenkort (niet vele dagen na deze) 
worden jullie gedoopt met de Heilige 
Geest.’ 



Handelingen 1:12 
Daarop keerden de apostelen van de 
Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze 
berg ligt vlak bij de stad, op een 
sabbatsreis afstand. 



Handelingen 1:13 
Toen ze in de stad waren aangekomen, 
gingen ze naar het bovenvertrek waar 
ze verblijf hielden:



Handelingen 1:13b 
Petrus en Johannes, Jakobus en 
Andreas, Filippus en Tomas, 
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, 
de zoon van Alfeüs, en Simon de 
IJveraar en Judas, de zoon van 
Jakobus.



Handelingen 1:14 
Vurig en eensgezind wijdden ze zich 
aan het gebed, samen met de 
vrouwen en met Maria, de moeder 
van Jezus, en met zijn broers.



Handelingen 1:15 
In die dagen stond Petrus op te 
midden van de leerlingen – er was 
een groep van ongeveer honderd-
twintig mensen bijeen –



Handelingen 1:4 
Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten tot de belofte van de 
Vader, waarover jullie van Mij hebben 
gehoord, in vervulling zal gaan. 





1. God laat ons wachten met als doel 
karaktervorming en geloofsgroei



Klaagliederen 3:25-26 (HSV)
Goed is de HEERE voor wie Hem 
verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. 
26 Goed is het te hopen en stil te 
wachten op het heil van de HEERE.



Psalm 27:14 (HSV)
Wacht op de HEERE, wees sterk en 
Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht 
op de HEERE.



1 Petrus 1:7
Zo kan de echtheid blijken van uw 
geloof – zoveel kostbaarder dan 
vergankelijk goud, dat toch ook in het 
vuur wordt getoetst – en zo verwerft u 
lof, eer en roem wanneer Jezus 
Christus zich zal openbaren. 





1. God laat ons wachten met als doel 
karaktervorming en geloofsgroei

2. Wachten vereist geduld, vertrouwen 
en gehoorzaamheid



Exodus 14:13
Mozes antwoordde het volk: ‘Wees 
niet bang, wacht rustig af. Dan zult u 
zien hoe de Heer vandaag voor u de 
overwinning behaalt.’



Exodus 32:1
Het volk wachtte lang op Mozes. Toen 
hij maar niet van de berg afkwam, 
verdrongen ze zich om Aäron en 
eisten van hem: ‘Maak een god voor 
ons die voor ons uit kan gaan, want 
wat er is gebeurd met die Mozes, die 
ons uit Egypte heeft geleid, weten we 
niet.’



Exodus 40:37
Wanneer de wolk niet opsteeg, 
trokken ze niet verder; ze wachtten tot 
de wolk weer opsteeg.





1. God laat ons wachten met als doel 
karaktervorming en geloofsgroei

2. Wachten vereist geduld, vertrouwen 
en gehoorzaamheid

3. Soms heeft wachten te maken met 
strijd in de hemelse gewesten



Psalm 40:2
Vol verlangen heb ik op de HEER 
gewacht en Hij boog zich naar mij toe, 
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.



Daniël 10:11-14
Hij zei tegen me: ‘Daniël, geliefde 
man, luister naar de woorden die ik tot 
je spreek en sta op, want ik ben naar 
je toe gestuurd.’ Nadat hij dit gezegd 
had, stond ik bevend op. 



Daniël 10:11-14
12 Toen zei hij: ‘Wees niet bang, 
Daniël, want vanaf de eerste dag dat 
je inzicht probeerde te verkrijgen door 
in deemoed te buigen voor je God, is 
je gebed verhoord, en daarom ben ik 
gekomen.



Daniël 10:11-14
13 Maar de vorst van het Perzische 
koninkrijk heeft mij eenentwintig 
dagen tegengehouden voordat 
Michaël, een van de voornaamste 
vorsten, mij te hulp schoot toen ik 
daar, bij de koningen van Perzië, zo 
alleen stond. 



Daniël 10:11-14
14 Ik ben gekomen om je inzicht te 
geven in wat er aan het einde van de 
tijd met je volk zal gebeuren; want dit 
is opnieuw een visioen dat over de 
toekomst gaat.’



Efeziërs 6:12
Onze strijd is niet gericht tegen 
mensen maar tegen hemelse vorsten, 
de heersers en de machthebbers van 
de duisternis, tegen de kwade 
geesten in de hemelsferen. 





1. God laat ons wachten met als doel 
karaktervorming en geloofsgroei

2. Wachten vereist geduld, vertrouwen 
en gehoorzaamheid

3. Soms heeft wachten te maken met 
strijd in de hemelse gewesten

4. Er is een verschil tussen passief 
afwachten en actief verwachten



Handelingen 1:14 
Vurig en eensgezind wijdden ze zich 
aan het gebed, samen met de 
vrouwen en met Maria, de moeder 
van Jezus, en met zijn broers.



Psalm 5:4
In de morgen, Heer, hoort U mijn 
stem, in de morgen wend ik mij tot U 
en wacht.





1. God laat ons wachten met als doel 
karaktervorming en geloofsgroei

2. Wachten vereist geduld, vertrouwen 
en gehoorzaamheid

3. Soms heeft wachten te maken met 
strijd in de hemelse gewesten

4. Er is een verschil tussen passief 
afwachten en actief verwachten

5. God zal op zijn tijd altijd doen wat 
Hij ons heeft beloofd



Jozua 21:43 en 45
Zo schonk de HEER Israël het hele 
land, zoals Hij hun voorouders onder 
ede beloofd had. De Israëlieten 
namen het in bezit en gingen er 
wonen. (...) 45 Hij brak niet één van 
de beloften die Hij Israël had gedaan. 
Hij deed ze alle gestand.



Habakuk 2:3
Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen 
is, het getuigt ervan, het liegt niet. 
Ook al is het nog niet vervuld, wacht 
maar, het komt zeker, het zal niet 
uitblijven.

(HSV) Als Hij uitblijft, verwacht Hem, 
want Hij komt zeker, Hij zal niet 
wegblijven.



1 Korintiërs 1:7
...hierdoor ontbreekt het u terwijl u op 
de komst van onze Heer Jezus 
Christus wacht, aan geen enkele gave 
van de Geest.



Handelingen 1:4 
Blijf wachten tot de belofte van de 
Vader, waarover jullie van Mij hebben 
gehoord, in vervulling zal gaan. 




