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Waar zien wij verlangend naar uit?

♦ Gelukkig zijn
♦ Een fijne echtenoot of echtgenote
♦ Herstel vanuit ziekte (voor onszelf of een dierbare)
♦ Rijkdom, welvaart
♦ Een goede, bevredigende baan (promotie)
♦ Blijdschap
♦ Goede relaties
♦ Geboorte van een (liefst gezond) (klein)kind

“In verwachting…?”

1 september 2007Rehoboth              Leeuwarden 3

3 verhalen
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1. De zoon die terugkeerde (1)

11 En Hij (Jesjoea) zeide: Iemand had twee zonen.
12  De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij 

het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij 
verdeelde het bezit onder hen.

13  En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te 
gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn 
vermogen verkwistte in een leven van overdaad.

14  Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware 
hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden.

15  En hij trok er op uit en drong zich op aan een der 
burgers van dat land en die zond hem naar het veld om 
zijn varkens te hoeden.

Lucas 15:11-24
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1. De zoon die terugkeerde (2)

16  En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, 
die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem.

17  Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners 
van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom

18 hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn 
vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd

19 tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw 
zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.

20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. 

Lucas 15:11-24
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2. De vrouw die Jezus aanraakte (1)

24 En Hij (Jesjoea) ging … en een grote schare volgde Hem 
en zij drongen tegen Hem op.

25 En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen 
26 geleden had, en veel doorstaan had van vele dokters en 

al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat 
had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had 

27 gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam 
tussen de schare en raakte van achter de kwast van

28 Zijn kleed aan. Want zij zeide: Indien ik slechts zijn 
klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.

29 En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij 
bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal

Marcus 5:24-34
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2. De vrouw die Jezus aanraakte (2)

30 genezen was. En Jesjoea bemerkte terstond bij Zichzelf 
de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich 
om in de schare, en zeide: Wie heeft Mij aangeraakt?

31 En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare 
tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt?

32 En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had.
33 De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar 

geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en 
zeide Hem de volle waarheid. 

34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behou-
den; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. 

Marcus 5:24-34
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3. Simeon, de verwachter  (1)

25 En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam 
was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, 
en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en 
de Heilige Geest was op hem.

26 En hem was door de Heilige Geest een godsspraak 
gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de 
Christus des Heren gezien had.

27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de 
ouders het kind Jesjoea binnenbrachten om met Hem 
te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam 

28 ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide:

Lucas 2:25-32
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3. Simeon, de verwachter  (2)

29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar
30 uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien,
31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:
32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid 

voor uw volk Israël.

Lucas 2:25-32
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Wat hadden deze drie mensen 
gemeenschappelijk?
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Wat deed de zoon terugkeren?

♦ De armoede waarin hij verkeerde
♦ Het gebrek aan liefde dat hij ervoer
♦ De honger die hij had

♦ En de verwachting, dat het bij zijn vader een 
enorm stuk beter zou zijn
– zelfs voor een knecht

Hoop doet Leven!

1 september 2007Rehoboth              Leeuwarden 12

Wat deed de vrouw Jesjoea aanraken?

♦ En de verwachting, dat Jesjoea genadig was 
én haar wél van haar kwaal kon genezen

♦ Haar ziekte die haar uitsloot van gemeenschap
♦ Dat geen dokter haar had kunnen helpen
♦ Dat ze bij niemand anders echt terecht kon

Hoop doet Leven!
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Wat deed Simeon Gods heil verwachten?

♦ En de verwachting, op basis van Gods beloften 
in de wet en de profeten, dat God een Redder –
een Jesjoea – zou sturen om te doen wat de 
wet niet kon: ons hart echt veranderen

♦ De gebrokenheid in deze wereld
♦ De beperkingen van het Oude Verbond

Hoop doet Leven!
De vraag is: Waarop hopen wij?
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Vurig verwachtte ik…

1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm. 
2 Vurig verwachtte ik de HERE; toen neigde Hij Zich 

tot mij en hoorde mijn hulpgeroep,
3 Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk 

van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een 
rots, mijn schreden maakte Hij vast,

4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang 
aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en 
op de HERE vertrouwen.

5 Welzalig de man, die de HERE tot zijn vertrouwen 
heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardigen, 
noch tot hen die naar leugen afdwalen.

Psalm 40
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… reikhalzend verlangen…

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om 
opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van 
het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods
17 zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: 

erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; 
immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te

18 delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat 
het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping 
op het openbaar worden der zonen Gods.

Romeinen 8
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… zuchten in de verwachting…

20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderwor-
pen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar

21 daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de 
schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijk-
heid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid 
der kinderen Gods.

22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al
23 haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, 

maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ont-
vangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting 
van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

24 Want in die hoop zijn wij behouden.

Romeinen 8
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… volharden in de verwachting…

24b … Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe
25 zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter 

hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met 
volharding.

26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij 
weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de 
Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtin-

27 gen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling 
des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor 
heiligen pleit.

Romeinen 8
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Dorst hebben, naar Jesjoea komen 
en drinken

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jesjoea 
en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome 
tot Mij en drinke!

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in 
Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er 
nog niet, omdat Jesjoea nog niet verheerlijkt was.

.Johannes 7
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4. Zacheus, de boomklimmer (1)

1 En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor.
2 En zie, er was een man, Zacheus geheten, die opper-
3 tollenaar was, en hij was rijk. En hij trachtte te zien, 

wie Jesjoea was, en slaagde er niet in vanwege de 
4 schare, want hij was klein van gestalte. En hij liep 

hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om 
5 Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen. En toen 

Jesjoea bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en 
zeide tot hem: Zacheus, kom vlug naar beneden, want 
heden moet Ik in uw huis vertoeven. 

Lucas 19:1-10
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4. Zacheus, de boomklimmer (2)

6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met 
7 blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en 

zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om 
zijn intrek te nemen.

8 Maar Zacheus ging staan en zeide tot de Here: Zie, 
de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en 
indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het 

9 viervoudig. En Jesjoea zeide tot hem: Heden is aan dit 
huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon

10 van Abraham is. Want de Zoon des mensen is geko-
men om het verlorene te zoeken en te redden.

Lucas 19:1-10
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Wat zorgde dat Zacheus zijn 
leven zo drastisch veranderde?

♦ Van: 
– dief en collabora-

teur met de vijand
– oneerlijke geldwolf

♦ Naar:
– hersteller van 

gedaan onrecht
– liefdadige weldoener

Wat hem veranderde was: 

♦ De alles te boven gaande rijkdom van de ontmoeting 
met Jesjoea
– Jesjoea kon zijn honger stillen, wat geld niet kon
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Hoe Jesjoea het lijden aankon

♦ Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jesjoea, 
de leidsman en voleinder des geloofs, Die, om de 
vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich 
genomen heeft, de schande niet achtende, en 
gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Hebreeën 12:2 
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Samengevat:

♦ de Bijbel roept ons op om niet tevreden te zijn 
met wat we hebben

♦ en ook onze honger niet te proberen te stillen 
met de dingen die deze wereld biedt

♦ maar vurig te verlangen naar Gods heil – de 
aanwezigheid van Jesjoea
– nu en hier in de situatie waarin we verkeren
– en ten volle als Hij terugkomt

Maranatha, Immanuel!


