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Wat te doen als je wacht op de Heer 
Door Liane R. Grant 
 
  

De meesten van ons houden niet van wachten, en zeker niet wanneer wij op 
tijd zijn en de ander laat. Hoe langer we wachten, hoe gefrustreerder we 
worden omdat we niets anders doen dan wachten. 
 
Ben je ooit moe van het wachten op de Heer geworden? Hij heeft een 
antwoord beloofd, maar jij denkt dat Hij laat is in de voorziening ervan. 
Misschien moet je geloof EN werken activeren. Blijf geloven dat het 
antwoord komt, maar stop niet met de goede dingen die je weet te doen 
terwijl je wacht. 

 
“En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, 
maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;” (Hand. 
1:4) 
 
Als ik mij de situatie van de bovenzaal voorstel, op de dag voor de Pinksterdag, zie ik geen 
discipelen die gapend en gefrustreerd rondhingen ook al had Jezus niet verteld hoe lang ze 
zouden moeten wachten. Ik stel me juist een groep vol van geloof voor, die baden, de 
Schriften bestudeerden en elkaar bemoedigden. Ze waren volledig voorbereid toen de Heilige 
Geest viel! 
   
Het lijkt erop dat we, als we wachten op de Heer, de tijd moeten beschouwen als 
voorbereidingstijd en een tijd van geloof-gevulde werken, geen passieve tijd. 
  
“Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een 
koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 
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En hij riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat 
ik terugkom.” Lukas 19:12-13  
Als we op God wachten, halen we dan het beste uit de zaken die Hij ons al gegeven heeft?  
 
Het lijkt erop dat de Bijbels manier van wachten een actieve manier van wachten is, heel 
anders dan onze voorstelling van ‘wat rondhangen’. We hebben zo veel gelegenheden om te 
leren, groeien en ontwikkelen wanneer we hetgeen gebruiken waarmee God ons al gezegend 
heeft. Wanneer we wachten op meer, laten we dat op een actieve manier doen door geloof en 
werken te combineren!  
  
Opmerking: Liane is een gecertificeerde Engels – Frans vertaler en schrijver van “Order My Steps” en "Schedule 
Solutions" series op Amazon. Zij en haar man Scott zijn zendelingen in Quebec, Canada. Liane dient als hoofd van de 
Quebec Damesbediening en is stichter en projectmanager van The King's Translators, een groep vrijwilligers die zich 
hebben toegewijd aan de Franse vertaling van apostolische boeken.  

  

Wacht op de Heer 
Door Erin Rodrigues 
 

Wachten is vaak één van de lastigste dingen in het leven, maar het lijkt erop 
dat dit precies hetgeen is wat de wereld om ons heen moet doen. Vanwege 
COVID-19 leert iedereen de kunst van wachten, ook al willen we niet. 
Niemand wordt uitgesloten. Sommigen zijn moe van het wachten, sommigen 
ongerust en sommigen zelfs angstig; maar als je wacht op de Heer, 
vernieuwt Hij je kracht. Hij geeft je een bovennatuurlijke vrede om je te 
dragen door deze onzekere tijden. 
 

Toen Jesaja zei “maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen 
hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen 
en niet moe worden.” (Jes. 40:31), wist hij wat het was om Gods volk te waarschuwen en te 
instrueren. Gelijker tijd wilde God Zijn volk ook troost en bemoediging geven. 
 
Voor velen is wachten geduldig stil zitten en niets doen, maar op God wachten betekent 
eenvoudig dat we volledig afhankelijk van Hem zijn. Wachten op de Heer is niet passief 
rondhangen tot Hij iets voor ons doet. Ja, God geeft ons kracht en vrede, maar Hij strooit niet 
zomaar kracht en vrede in ons terwijl we passief rondhangen en niets doen met onze handen 
open. 
 
Wachten op de Heer vraagt van ons een dienende daad van gebed, vertrouwen en geloof. Zijn 
kracht, vernieuwing, moed en vrede komt wanneer we Zijn aangezicht zoeken en we volledig 
op Hem vertrouwen en niet op ons eigen inzicht en kracht. Als we naar God kijken en op Hem 
wachten, belooft Zijn Woord dat Hij onze harten versterkt en onze geesten opwekt. 
 
God verlangt ernaar om ons kracht en vrede te geven gedurende deze onzekere tijden – alles 
wat Hij vraagt, is dat we op Hem wachten! 
 
Opmerking: Erin Rodrigues vertegenwoordigt samen met haar man Oscar en hun twee kinderen Levy en Lily, de VPGI 
in Portugal. Samen gaan ze voor in een groeiende gemeente in de hoofdstad Lissabon waar ze mannen, vrouwen en 
gezinnen onderwijzen in het werk van God. De Rodrigues houden ervan om te doen waar God ze toe geroepen heeft; 
het Evangelie preken en onderwijzen en de lieve zielen uit Portugal dienen.  

 

 

 



Wachten op het duistere pad 
Door Von de Leigh Hatcher 
  

 

In januari 2018 kreeg ik een baan in een andere plaats aangeboden die 
goed was voor mijn carrière, maar mij zou verwijderen van mijn gemeente, 
familie en vrienden. Terwijl ik bad en Gods leiding zocht, sprak God tot mij. 
De woorden die Hij sprak, kwamen uit Jesaja 48:17. 
  
“Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, 
uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.” 

 
Direct ervaarde ik vrede. De vrees voor het onbekende had mijn geloof in de alwetende God 
vertroebeld. Ik besloot om Hem te vertrouwen met een vooruitziende blik. 
 
Ik verhuisde naar de nieuwe woonplaats, werkte en begon te dienen op verschillende 
gebieden in de gemeente die ik begon te bezoeken. Toch onthield ik steeds dat mijn contract 
tijdelijk was. 
 
Het jaar erop, in juli, waren mijn vriendin en haar man ernstig verbrand in een explosie. Een 
paar weken later vertelde mijn leidinggevende dat mijn contract binnen een maand zou worden 
beëindigd. Mij werd verteld dat ik het appartement moest verlaten wat mijn bedrijf had 
geregeld. Mijn leven leek gestopt. 
  
Ik keek vragend naar God. Had God mij hierheen geleid enkel om alles weg te nemen waarin 
Hij eerder had voorzien? Mijn vooruitziende blik werd opnieuw duister en ik had geen idee 
waar God mij van plan was naar toe te leiden. Ik solliciteerde en ging op zoek naar 
huisvesting. Ik luisterde herhaaldelijk naar het lied van James Wilson "Wait on the Lord". 
Wekenlang had ik sollicitatiegesprekken zonder aangenomen te worden. 
 
Ik herinnerde mezelf “maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij 
zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij 
zullen lopen en niet moe worden.” (Jes. 40:31) 
 
Uiteindelijk zat ik op mijn werk en keek ik naar de kalender. Het was een dinsdag. Mijn laatste 
werkdag was die vrijdag. Ik moest die zaterdag mijn appartement uit. Ik boog mijn hoofd en 
bad “God, ik weet dat Uw tijd niet mijn tijd is, maar Heer, U liep hier ooit op aarde als een man. 
Ik heb vier dagen voordat ik moet verhuizen en ik weet niet waar ik heen moet. Weet alstublieft 
dat vier dagen voor mij niet veel tijd is”. 
 
Twee uur later kreeg ik een baan aangeboden! In datzelfde uur werden alle zaken geregeld en 
werd mij een nieuw gerenoveerde woning aangeboden die mijn gemeente bezit en nu aan mij 
verhuurt. God gaat door in het voorzien van mijn noden! 
  
Is jouw wereld gestopt? Is jouw pad verborgen voor je ogen? 
  
"Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE." 
(Psalm 27:14). 
  
  
Opmerking: Von de Leigh Hatcher gaat naar de First Pentecostal Church of Westlake, Louisiana. Zij is een student 
aan de Louisiana State University en werkt voor een plaatselijk ingenieurs bedrijf. 
 

 

 



  

Van de Redacteur 
God doet machtige dingen! 

God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in de talen Engels, 
Arabisch, Chinees, Tsjechisch/Sloveens, Nederlands, Fiji, Frans, Georgië, Duits, 
Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Spaans, Swahili, Zweeds, 

Filipijns, Thais, Cree, Sinhala en Singalees. 
Help ons bidden voor meer vertalers! 

 
Indien u één van de bovengenoemde vertalingen wilt ontvangen, kunt u dit verzoek 

sturen naar LadiesPrayerInternational@aol.com  
En we zullen u met veel plezier toevoegen aan onze verzendlijst!  

Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!  

 

 

  

 

 

 

 

 


