
HET SEIZOEN VAN WACHTEN
Groeien in de seizoenen van het leven 

Waarom laat God ons wachten? 

* Het vernieuwt __________________________________________
“maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” Jes. 40:31

* Het bouwt  _____________________________________________
 “…, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot 
volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.” 
Rom. 5:3-4

* Het richt je aandacht  _____________________________________
“U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer 
is immers liefdevol en barmhartig.” Jak. 5:11

Hoe kan ik geestelijk groeien door een seizoen van wachten?

I. WACHT OP ___________________________________________ 

“Zij die het van Mij verwachten, zullen nooit beschaamd worden.” Jes. 49:23 (Het Boek)

“Want wat niemand ooit heeft gezien of gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat
heeft God allemaal klaar voor hen die op Hem wachten.” Jes. 64:4 (Het Boek)

“Blijf kalm en wacht op de Heer, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met 
listen te werk gaat.” Ps. 37:7

II. WACHT ______________________________________________

“Abraham bleef geduldig wachten tot God hem een zoon gaf, zoals Hij had beloofd.” 
Hebr. 6:15 (Het Boek)

“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de 
zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt.” Hebr. 12:1

“Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld,…” 1 Tess. 5:11
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III. REALISEER JE : GOD _________________________________________!

“De Heer is niet traag met het nakomen van Zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij 
heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand 
verloren gaat.” 2 Petr. 3:9

“en u zult door Zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles
te verdragen.” Kol. 1:11

“En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; ,…” Jes. 30:18

Vragen voor persoonlijke overdenking of groepsgesprek:

1. Wat heeft je het meest aangesproken in de overdenking?
2. Wat is je eigen ervaring in je leven tot nu toe (geweest) met het seizoen van wachten 

op de Heer?  
3. Heb jij zelf weleens iemand laten wachten op iets dat hij graag van jou wilde 

ontvangen?  Zo ja, waarom liet je hem wachten?
4. Hoe ben je omgegaan met ‘wachten’ tijdens de opvoeding van je kinderen (indien 

van toepassing)
5. Wat is voor jou persoonlijk het verschil tussen “wachten op het antwoord” en  

“wachten op de Heer”?
6. Wat maakte volgens jou ten diepste, dat Abraham en Sara niet langer wilden 

wachten, maar zelf een ‘oplossing’ bedachten? 
7. Is er iets waardoor jij nu zelf in een seizoen van wachten terecht bent gekomen? Zo 

ja, deel je dat ook met anderen in je kring? Waarom wel/ niet?
8. Wat zou God jou kunnen leren, hoe zou Hij kunnen werken aan jouw karakter door 

een periode van wachten?
9. Jesaja 30: 18 spreekt zowel over de Heer die op de mensen wacht, als over mensen 

die op de Heer wachten. Als je je eigen leven reflecteert, waar heeft God dan op 
moeten wachten gedurende jouw leven?
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