
Vol verwachting… 
Full of expectation…



Vol verwachting… 
Full of expectation…

Ik weet bijna zeker dat de Nederlanders in de zaal in hun hoofd deze zin al hebben afgemaakt (…klopt ons hart.) Snap ik ook wel, want het is ook de tijd van het jaar..




Over een paar dagen vieren wij Nederlanders weer het Sinterklaas feest.

Als je geen Nederlander bent, dan kan het wel een beetje overkomen als een vreemd feest. (man met baard, met hulpjes in regenboogkleuren, een paard, pakjes) waar 
gaat dit over.




Maar wist je dat Sinterklaas een christen was? Nikolaas Bischop van Myra(“ de wonderdoener”) bekend om zijn naastenliefde. (Legenda Aurea, verzameling van heiligen 
levens verslagen).

Legende van de arme koopman en zijn dochters.

—> geen geld voor bruidsschat. Gooit 3 goudklompjes door het raam —> eerherstel


Maar onze hoop, onze verwachting is niet in Sinterklaas. Wij geloven niet in Sinterklaas…Maar dit verhaal laat wel iets zien van wat wij geloven, of beter gezegd in wie wij 
geloven. 

Thema’s laten iets zien van een grotere heilige, de ultieme heilige en wonderdoener Jezus Christus.

Verwachting



Maar wist je dat Sinterklaas een christen was? Nikolaas Bischop van Myra(“ de wonderdoener”) bekend om zijn naastenliefde. (Legenda Aurea, verzameling van heiligen 
levens verslagen).

Legende van de arme koopman en zijn dochters.

De Legenda Aurea vertelt het verhaal van een arme man, die drie dochters had. In die dagen werd van de vader verwacht, dat hij de toekomstige echtgenoot iets van waarde aanbood: een bruidsschat. Hoe hoger de 
bruidsschat, des te groter de kans dat een jonge vrouw een goede echtgenoot zou vinden. Zonder bruidsschat was het waarschijnlijk dat de vrouw nooit zou trouwen. Vanwege de armoede van de man waren zijn dochters 
gedoemd als slaven te worden verkocht. Echter, op drie verschillende gelegenheden verscheen een buidel met goud in het huis, een volwaardige bruidsschat. Van de geldbuidels, die door een open raam werden gegooid, 
wordt gezegd dat ze in de schoenen terechtkwamen die voor de haard stonden te drogen. Soms zijn de geldbuidels weergegeven dan wel geïnterpreteerd als sinaasappels of mandarijnen, hetgeen kan verklaren waarom 
de Sint uit Spanje komt. Dit verhaal verklaart ook het strooigoed en het zetten van de schoen. Drie zakjes met goud staan symbool voor Sint Nicolaas. Ook de munten



Onze verwachting is niet in Sinterklaas, in die zin geloven wij niet in Sinterklaas.

Thema’s laten iets zien van een grotere heilige, de ultieme heilige en wonderdoener Jezus Christus. (“alle gebeurtenissen groot of klein, vertellen een verhaal waardoor 
God spreekt en de kunst van het leven is om die boodschap te horen” )

Verwachting…



verwachting vs realiteit

Verwachting kan soms lastig zijn. We hebben allemaal verwachtingen, we hopen allemaal wel ergens op, en we zijn denk ik allemaal wel teleurgesteld geweest als er niet 
aan onze verwachtingen werd voldaan. We verwachten allerlei dingen van onze relatie, ons werk, de overheid, van het leven in het algemeen zelfs van de kerk en God. 



verwachting vs realiteit

Maar de realiteit is dat mensen ons teleurstellen en het leven niet altijd loopt zoals we verwacht hadden. We krijgen net die baan niet die we verwachten, we vinden niet 
die partner, en vul maar in. Overal waar verwachtingen zijn, kom je teleurstelling tegen, behalve bij God.



expectation and faith

verwachting en vertrouwen

Verwachting

Als je wil weten waar je naar toe gaat, moet je weten waar je vandaan komt.

Bijbel, is een openbaring van de verwachting die wij als Christenen hebben. 

Onze hoop en verwachting komt niet uit de lucht gevallen, maar is door de eeuwen heen kenbaar gemaakt door God zelf. En ons leven, ons verhaal is opgenomen in een 
groter verhaal. (Wolk van getuigen Hebreeen 12)




expectation and faith

verwachting en vertrouwen

De verwachting waar de bijbel over spreekt, zou je kunnen samenvatten in EMMANUEL = God met Ons.

Genesis: tuin: God wandelt met Adam.

Tabernakel: aanwezigheid van God tussen zijn mensen. 

Tempel: Gods aanwezigheid daalt neer (2 kon 5)




expectation and faith

verwachting en vertrouwen

Maar mensen blijven mensen. Zelfs ooggetuigen van de grootheid van God raken op een gegeven moment de weg kwijt, of kiezen een ander pad. Adam, wil zelf 
bepalen, Het volk Israel dat keer op keer van God weg loopt, hem onteerd. Het wordt een zooitje. Temidden van die chaos temidden van die realiteit, klinkt er hoop. 
Jesaja 9. 




expectation and faith

verwachting en vertrouwen

Want er is een Kind geboren: we hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning heersen. Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning 
genoemd. 6 Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren, voor 
eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen omdat Hij zo ontzettend veel van zijn volk houdt.



verwachting vs realiteit

Gods beloften overstijgen onze verwachtingen en maken dat onze realiteit in hemels perspectief komt te staan.

1 Petrus 1: 4-5 : We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons 
gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. 4 
Want nu verwachten we een erfenis die nooit zijn waarde zal verliezen. Die erfenis ligt voor jullie klaar in de hemel: het eeuwige leven. 5 Gods kracht bewaart en beschermt 
jullie door het geloof. Zo kunnen jullie aan het eind van de tijd het eeuwige leven krijgen. 6 Wees daar blij over, ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren op de proef 
gesteld. 7 Maar daardoor zal blijken of jullie geloof wel écht is. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt. Zo wordt ook jullie 
geloof door het 'vuur' van moeilijkheden zuiver gemaakt. En wanneer Jezus Christus terugkomt, zullen jullie door Hem worden geprezen voor jullie zuivere geloof.



verwachting en voorbereiding

expectation and preparation

Niet alleen heeft God wat gedaan, maar belooft hij ook dat Hij wat gaat doen. Jezus komt terug. Het Koninkrijk van Jezus is immers een eeuwig durend koninkrijk (Jesaja 
9) Petrus zegt in zijn brief dat we een hoop hebben, een verwachting en dat die verwachting (De Koning komt terug) ons drijft om gepaste voorbereidingen te treffen, ons 
geloof wordt beproefd, en getoetst.  



verwachting en voorbereiding

expectation and preparation

ALs je weet wie je verwacht, dan pas je je voorbereiding daar op aan. 

(vb Sinterklaas: grotere schoen, want ik verwachtte een groter kado)

Tot die tijd: maak discipelen, leer ze hen alles wat ik je geleerd heb, doop hen. Laat ze zien dat God met hen is. Laat ze zien dat Jezus is gegeven alle macht op hemel en 
op aarde…




Advent
Vol verwachting klopt ons 

hart… 

Full of expectations our 
heart beats…

Advent: De koning Komt…

Hoop, vertrouwen.

Voorbereiding en wachten. Als een bruid die uitkijkt naar de komst van haar bruidegom, kijkt de kerk, uit naar de komst van Jezus.

vraag: waar klopt jouw hart vol verwachting voor?

Waar bereid jij je op voor? 


