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3. Wachten en gebed - (Handelingen 1:1-14) 
 
De nadering van de hemelvaart van Jezus brengt ons niet alleen in hoger 
sferen. Natuurlijk belijden we met de kerk dat Jezus opgevaren is naar de 
hemel, waar Hij zit naar de rechterhand van God. Maar Noordmans maakt in 
zijn meditaties steeds duidelijk dat de Hemelvaart van Jezus met name een 
crisis is. Teksten als Johannes 14 en Handelingen 1 zijn niet zozeer 
bejubelingen van wat er met Jezus gaat gebeuren, maar pastorale begeleiding 
van degenen, die achterblijven. Het betekende vooral: afscheid, scheiding, 
verdwijning, afstand en verlatenheid.  Ervaringen, die dicht tegen onze vragen 
aanliggen: Waar is Jezus nu? Wat ervaren wij van Hem? Waarom duurt het zo 
lang tot Hij terugkomt? Dus is ook de scheidingsbegeleiding van Jezus toen 
aan die elf mannen, die daar binnenkort in een apart soort rouw gedompeld 
worden, nog steeds actueel voor ons. 
De troostende woorden van Jezus in Handelingen 1:4 zijn hier op gericht: ‘Ga 
niet weg uit Jeruzalem. Maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, 
waarover jullie van Mij gehoord hebben, In vervulling zal gaan.’ Ze moeten in 
Jeruzalem blijven en .. wachten. Jezus vertelt er niet bij hoe lang. En dat is 
geen gemakkelijke opgave. Niet voor niets wordt er regelmatig in de Bijbel 
geroepen: Hoe lang nog, Heer? In Egypte, in de woestijn, in Babel. 
Wachten is voor ons mensen niet makkelijk. De afgelopen jaren hebben ons 
wel leren wachten. Tot we weer uit een lockdown mochten en elkaar weer 
konden ontmoeten. Maar ook in het geloof is wachten niet makkelijk. Geloof 
schept verwachting, waardoor we op iets gaan wachten. God schept door zijn 
beloften verwachtingen. In de Bijbel lezen we ook regelmatig over mensen 
die daar moeite mee hadden. Geloven betekent dat ons moeten oefenen in 
wachten. We mogen groeien in volharding en vertrouwen. We mogen 
gelouterd en voorbereid de vervulling van de beloften tegemoet  gaan.  
In de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we ons daarin 
oefenen door met het Engelse initiatief Thy Kingdom Come mee te bidden. 
We mogen beginnen met wachten en ‘geduld te hebben met God’ (Halik). En 
daarmee naast anderen te staan, die dat moeilijk vinden. 

Om nog eens over door te praten: 
Vind jij het moeilijk te wachten in het geloof? 

 
Bijbelstudie –  
Aan welke Bijbelgedeelte denk je bij het getal 40? Kun je in dit 
verhaal vinden wat de persoon / groep mensen leerde van 
deze periode? 

 
Gebed –  
Het boekje van Thy Kingdom Come moedigt ieder van ons aan 
om vijf specifieke mensen in gedachten te houden de negen 
dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, zodat de gave van de 
Vader door ons zal werken ter wille van hen, maar ook ons 
eigen leven zal raken. Bedenk voor wie je in deze dagen 
specifiek wil bidden. Schrijf hun namen op de daarvoor 
bestemde ruimte in het boekje. 

 
Verhalen delen –  
Tomas Halik schrijft in zijn boek ‘Geduld met God’: “Op veel 
punten ben ik het met atheïsten eens, behalve in hun geloof 
dat God niet bestaat (..) Geloof is een vorm van geduld 
hebben met God. Hoop en liefde zijn trouwens vormen van 
hetzelfde geduld.” 
Wat roept dit citaat bij je op? 

 
Liturgie – Uit HH 433 
Stil mijn ziel wees stil, / En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen./ God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, / In je beproevingen en zorgen. 
God U bent mijn God / En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen / Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij /Die rust in U alleen 
 

Thuis –  
Ken jij mensen in je omgeving, die het moeilijk vinden om te 
geloven omdat ze niet meer willen/kunnen wachten op God? 
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