
  

Psalm 27:14 
 

Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd;  
ja wacht op de HERE. 

 
 

 
Zoals vorige week aangegeven is advent de tijd van ‘verwachten en uitzien’. 
Onlosmakelijk aan deze twee werkwoorden is het werkwoord wachten 
verbonden. Wanneer we kijken naar de kerstgeschiedenis treffen we in het 
evangelie van Lucas sowieso twee mensen aan die hun hele leven lang 
gewacht hebben op de beloofde Messias - Simeon en Anna. Zij wachten 
verwachtend. Anna zelfs dag en nacht, in de tempel. 
 
Als er iets is dat de meeste mensen - zeker in onze tijd - moeilijk vinden, dan is 
het wel wachten. Wordt immers niet juist onze tijd gekenmerkt door haast en 
ongeduld? Wie vindt het nou prettig om in een rij te staan bij de kassa? Roept 
een file bij de meeste mensen niet wat vaak ergernis op? Zelfs het kind telt al 
ongeduldig de dagen naar zijn verjaardag af.  
 
Wachten schijnt evenwel toch niet alleen voor de mens van deze tijd een 
probleem te zijn. Ook de psalmist heeft het wachten blijkbaar niet gemakkelijk 
gevonden. We hebben het dan over niemand minder dan de voorvader van 
Jezus, David. In een psalm waarin hij - vanuit ervaring - duidelijk wil maken dat 
er in alle omstandigheden veiligheid is in de hoede van God, eindigt hij met het 
tekstvers dat deze week centraal staat: Wacht op de HERE, weest sterk, uw hart 
zij onversaagd; ja wacht op de HERE. 
 
Is niet waarnaar elk mens hunkert een veilige plek? Helemaal als het niet 
meezit, het misschien zelfs uitzichtloos is? Dan is wachten het moeilijkste dat 
er is, of niet soms. Dan verwacht je dat God er direct en concreet zal zijn, juist 
dan! We horen David voor zulke momenten – nogmaals: vanuit ervaring -
oproepen om het zicht niet te verliezen, vol te houden. ‘Wees sterk’. Oftewel, 
het vraagt wat van je. Geef niet op, ‘je hart zij onversaagd’. Laat de moed niet in 
de schoenen zinken! Wacht op de HERE! 
 
Juist in het geloof speelt wachten een belangrijke rol. Het is de profeet Jesaja 
die zegt dat zij die geloven niet haasten (Jes. 28:16b). Simeon en Anna hebben 
tenslotte ook ervaren dat God zijn Woord houdt. Dat is de belofte van advent: 
God maakt zijn Woord waar.   
 
 
 
 



 
Gebed. 
Hoe moeilijk is wachten, zeker als het lang duurt en dat doet het naar ons gevoel maar al te 
vaak. Maar U kent ons en wij? Wij mogen, vanuit Uw Woord, U kennen. U maakt Uw Woord 
waar. U hebt dat in Uw Zoon getoond, vleesgeworden voor en om ons. Zoals U in Hem getoond 
hebt dat Uw Woord waarheid is zo mogen we in welke omstandigheid ook zeker weten dat U in 
alles op ons betrokken bent. Leer ons daarom wachten op U Here, om Jezus wil. Amen. 


