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‘Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is
alleen op u gevestigd.’

Psalmen 39:8
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InleIDIng

Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven, en wie bij
Hem wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij degenen
die Hem zoeken, zal belonen (zie Hebreeën 11:6). Het geloof legt de
grondslag voor alles waarop we hopen (zie Hebreeën 11:1). In Gods
Woord wordt ons beloofd dat geloof zo klein als een mosterdzaadje
een berg kan verplaatsen (zie Matteüs 17:20). Abraham hoopte en
geloofde dat hij de belofte van God zou ontvangen (zie Romeinen
4:18). Sommige mensen proberen geloof en vertrouwen te hebben,
maar ze hebben geen hoop. Ze hebben geen positieve verwachting
dat er dankzij Gods geweldige goedheid iets goeds gaat gebeuren.
Ik geloof dat hoop voorafgaat aan en verbonden is met geloof. We
kunnen niet het één wel hebben en het ander niet. Hoe zou een ne-
gatieve, hopeloze persoon kunnen wandelen in geloof? Zo iemand
gelooft misschien in God, maar een man of vrouw van geloof doet
meer dan alleen erop vertrouwen dat God leeft: hij of zij gelooft
ook dat Hij goed is en dat Hij degenen die Hem zoeken beloont. Ze
wachten op God en verwachten Zijn goedheid. Ze verwachten dit
niet omdat ze het verdienen, maar omdat God belooft het te geven.

De afgelopen achtendertig jaar heb ik over de wereld gereisd
om Gods Woord te onderwijzen. In die jaren heb ik heel veel fan-
tastische mensen ontmoet; mensen zoals jij. Ik mocht mannen en
vrouwen ontmoeten in de meest uiteenlopende levensomstandig-
heden. Ondernemers, werkende moeders, studenten, vrijwilligers,
alleenstaande moeders en vaders.

Met sommigen gaat het geweldig. Zij lijken alles goed voor el-
kaar te hebben. Vele anderen hebben te maken met omstandighe-
den die zo zwaar zijn dat ze zich vaak verslagen voelen en over-
weldigd door het leven.
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Tijdens de gesprekken met deze mensen werd mij duidelijk dat
er iets is wat we allemaal heel hard nodig hebben, ongeacht onze
persoonlijkheid of levensomstandigheden: hoop.

Hoop hebben betekent vol vreugde en vertrouwen het goede
verwachten. Het is een krachtige en universele geestdrift, een op-
komend tij dat alle schepen optilt. Of we nu hinken in de haven,
vastzitten op de kade, of dapper op zee varen, hoop daagt ons uit
te geloven dat het uiteindelijk allemaal goedkomt. Het is het soms
onverklaarbare, maar niet te ontkennen gevoel dat vandaag geen
goede dag is om op te geven. Hopen betekent het geloof en het ver-
trouwen hebben dat er elk moment iets goeds kan gaan gebeuren!

Daarom geloof ik dat een boek over hoop nodig is en dat het je
zal helpen te zien hoe geweldig hoop is. De Bijbel vertelt ons dat
het een van de drie dingen is die blijven als al het andere verdwijnt
(zie 1 Korintiërs 13:13). Wie je ook bent en hoe je leven er op dit
moment ook uitziet, je kunt niet succesvol functioneren zonder
hoop. Als de omstandigheden slecht zijn, heb je hoop nodig en
als de omstandigheden goed zijn, heb je de hoop nodig dat het zo
blijft. Als je woont in de tuin van hoop, staat er altijd iets in bloei!

Maar hoe geweldig het ook is, hoop kan gemakkelijk misplaatst
zijn. Als je je hoop vestigt op een persoon, is dat een onbetrouw-
bare bron van kracht. Als je hoop gevestigd is op je werk, het in
staat zijn geld te verdienen of op je pensioenfonds, kun je teleur-
gesteld raken. Als je hoop gevestigd is op je eigen kunnen, zal je
hoop verdwijnen als je zelfvertrouwen een deuk oploopt.

Het is eigenlijk heel simpel: hoop is net zo sterk als de bron
van de hoop. Daarom moet de bron van onze hoop God zijn en de
beloften moeten gevonden worden in Zijn Woord. Als God niet
de bron is, is hoop slechts een ijdele, kortstondige gedachte. De
hoop die ik bedoel is heel anders dan wat de wereld hoop noemt.
De hoop van de gelovigen is de onwrikbare, almachtige, alwetende
en altijd aanwezige enige echte God en Zijn Zoon Jezus Christus.

Je zou het op deze manier kunnen zeggen: zonder hoop die ge-
vestigd is op God is er niet veel wat je kunt doen, maar met hoop
die gevestigd is op God is er niet veel wat je niet kunt doen.

Durf te hopen!

Durf te hopen-bw-2015.indd 10 11/19/2015 1:07:51 PM120785_bw.pdf



11

Het toegewijd lezen en bestuderen van het Woord laat ons zien wat
er gebeurt als Gods kinderen durven te leven met hoop. Overal
in het Oude en Nieuwe Testament lezen we over gewone mensen
– mensen als jij en ik, met fouten en mislukkingen – die onmoge-
lijkheden overwonnen omdat ze ervoor kozen te hopen dat God
iets geweldigs voor hen in het verschiet had. Ze stelden hun ver-
trouwen op Hem:

• Hoewel de Hebreeuwse kinderen vele generaties lang slaaf wa-
ren geweest in Egypte, kon Mozes door de hoop op vrijheid
niet anders dan dromen over bevrijding van hun wrede onder-
drukkers.

• Terwijl het Israëlische leger zich verstopte in de loopgraven uit
angst voor Goliat, stelde David, dankzij zijn hoop op overwin-
ning, de vraag: ‘Wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar
verslaat en Israël van deze schande bevrijdt?’ (1 Samuel 17:26)

• Terwijl Haman een kwaad plot had gesmeed, gaf de hoop die
Ester had dat zij een verschil zou kunnen maken haar de moed
tegen de regels in te gaan en een audiëntie bij de koning aan te
vragen.

• De hoop dat Jezus de beloofde Messias zou kunnen zijn, zorgde
ervoor dat gewone mannen hun baan, vrienden en zelfs hun
familie achterlieten om Hem te volgen tot aan het kruis.

Zie je het brede, barrières overstijgende karakter van hoop? Bij al
deze Bijbelse voorbeelden was hoop meer dan slechts een motive-
rende gedachte of een vage dagdroom. Hoop was een vuurstorm die
niet gedoofd kon worden. Zij wisten: met God is niets onmogelijk!

• Voor Mozes werden door hoop ketenen gebroken.
• David stelde door hoop de vraag die niemand anders durfde te

stellen.
• Dankzij hoop geloofde Ester dat God haar kon gebruiken om

haar volk van de vernietiging te redden, terwijl dat onmogelijk
leek.

Inleiding
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• De discipelen kregen dankzij hoop de moed een nieuw leven te
beginnen en wereldverbeteraars te worden.

Ik geloof dat hoop dezelfde dingen in jouw leven kan doen. Daar-
om ben ik zo blij dat je dit boek leest. En daarom ben ik zo blij dat
ik deze verhalen, Bijbelse principes en praktische levenslessen kan
gebruiken om je te bemoedigen hoop te hebben! Doe het bewust,
grijp het vast en weiger zonder hoop te leven!

Weet je, of je dit nu beseft of niet, je hele leven is je verteld dat
je niet te veel moet hopen. Pijn uit het verleden, teleurstellingen
van vandaag en onzekerheden over de toekomst leren je niet te
veel te verwachten. We denken vaak dingen als: Wees rationeel,
verwacht niet te veel want dan zou je weleens teleurgesteld kunnen
raken.

De zwangerschapstest is positief: ga niet te veel hopen. Denk aan
wat er de vorige keer gebeurd is. De persoon die je gekwetst heeft
vraagt vergeving en wil graag opnieuw beginnen: ga niet te veel ho-
pen, misschien kwetst hij je opnieuw. Een spannende mogelijkheid
doet zich voor op je werk: ga niet te veel hopen, waarschijnlijk wordt
het toch niets.

Maar een leven zonder hoop is geen leven. Misschien zeg je
dat je gewoon voorzichtig bent om teleurstellingen te voorkomen,
maar eigenlijk ben je gewoon bang. Bang om gekwetst of teleur-
gesteld te worden, bang om de gok te wagen. Maar Gods Woord
vertelt ons iets anders. Gods Woord zegt dat met God alles moge-
lijk is!

Het is tijd voor een verandering in je leven! Vertrouw voldoen-
de op God om te hopen op het beste: de beste relatie, de beste
mogelijkheid, het beste huwelijk, het beste nieuws, de beste uit-
komst, het beste leven. Verwacht dat er vandaag iets goeds gaat
gebeuren in je leven!

God wil dat je het best mogelijke leven hebt. Als je ooit twijfelt
of dat echt zo is, denk er dan aan dat Hij het beste heeft gegeven
wat Hij kon geven toen Hij Jezus stuurde. Jezus stierf zodat jij, als
je Zijn redding hebt geaccepteerd, voor altijd in de hemel kunt

Durf te hopen!
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wonen, maar Hij is ook gestorven zodat je kunt genieten van een
goed leven hier op aarde.

In Johannes 10:10 zei Jezus: ‘Ik ben gekomen om hun het leven
te geven in al zijn volheid.’

Ik hoop dat je tijdens het lezen van dit boek zult ontdekken dat
God wil dat je je leven leidt ‘in al zijn volheid’. Hij wil elk jaar, elke
dag en elk moment het allerbeste voor jou op geestelijk, mentaal,
emotioneel, relationeel en fysiekgebied. En als je beseft dat God
het beste voor jou wil, word je automatisch vervuld met hoop.
God wil in al je behoeften voorzien en je in staat stellen anderen
te helpen.

Dus, als je gekwetst bent en twijfelt of het ooit beter wordt:
durf te hopen.
Als je het gevoel hebt dat je leven voortkabbelt, maar je
afvraagt of er meer is: durf te hopen.
Als je kinderen opvoedt en je vraagt je af wat het leven voor
hen in petto heeft: durf te hopen.
Als je begint aan een spannend, nieuw avontuur en meer
riskeert dan ooit: durf te hopen.

Als je durft te hopen, zullen er dingen in je leven gaan verande-
ren. Je geloof zal toenemen, je vreugde zal terugkeren en vrede zal
heersen in je leven. Als je dus tevreden bent met een leven waarbij
je nauwelijks je hoofd boven water kunt houden en denkt dat het
niet beter kan worden, zou je dit boek nu beter weg kunnen leg-
gen.

Maar als je klaar bent voor een verandering en voor iets beters,
blijf dan lezen. Het leven van degenen die hoop omarmen kan op
een prachtige manier veranderen. Het is de katalysator van idee-
en en verbeeldingskracht (zie Spreuken 24:14), een anker als de
stormen van het leven woeden (zie Hebreeën 6:19), de zekerheid
waardoor we een beter leven durven op te bouwen (zie Spreuken
23:18) en de troost door de wetenschap dat we nooit alleen zijn
(zie Romeinen 5:5).

Inleiding
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Als dat je goed in de oren klinkt, wees dan dapper en doe iets wat
je misschien lange tijd niet gedaan hebt: durf te hopen. Je zult blij
zijn dat je het gedaan hebt, want God wacht tot Hij genadig voor
jou kan zijn.

Durf te hopen!
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Deel 1

hoop op meer
• • • •

Maar wie hoopt op de heer krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar.

Jesaja 40:31

Vaak hebben mensen het gevoel dat het hebzuchtig of verkeerd
is om te hopen op meer dan ze hebben. Hoewel we inderdaad te-
vreden moeten zijn met wat we hebben, betekent dat niet dat ver-
langen naar meer goede dingen verkeerd is, zolang we er maar
met de juiste redenen naar verlangen. Hoe kunnen we tevreden
zijn en tegelijk meer willen? Ik ben op dit moment zeer tevreden
met alles in mijn leven omdat ik geloof dat Gods timing in mijn
leven perfect is. Ik zou best gelukkig kunnen zijn en nooit meer
dan dit hoeven te krijgen omdat mijn vreugde en tevredenheid in
Christus liggen. Maar tegelijkertijd wil ik meer van alles omdat ik
zoveel mogelijk uit het leven wil halen als God toestaat en zoveel
mogelijk voor Hem en anderen wil doen als mogelijk is. Ik wil niet
meer en niet minder dan het beste leven dat God mij wil geven!

Ik wil meer van God in mijn leven. Ik wil een intiemere relatie
met Hem (zie Filippenzen 3:10). Ik wil meer wijsheid, meer stabi-
liteit en meer goede vrienden. Ik wil meer voor mijn kinderen en
ik wil dat meer mensen Christus aannemen als hun Redder. Ik wil
meer wonderen, genezingen, doorbraken en kracht zien.

Ik geloof oprecht dat we tevreden kunnen zijn en geen onrust
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hoeven ervaren over wat we hebben en tegelijk met de juiste re-
denen en op de juiste tijd kunnen verlangen naar meer (zie Filip-
penzen 4:11,19).

Ik geloof zelfs dat degenen die tevreden zijn met minder dan
God voor hen kan doen, Gods grootheid in de weg staan. Hij wil
Zichzelf laten zien in ons leven. Hij is in staat oneindig veel meer
te doen dan wat we ooit zouden durven vragen of denken, onein-
dig veel meer dan wat wij bidden, verlangen, denken, hopen of
dromen (zie Efeziërs 3:20).

Durf te hopen!
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h o o f D s t u k 1

verwacht meer

Wacht op de heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht
op de heer.

Psalmen 27:14

‘Hoge verwachtingen zijn de sleutel tot absoluut alles.’
Sam Walton

Ik wil je een verhaal vertellen over een vrouw genaamd Patty. Patty
is christen. Ze leest elke dag in haar Bijbel en eens per maand deelt
ze als vrijwilliger dekens uit aan de daklozen. Patty klinkt als een
goede vrouw, of niet?

Maar er is nog iets anders dat je moet weten over Patty: haar
vrienden noemen haar Pessimistische Patty als ze niet in de buurt
is. Ze schamen zich dat ze deze bijnaam verzonnen hebben, maar
in alle eerlijkheid, Patty heeft hem wel verdiend. Patty verwacht
en voorspelt altijd het slechtste in bijna elke situatie. Ik zal je een
voorbeeld geven:

Afgelopen zomer gingen Patty en haar man (Falende Phil) op
vakantie met hun twee kinderen (Will-voegt-niet-veel-toe en Mid-
denmoot Megan). Ik moet zeggen dat Phil een geweldige echtge-
noot is en dat Will en Megan geweldige kinderen zijn, maar Patty
heeft weinig hoop voor hen. Ze verwacht ook niet veel voor hen.
Ze verwacht zelfs min of meer het ergste, vandaar hun bijnamen.

Maanden eerder hadden Phil en Patty een vakantieweek ge-
pland op een populaire vakantiebestemming, maar terwijl de
vakantie steeds dichterbij kwam, wist Patty gewoon dat het een
ramp zou worden. Terwijl ze de vijfhonderd kilometer naar hun
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vakantiebestemming aflegden, bleef Patty klagen: ‘Dit was een
slecht idee. Er zijn vast enorme rijen in het park. Ik betwijfel of
het hotel net zo goed is als de advertentie belooft. Ik wed dat het
de hele week zal regenen.’ Phil en de kinderen probeerden Patty
ervan te verzekeren dat het allemaal goed zou komen – ze zouden
het beste van elke situatie maken – maar Patty bleef humeurig.
Arme Phil, Will en Megan … de reis van vijfhonderd kilometer
voelde eerder als vijftienhonderd zware kilometers.

Je kunt wel stellen dat Patty’s verwachtingen uitkwamen. De
rijen in het waterpark waren iets langer dan normaal. Phil, Will
en Megan vonden dat niet erg – het gaf hun een paar extra minu-
ten om te lachen met elkaar en te bedenken in welke attractie ze
hierna zouden gaan – maar Patty was vreselijk van streek. ‘Ik wist
dat dit zou gebeuren’, mopperde ze.

Het restaurant dat ze de eerste avond hadden uitgekozen voor
het diner was ook niet perfect. De serveerster informeerde Phil en
Patty dat de frisdrank die zij besteld hadden niet meer op voorraad
was. Phil koos een ander drankje. Patty koos een depressieve hou-
ding. ‘Ongelooflijk!’ kreunde ze.

Maar de druppel die de emmer deed overlopen was de hotelka-
mer. Toen het gezin zich in de kamer installeerde voor de nacht,
ontdekten ze dat de tv het niet goed deed. ‘Ik wist het!’ jammerde
de geërgerde Patty. ‘Ik wist wel dat dit hotel niet goed zou zijn.’
Phil belde met de receptie en al snel kwam er iemand van het on-
derhoud met een nieuwe televisie, maar het kwaad was al geschied.

Pessimistische Patty had een slechte vakantie. Dit was precies
wat ze had verwacht.

onderzoek je hart

Het verhaal van Patty is een fictief verhaal over iemand die soms
verschrikkelijk veel op jou en mij lijkt. We hebben allemaal wel-
eens een pessimistische houding en lage verwachtingen. We vin-
den het glas halfleeg in plaats van halfvol.

Durf te hopen!
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Patty’s negatieve verwachtingen weerhielden haar te genieten van
de zomervakantie, maar voor veel mensen geldt dat hun lage ver-
wachtingen hen weerhouden te genieten van hun leven. Ze wor-
stelen zich door iedere dag met een negatieve, kritische houding.
Ze hopen zelden op het beste omdat ze te druk zijn met het ver-
wachten van het slechtste. Als het slecht gaat, denken ze: Ik had al
het gevoel dat vandaag een slechte dag zou worden, en als het goed
gaat, denken ze: Dit zal waarschijnlijk niet lang duren. Op goede of
slechte dagen, op de bergtop of in de vallei, nooit genieten ze van
hun leven, omdat ze nooit verwacht hebben dat ze dat kunnen.
Misschien zijn jij en ik niet zo erg als Patty, maar om eerlijk te zijn
heeft elk niveau van hopeloosheid een verwoestend effect op ons
leven. Waarom geloven we niet in het beste en openen we de deur
om te zien wat God zal doen?

Lage verwachtingen hebben houdt meer in dan een paar mop-
perige opmerkingen op een maandag die langer duurt dan nor-
maal of het gevoel dat je met het verkeerde been uit bed gestapt
bent. Lage verwachtingen hebben is een symptoom van een dieper
liggend, geestelijk probleem. Iemand kan een verleden hebben van
teleurstellingen dat ervoor gezorgd heeft dat hij meer van hetzelf-
de verwacht. Sommige mensen hebben zo’n laag zelfbeeld dat ze
denken dat ze geen leuke dingen verdienen en daarom verwachten
ze het niet. En dan zijn er nog de mensen die niet weten dat God
goed is en goede dingen voor Zijn kinderen wil doen. De risico’s
die deze symptomen opleveren zijn duidelijk. Als we datgene wat
er in onze ziel gebeurt zouden omschrijven zoals we een fysieke
kwaal omschrijven, zou het ongeveer als volgt klinken:

Dokter: ‘Dus, je vertelt dat je je geestelijk en emotioneel ziek
voelt. Wat zijn je symptomen?’

Patiënt: ‘Tja, dokter, ik heb een slecht gevoel over de toekomst.
Ik ben vaak teleurgesteld in mijn leven en ik verwacht zel-
den dat mij of mijn gezin iets goeds zal overkomen.’

Dokter: ‘Je symptomen vertellen mij alles wat ik moet weten. Je
hebt last van hopeloosheid.’

Verwacht meer
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Patty’s symptomen waren negativiteit, zich zorgen maken en kla-
gen. Deze symptomen werden veroorzaakt door de conditie van
haar hart: hopeloosheid. In plaats van te hopen op een geweldige
gezinsvakantie ging Patty uit van het slechtste. De rijen zullen lang
zijn. We zullen nooit een goed restaurant vinden. Het hotel zal ver-
schrikkelijk zijn. Er spreekt geen hoop uit deze gedachten. Phil,
Will en Megan daarentegen hadden andere symptomen. Ze waren
positief, vrolijk en wilden er het beste van maken. Ze waren vol
hoop en hun verwachtingen waren hemelhoog.

Het is belangrijk te beseffen dat de omstandigheden voor Patty
en haar gezin hetzelfde waren, maar de manier waarop ze reageer-
den op die omstandigheden was verschillend. Ze stonden allemaal
in lange rijen, ze aten allemaal in hetzelfde restaurant, ze zaten al-
lemaal voor dezelfde kapotte tv. Toen deze dingen gebeurden, wer-
den Patty’s lage verwachtingen bevestigd, waardoor zij op wilde
geven. Voor de rest van het gezin werden hun hoge verwachtingen
op de proef gesteld, maar ze kozen ervoor hoopvol en vreugdevol
te blijven, waardoor ze een manier konden vinden om met de om-
standigheden om te gaan en te blijven genieten.

Met dit verhaal in je achterhoofd wil ik je een belangrijke vraag
stellen: Wat zijn jouw symptomen? Als jij je hart eens oprecht zou
onderzoeken, wat zou je daar dan vinden?

Ben je als Phil, Will en Megan? Opgewonden over de toekomst,
met de verwachting dat vandaag beter zal zijn dan gister en morgen

zelfs nog beter dan vandaag? Word je
elke morgen wakker met de vreugde-
volle verwachting dat God iets gewel-
digs in jouw leven zal doen?

Of ben je meer als Pessimistische
Patty? Ben jij iemand die uitgaat van
het slechtste? Maak je je zorgen over

nare dingen voordat ze daadwerkelijk gebeuren? Gebruik je zin-
nen als: Daar gaan we weer, Dit zal niets worden, Ik had het kunnen
weten en Ik heb hier geen goed gevoel bij?

Word je elke morgen
wakker met de
vreugdevolle verwachting
dat God iets geweldigs in
jouw leven zal doen?

Durf te hopen!
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hoop en geloof

Het onderzoeken van ons hart is heel belangrijk als we een leven
vol hoop willen hebben. Hoop gevestigd op God en positieve ver-
wachtingen staan in verband met het geloof. Het niveau van jouw
verwachtingen bepaalt het niveau van jouw geloof. Laat mij ie-
mand met weinig verwachtingen zien en ik laat je zien dat diegene
weinig geloof heeft. Als je me iemand laat zien die grote verwach-
tingen heeft, zal ik je laten zien dat diegene stevig in zijn geloofs-
schoenen staat. Vergeet niet dat we praten over het hebben van
onze verwachtingen in God. Het is meer dan slechts een positieve
houding: het is erop vertrouwen dat God voor jou zorgt en voor
alles wat met jou te maken heeft.

Het Woord van God vertelt ons dat ons geloof – onze positieve,
hoopvolle verwachtingen – God blij maakt (zie Hebreeën 11:6) en
meerdere keren in de Evangeliën lezen we dat Jezus handelde naar
aanleiding van het geloof – de verwachtingen – van degenen die
Hem benaderden (zie Matteüs 9:29, Marcus 5:34, Lucas 7:50 en
Lucas 17:19). Een van die wonderen staat beschreven in Marcus
hoofdstuk 10. Ik houd van dit verhaal en ik denk dat het een ge-
weldige boodschap voor jou en mij heeft, want het draait allemaal
om het belang van verwachtingen.

In Marcus 10:46-47 staat:

Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met Zijn leerlingen en
gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok,
zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere
Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Je-
zus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen:
‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’

Als je hierover nadenkt had Bartimeüs alle reden het ergste te ver-
wachten. Hij was een blinde bedelaar die elke dag aan de kant van
de weg zat en probeerde te overleven van wisselgeld. Hij had een
zeer moeilijk leven en als er iemand was van wie je zou denken

Verwacht meer
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dat hij zijn verwachtingen naar beneden bij zou stellen, was het
Bartimeüs wel. Hij had kunnen denken: Dit heeft geen nut. Het gaat
niet werken. Er zal niets veranderen. Jezus zal me waarschijnlijk niet
eens zien. Waarom zou ik gaan hopen? Niemand had het hem kwa-
lijk genomen.

Maar Bartimeüs durfde te hopen op iets mooiers in het leven.
Hij dacht aan wat er zou kunnen gebeuren in plaats van over wat
er niet zou kunnen gebeuren. Zijn verwachtingen waren hoog toen
hij uit alle macht begon te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb me-
delijden met mij!’ Kun je horen hoe hij aandringt? Het was alsof
Bartimeüs had besloten dat hij deze kans absoluut niet zou missen.
Ook al snauwden de omstanders hem toe dat hij zijn mond moest
houden (zie Marcus 10:48), hij bleef roepen. Hij riep harder en
harder, tot Jezus stopte en om hem vroeg.

Het volgende gedeelte is een van de mooiste van dit verhaal. In
vers 51 vraagt Jezus de blinde man: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’

Dat lijkt een vreemde vraag, of niet? De discipelen hebben mis-
schien gedacht: Wat wilt u dat Ik voor u doe? Heer, is dat niet duide-
lijk? De man is blind. Hoe kunt U hem dat vragen? Maar Jezus stelde
een diepere vraag. Hij vroeg Bartimeüs: Wat verwacht je? Verwacht
je een maaltijd? Wil je iemand die je bij de hand neemt en je begeleidt?
Verwacht je alleen een aalmoes? Al die dingen had Bartimeüs zeker
weten nodig en als hij weinig geloof had gehad, had hij daar mis-
schien genoegen mee genomen.

Maar Bartimeüs had hogere verwachtingen. Toen Jezus vroeg:
‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ aarzelde Bartimeüs niet. Hij hoefde
er niet over na te denken. Hij vroeg zich niet af of hij misschien te
veel vroeg. Bartimeüs zei dapper: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan
zien.’ De rest van het verhaal ken je waarschijnlijk wel. Jezus was
diep geraakt door zijn geloof. In vers 52 staat: ‘Jezus zei tegen hem:
“Ga heen, uw geloof heeft u gered.” En meteen kon hij weer zien
en hij volgde Hem op zijn weg.’

Omdat Bartimeüs dapper genoeg was het beste van God te
verwachten, was dat precies wat hij van de Heer ontving. Het-
zelfde geldt voor jouw leven en daarom is het niveau van jouw

Durf te hopen!
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verwachtingen zo belangrijk voor het soort leven dat je gaat lei-
den. Als je niet verwacht dat God iets geweldigs in je leven gaat
doen, dan zal Hij dat ook niet doen. Maar als je hogere verwach-
tingen durft te hebben en ervan uitgaat dat God iets geweldigs
wil doen in jouw leven, zul je beginnen te dromen, te geloven, te
vragen en te handelen met een zelf-
verzekerde dapperheid, wetende dat
God voor je is en een geweldig plan
voor je leven heeft.

Lees, voor het geval je eraan twij-
felt of je goede dingen mag verwachten van God, langzaam het
volgende Bijbelgedeelte in Jesaja en denk hierover na.

En toch wacht de heer op het ogenblik dat Hij jullie gena-
dig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie
te ontfermen. Want de heer is een God van recht. Gelukkig
de mens die op Hem wacht.

Jesaja 30:18

God is op zoek naar mensen voor wie Hij goed mag zijn en als jij
op Hem wacht (Hem verwacht) zodat Hij goed voor je kan zijn,
dan voldoe je aan de eisen. Verwacht van God dat Hij zichzelf zal
geven want Hij is belangrijker dan al het andere, maar onthoud dat
met Hem al het andere komt dat we nodig hebben.

Drie stappen om hogere verwachtingen
te krijgen

Misschien lees je dit hoofdstuk en denk je Joyce, dat klinkt gewel-
dig, maar hoe doe ik dat in de praktijk? Ik ren van de ene afspraak
naar de andere, ik kan amper mijn rekeningen betalen, ik probeer te
zorgen dat mijn kinderen gevoed zijn of het bedrijf overeind te houden
en ik heb mijn hele leven zo hard gewerkt als ik kan. Hoe ter wereld
zorg ik dat ik hogere verwachtingen heb?

God voor je is en een
geweldig plan voor je
leven heeft.

Verwacht meer
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Er is zoveel dat ik zou kunnen zeggen over geloof – er zijn hon-
derdduizenden boeken geschreven over dit onderwerp – maar ik
wil je drie eenvoudige stappen geven waarmee je vandaag kunt
beginnen. Deze drie stappen zullen je helpen hogere verwachtin-
gen te creëren:

1. Geloof.
De kinderen van God worden met een reden ‘gelovigen’

genoemd. Als je geneigd bent te
twijfelen, op te geven, het bijltje
erbij neer te gooien, kies er dan
voor om in plaats daarvan te gelo-
ven.
Geloof is de basis. Geloof Gods
Woord. Geloof dat Zijn beloften
waar zijn. Geloof dat Hij van je

houdt en geloof dat Hij iets moois voor jouw leven in ge-
dachten heeft. Jezus zei dat als we slechts zouden geloven,
we Gods grootheid zouden zien (zie Johannes 11:40).

2. Vraag.
In Jakobus 4:2 staat: ‘U krijgt niets omdat u niet bidt.’ Als je
eenmaal hebt gekozen te geloven dat God je alles kan geven
wat je nodig hebt, ga Hem dan vragen wat je nodig hebt.
Deel je dromen met Hem. Net zoals Jezus aan Bartimeüs
vroeg: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ stelt Hij jou dezelf-
de vraag. Wees dapper genoeg om de Heer te vragen iets te
doen wat Hij alleen kan doen. Uiteraard zouden we allemaal
Gods wil moeten willen doen en erop vertrouwen dat als wij
iets vragen wat niet goed voor ons is, Hij ons dat niet zal
geven. In plaats daarvan zal Hij ons iets beters geven.

3 Kijk.
Verwacht dat God je gebeden verhoort, dat Hij je geeft wat
je nodig hebt en dat Hij de droom die Hij in je hart gelegd
heeft in vervulling zal laten gaan. Ook al heb je je dromen

Als je geneigd bent te
twijfelen, op te geven,
het bijltje erbij neer te
gooien, kies er dan voor
om in plaats daarvan te
geloven.

Durf te hopen!
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nog niet uit zien komen, ook al gebeurt het misschien niet
op de manier waarop jij hoopte dat het zou gebeuren, dat
betekent niet dat God niet aan het werk is. Blijf verwachten
en zorg ervoor dat je let op wat God aan het doen is. Wees
dankbaar voor die dingen, terwijl je wacht op datgene waar
je op dit moment naar verlangt of wat je nodig hebt.
Waar je op dit moment ook op hoopt – een intiemere wan-
deling met God, een beter begrip van Gods Woord, een be-
ter huwelijk, een financiële doorbraak, een kans om terug
naar school te kunnen gaan, een mogelijkheid in Gods be-
diening, een nieuwe start – als het niet in strijd is met Gods
Woord, geloof dan en vraag, verwacht en kijk.

De verandering die plaatsvindt door
hogere verwachtingen

Hoe je leven eruit ziet, hangt af van
het niveau van je verwachtingen. Je
verwachtingen veranderen niet met-
een je omgeving of je omstandighe-
den, maar je verwachtingen veran-
deren wel de manier waarop je reageert op die omgeving en die
omstandigheden. Je verwachtingen veranderen jou. Ze zorgen er-
voor dat je met een vreugdevolle houding kunt wachten op een
verandering in je omstandigheden. Ze zorgen ervoor dat je een
dappere, zelfverzekerde, vreugdevolle gelovige bent die erop ver-
trouwt dat God een geweldig plan heeft.

Het volgende verhaal illustreert de vreugde die ontstaat door
hoge verwachtingen:

Er was eens een eeneiige tweeling. Ze leken in alles
op elkaar, op één ding na. De één was een met hoop
gevulde optimist die altijd het positieve in elke situ-
atie zag. De ander was een echte pessimist die alleen

hoe je leven eruit ziet,
hangt af van het niveau
van je verwachtingen.

Verwacht meer
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het negatieve in elke situatie zag.
De ouders waren zo bezorgd over het extreme op-

timisme van de een en het extreme pessimisme van
de ander, dat ze hen meenamen naar de huisarts. De
huisarts stelde het volgende voor: ‘Geef de pessimist
op hun volgende verjaardag een prachtige nieuwe
fiets, maar geef de optimist alleen een berg mest.’

Het leek een nogal extreem plan. De ouders had-
den hun jongens altijd gelijk behandeld. Maar toch
besloten ze het doktersadvies op te volgen. Toen de
tweeling dus jarig was, gaven de ouders de pessimist
de duurste en beste racefiets die een kind ooit had ge-
had. Toen hij de fiets zag, waren zijn eerste woorden:
‘Waarschijnlijk val ik en breek ik een been.’

Aan de optimist gaven ze een zorgvuldig ingepakte
doos met mest. Hij opende de doos, keek een mo-
ment verward, rende toen naar buiten en riep: ‘Mij
houden jullie niet voor de gek! Met zo veel mest
moet hier wel ergens een pony zijn!’ 1

Durf te hopen!

Ik wil je aanmoedigen vanaf nu meer te gaan verwachten. Het
maakt niet uit hoe je situatie eruit ziet. God is groter dan welk
obstakel dan ook. Ga er niet van-
uit dat waar je geweest bent of waar
je nu bent, het beste is wat je kunt
verwachten. Geloof niet dat je verle-
den je bestemming is. Kies ervoor te
geloven dat God iets in jouw leven
gaat doen wat nog veel beter is. Jezus
vraagt: ‘Wat wil je dat Ik voor je doe?’ Dat is best wel een krachtige
vraag, dus kom op en durf te hopen. Er moet hier wel ergens een
pony zijn!

Ga er niet vanuit dat
waar je geweest bent
of waar je nu bent, het
beste is wat je kunt
verwachten.

Durf te hopen!
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