
Jefta Talk  16 oktober 2022 (slide 1) 

‘Waiting here for You, with my hands held high in praise’ 

 

Inleiding (slide 2) 

Ik ga al heel mijn leven lang naar kerken, studies, conferenties etc. En heb dus al alle 

grapjes over klokken, horloges en tijden gehoord van sprekers die bang waren te 

lang te spreken. Altijd grappig als toehoorder. Nooit gedacht dat ik aan deze kant zou 

staan en ik degene ben die voor de uitdaging staat niet te lang te praten.. en dat met 

mijn reputatie, mijn leerkracht zijn en het niet meer bang zijn voor een podium… Ik 

wens jullie dus succes en zie wel wanneer er met horloges wordt gezwaaid, er 

mensen in slaap vallen of Philip ineens de erge drang voelt nog een lied te zingen 

😊 

Gaat u wel eens door een ON-zekere periode in uw leven? Waarin gebieden in je 

leven niet zeker aanvoelen, waarin je je zorgen maakt over hoe het verder moet?    

Er kan een financiële situatie spelen, waardoor je even geen uitweg ziet, ziekte bij 

jezelf of iemand die je dierbaar is, misschien wacht je tot de juiste baan of het juiste 

huis voorbij komt. Wellicht worstel je met een depressie of burn-out en is het moeilijk 

om God daarin in te zien. Zo zijn er allerlei situaties in het leven die ‘on-zeker’ 

kunnen aanvoelen.  

Voor mij persoonlijk, zoals een aantal van jullie wel weten, is die onzekere tijd op het 

moment onzekerheid in mijn gezondheid. Al een aantal maanden is het ziekenhuis 

en ziekenhuis uit met onderzoeken wat er precies aan de hand is. Daarnaast verlang 

ik al mijn hele leven naar een lieve partner en worstel ik met de onzekerheid of die 

partner gaat komen. Ik probeer mijn leven (met God) invulling te geven, ongeacht het 

wel of niet komen van die partner. 

De afgelopen maanden werd ik opnieuw aangemoedigd om God te blijven 

vertrouwen in mijn eigen situatie. Daar gaat ook deze Jefta-talk over: Je houding in 

het wachten, je geestelijke houding in een onzekere tijd. Ik hoop jullie mee te 

nemen in mijn ervaringen met God en Zijn Woord en hoop dat jullie daardoor 

bemoedigd en aangemoedigd worden God te blijven zoeken in jouw leven.  

 

Kern 

(Slide 3) Afgelopen zomer probeerde ik een vriendin te laten stoppen met het elk jaar 

helpen op een zomerkamp, omdat ze dingen wilde veranderen in haar leven. 

Uiteindelijk hielp dat niet, ging ze toch en belandde ik er zelf ook, om te helpen in de 

eetzaal. Nog nooit zoveel tafels gedekt, afgeruimd, afgewassen en schoongemaakt 

in mijn leven 😊 

Dit kamp was eigenlijk een reünie met allerlei mensen die ik van vroeger kende, ik 

heb immers een lange tijd zelf het kamp bezocht en heb ook zelf in Putten gewoond. 

Elke dag hadden we tussen de werkzaamheden door een Bijbelstudie moment. Ik 



werd die week geraakt door de echtheid en toewijding van mensen in hun relatie met 

God, hun liefde en gemaakte tijd voor God’s Woord en hun rotsvaste vertrouwen op 

Zijn leiding en goedheid. Niet dat het hun allemaal voor de wind ging, nee, het was 

juist door moeilijkheden heen. God stond voor hen echt op de eerste plaats! 

(Slide 4) Dat brengt me bij de houding die we mogen hebben, die ons helpt onze 

ogen op God gericht te hebben in de onzekere tijden. Intimiteit, vertrouwen en 

verwachting en als laatste aanbidding.  

(Slide 5) Intimiteit:  

In Jakobus staat dat God tot ons nadert als we tot Hem naderen en dat heb ik de 

afgelopen maanden weer opnieuw gemerkt. Bijbellezen is in ons hele leven of 

opvoeding misschien tot een ‘moetje’ geworden, iets wat je ‘moet’ doen, waardoor 

het iets aan de aantrekkingskracht heeft verloren. Maar ik heb gemerkt dat ik weer 

een verlangen kreeg om dicht bij God te zijn en Zijn stem te horen. Soms geholpen 

door een boekje of een preek, kwam ik bij Bijbelteksten die me bemoedigden of 

nieuwe hoop gaven. Ik heb naar God uitgesproken dat ik Hem wil kennen en op Hem 

wil vertrouwen.  

(Slide 6) Hans heeft laatst een preek gegeven en gesproken uit het Hogepriesterlijke 

gebed, Johannes 17. Daarin bidt Jezus niet of God ons uit de wereld wil halen, maar 

of God ons wil beschermen terwijl we in de wereld zijn. Het is dus een gegeven dat 

het leven op aarde moeilijk kan zijn, maar dat we er op mogen vertrouwen dat we 

niet alleen staan daarin! Laatst heb ik zelf aan jullie een groot gedeelte van 

Romeinen 8 voorgelezen. Dit was het gedeelte wat mij in de kampweek het meest 

had bemoedigd en gaan we nu ook lezen, vanaf vers 20. 

20De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit 
eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is 
hoop! 21Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en 
dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. 22Wij weten dat de hele 
schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een 
vrouw die moet baren. 23Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van 
het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen ook 
wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. 24Deze 
verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen 
verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te 
verwachten. 25Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig 
verwachten. 
26De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten 
bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen 
waarvoor geen woorden zijn. 27En God, die weet wat er in ons hart leeft, 
begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in 
overeenstemming met Gods wil. 28Eén ding weten wij: voor wie Hem 
liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een 
plan met hen. 
 
35Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? 
Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? 36Wij lezen in de Psalmen: 



‘Ter wille van U zijn wij voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als 
slachtschapen.’ 
37Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van 
ons houdt, de overwinning! 38Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan 
scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, 
bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen 
niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. 39Hoe hoog we zijn gestegen of in 
welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden 
van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. 

 

In dit gedeelte maakt Paulus ons duidelijk dat we in een tijd leven die moeilijk is, 

omringd door ziekte en pijn. We mogen daarin realistisch zijn. Het is niet zo dat 

christenen een pijnloos leven leiden, het is soms gewoon zwaar. Maar ER IS HOOP! 

Staat er in vers 20. Er komt een tijd dat de verdrukking voorbij is. En tot die tijd 

mogen we geduldig verwachten, zegt vers 25. De verwachting is onze redding.  

We hoeven dit ook niet alleen te doen. De Heilige Geest helpt ons en bidt zelfs voor 

ons als we geen woorden meer hebben! We mogen er op vertrouwen dat God een 

plan heeft. Dat vertrouwen is een keuze! We begrijpen er soms niets van, maar 

kunnen terug denken aan alle momenten dat we Zijn nabijheid hebben gevoeld, dat 

Hij trouw was, dat Hij sprak. We mogen dan vertrouwen dat God nog steeds dezelfde 

is en God weet wat Hij doet.  

(Slide 7) Heeft u gehoord wat er in vers 35-39 staat? God houdt van u! Niets van wat 

we doormaken, kan ons scheiden van de liefde van God! Dwars door alles heen 

houdt hij van ons. Die liefde heb ik ervaren door Zijn woord heen, door andere 

mensen heen. Die liefde stopt niet, en werkt als een warme deken om ons heen als 

we het koud hebben. 

(Slide 8) Romeinen 5: 1-5  

1Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij 
nu in vrede met God dankzij onze Here Jezus Christus. 2Hij heeft ons dit bevoorrechte 
leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die Hij 
voor ons heeft klaarliggen. 3Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook 
nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te 
houden. 4Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt 
onze hoop sterker. 5Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn 
liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. 
 

VERDRUKKING – VOLHARDING – KARAKTER – HOOP 

Het Griekse woord voor die ‘hoop’ is: ELPIS. Elpis spreekt over een stellige 

verwachting en een absoluut vertrouwen. Eigenlijk vat het dus perfect samen wat ik 

graag wil delen met jullie! In die ELPIS-HOOP wil ik leven, en kan ik alles aan!  

(Slide 9) Voor die liefde en die hoop ben ik zo dankbaar, dat ik Hem dat ook wil laten 

weten. Zelfs door de pijn heen! Dat brengt me bij het volgende onderdeel: 

Aanbidding! 



Aanbidding: Handelingen 16: 25 Paulus en Silas baden en zongen lofliederen, 

terwijl ze gemarteld in de gevangenis waren gegooid. Wij weten dat ze werden 

bevrijd, zij wisten dat nog niet op dat moment!  

Filippenzen 4: 4-8. Colossenzen 3:16 Zing met een dankbaar hart voor de Heer!  

Tot die dag dat alles perfect gaat zijn, blijf ik de Here aanbidden en dankbaar zijn 

voor wie Hij is en wat Hij doet! God namelijk nog steeds goed en almachtig. Dit staat 

los van onze eigen omstandigheden. Voor mij is het makkelijk, aangezien zingen mijn 

passie is, ik heb de hele dag muziek aan die Hem eer geeft. Maar ieder kan dit op 

zijn/haar eigen manier doen! Prijs God met welk talent jij ook hebt!  

 

Afsluiting 

(Slide 10) Al deze houdingen betekenen niet dat het leven makkelijk is of maar 

makkelijk moet zijn voor christenen en dat we geen verdriet mogen hebben. Als we 

realistisch zijn, is het leven soms echt zwaar. Is de pijn of het probleem niet morgen 

ineens weg. 

We hebben niet voor niets elkaar gekregen om bij elkaar uit te huilen, naar elkaar te 

luisteren etc. Vorige week heb ik ook gehuild bij wat collega’s en heb ik Hans gebeld 

om mee te bidden voor mijn situatie. Ook de huisgroep stond om me heen. Als ik hier 

om me heen kijk zie ik mensen die ons al voor zijn gegaan in de ervaringen van het 

leven. We mogen van hen leren. Ook zijn er mensen die professioneel met je mee 

willen lopen. Kent u het kinderliedje nog: We zullen opstaan? Daar staat: zit niet bij 

de pakken neer, blijf niet sikkeneuren. Laten we samen opstaan, op elkaar leunen en 

er voor elkaar zijn! 

Als afsluiter wil ik graag een lied voor en met jullie zingen. Het is een gebed en 

verlangen wat we naar God uitspreken. Dank jullie wel. 

If faith can move the mountains, Let the mountains move 
We come with expectation, We're waiting here for You. Waiting here for You 
 
You're the Lord of all creation. And still You know my heart 
The author of salvation. You've loved me from the start 
 
Waiting here for You 
With our hands lifted high in praise 
And it's You we adore 
Singing alleluia alleluia 
 
You are everything You promised. Your faithfulness is true 
And we're desperate for Your presence. All we need is you 
 
 



Waiting here  
for You 
with my 
hands  

held high 
in praise! 

Jefta talk 16-10-2022 



On-zekere tijd 

- Financiën 

- Gezondheid 

- Depressie/Burnout 

- Wachten op nieuwe baan 

- Wachten op een huis 

- ….   

 



Weekje 

Herikon… 



Welk houding 
mogen we 
hebben?  • Intimiteit 

• Verwachting 

• Vertrouwen 

• Aanbidding  



Intimiteit 
Psalm 27: 4   2 Kron. 16:9 

4Ik heb de Here slechts één ding gevraagd, 

daar gaat mijn hele hart naar uit: 

dat ik mijn hele leven in het huis van de Here mag blijven. 

Om de lieflijkheid van de Here te kunnen zien 

en steeds meer over Hem te leren in zijn tempel. 

  

9Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan 
hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. 



Vertrouwen & … 
Romeinen 8: 20-28, 35-39 

Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten en 

verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. 24Deze 

verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets 

dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. 25Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het 

geduldig verwachten. 

26De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt 

de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. 27En God, die weet wat er in 

ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming 

met Gods wil. 28Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun 

bestwil, want Hij heeft een plan met hen. 
 



… Verwachting  
Romeinen 8: 20-28, 35-39 
 

35Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? 

Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? 36Wij lezen in de Psalmen: ‘Ter wille van U zijn wij 

voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als slachtschapen.’ 

37Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de 

overwinning! 38Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood 

niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de 

dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. 39Hoe hoog we zijn 

gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons 

scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. 
 



Aanbidding 
Hand. 16:25. Kol. 3: 16-17 Fil. 4:4-8 

23Na vreselijk te zijn geslagen, werden zij in de gevangenis gegooid. De cipier kreeg 

orders hen streng te bewaken. 24Daarom nam deze geen risico en bracht hij hen 

naar de diepste kerker. Voor alle zekerheid sloot hij hun voeten in het blok. 

25Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. Zij zongen lofliederen 

voor God en de andere gevangenen luisterden naar hen. 26Ineens was er een 

geweldige aardbeving. De gevangenis stond op haar grondvesten te trillen. Op 

hetzelfde moment sprongen alle deuren open en gingen de boeien van de 

gevangenen los. 
 



Elpis 

Verdrukking -> Volharding -> Karakter -> 

Hoop 

 

ELPIS: 

- Stellige verwachting 

- Absoluut vertrouwen 



Samen 
kunnen we 
het leven aan 

Het leven is niet altijd makkelijk. 
We mogen realistisch zijn en 
verdriet hebben. 

Deel je situatie met anderen. 

Vraag om gebed. 

 





Waiting here for You 
 
If faith can move the mountains  Let the mountains move 
Als geloof bergen kan verzetten, laat de bergen dan bewegen. 
We come with expectation, We're waiting here for You. Waiting here for 
You 
We komen met verwachting. We wachten hier op U. We wachten hier op 
U. 
 
You're the Lord of all creation. And still You know my heart. 
U ben de Heer van de schepping. En toch kent U mijn hart. 
The author of salvation. You've loved me from the start 
De bedenker van redding. U heeft me vanaf het begin liefgehad. 
 
Waiting here for You 
Wachtend hier op U 
With our hands lifted high in praise 
Met onze handen omhoog geheven in aanbidding 
And it's You we adore 
U bent het die we aanbidden 
Singing alleluia alleluia 
We zingen Halleluja 
 
You are everything You promised. Your faithfulness is true 

U bent alles wat U beloofd heeft. U trouw is echt. 

And we're desperate for Your presence. All we need is you 

En we zijn wanhopig voor Uw aanwezigheid. Alles wat we nodig hebben, 

bent U 


