
Vol verwachting 
klopt ons hart…

Verwachtingsvol 
leven



Johannes 2:1-5
21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in 
Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en 
zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 
3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus 
tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Vrouw, 
wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet 
gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden 
aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’





Psalm 130:5-6

5Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar Hem

en verlangt naar zijn woord,
6mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.



Matteüs 25:1-
13

1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als 

met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en 

eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2Vijf van hen 

waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De dwaze 

meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen 

olie. 4De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook 

olie in kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich 

liet wachten, werden ze allemaal slaperig en 

dommelden ze in. 



6Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de 

bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7De meisjes 

werden wakker en brachten hun olielampen in orde. 
8De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons 

wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” 9De 

wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te 

weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een 

verkoper en koop zelf olie.”



10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, 

en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen 

voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 
11Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze 

riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” 12Maar hij 

antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” 
13Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke 

dag en op welk tijdstip Hij komt.





Matteüs 28:20b

“…En houd dit voor ogen: Ik 
ben met jullie, alle dagen, tot 

aan de voltooiing van deze 
wereld.”


