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Verwachting 
Ned. Woordenboeken: 
*  datgene wat verwacht wordt; hetgeen waarop men rekent of hoopt. 
*  hetgeen waarvan op grond van huidige feiten of omstandigheden wordt gedacht dat het zal  
   gebeuren.  
*   het denken of hopen dat het zal gebeuren. (in de wereld nog onzeker; in de Bijbel: volkomen zeker). 
* de aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. 
 
Taalgebruik:  
‘weersverwachting’; ‘levensverwachting’; ‘de verwachting dat iets morgen klaar is’, ‘in blijde verwachting’. 
 
      tegen de verwachting in  (anders dan verwacht)  boven verwachting presteren  (beter presteren dan verwacht)  hoge verwachtingen van iets of iemand hebben  (geloven dat iets of iemand het zeer goed zal 

doen)  
aan de verwachtingen beantwoorden/voldoen  (zo zijn of handelen als verwacht)  vol verwachting zijn (hoopvol zijn)     naar verwachting        (mogelijk, maar nog niet zeker; zeer waarschijnlijk) 
dat ligt in de lijn der verwachting     (zoals het voorspeld is) 
 
Synoniemen: 1) afwachting 2) hoop 3) uitzicht 4) vermoeden 5) vertrouwen 6) vooruitzicht. 
 
Bijbel: O.T.: 
 .qavah =  verwachten 25, wachten 22, vergaderen 2 (Ge. 1:3; Jer. 3:17); 49 x = הוק (1)  *

 .thiqvah =  verwachting 27, hoop 4, snoer 2 (Joz. 2:18,21), hopen 1 (Za. 9:12), 34 x = הוקת (2) *

 .miqveh =  verwachting 4, linnen garen 4, vergadering 3, hope 1 (Ezra 10:2); 12 x = הוקמ (3)  *
 
Oude Testament:  
M.b.t. gelovigen: (t.o. goddelozen: o.a. Spr. 11:17). 
Job 4:6    Was niet uw (= Jobs) vreze Gods uw hoop, en de oprechtheid uwer wegen uw verwachting (2)? 
Ps. 25:3  Gimel. Ja, allen, die U verwachten (1), zullen niet beschaamd worden; zíj zullen beschaamd worden, 

die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. 
Ps. 25:5   He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik (1) den 

gansen dag. 
Ps. 25:21   Thau. Laat oprechtigheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht (1) U. 
Ps. 27:14   Wacht (1) op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht (1) op den HEERE. 
Ps. 33:20   Onze ziel verbeidt (chakah) den HEERE: Hij is onze Hulp en ons Schild. 
Ps. 37:9   Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den HEERE verwachten (1), die zullen de 

aarde erfelijk bezitten (aardse zegening). 
Ps. 37:34   Koph. Wacht (1) op den HEERE, en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen, om de aarde erfelijk te 

bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid. (aardse zegening). 
Ps. 39:8  En nu, wat verwacht ik (1), o HEERE! Mijn hoop, die is op U. 
Ps. 40:2   Ik heb den HEERE lang verwacht (1); en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord. 
Ps. 52:11 Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en ik zal Uw Naam verwachten (1); want hij 

is goed voor Uw gunstgenoten. 
Ps. 62:6  Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting (2). 
Ps. 119:116   Ondersteun mij naar Uw toezegging, opdat ik leve; en laat mij niet beschaamd worden over mijn 

hope (seber). 
Ps. 119:166  O HEERE! ik hoop (sabar) op Uw heil, en doe Uw geboden.  
Ps. 130:5   Ik verwacht (1) den HEERE; mijn ziel verwacht (1) en ik hoop op Zijn Woord. Verwachten ≈ hopen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebeurtenis_(relativiteit)
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Ps. 146:5   Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting (seber) op den HEE-
RE, zijn God is; 

Spr. 20:22   Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op (1) den HEERE, en Hij zal u verlossen. 
Spr. 23:18   Want zekerlijk, er is een beloning; en uw verwachting (2) zal niet afgesneden worden. 
Spr. 24:14   Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel; als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen, en uw ver-

wachting (2) zal niet afgesneden worden. 
Nieuwe Testament: 
Mensen/gelovigen die een bepaalde verwachting hadden: 
*  Lk. 3:15 (Joden: of Johannes mogelijk de Christus ware).  
*  Jh. 7:19,20 (Johannes’ discipelen vragen aan Jezus: “Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een anderen”?).  
*  Mk. 15:43 + Lk. 23:51 (Jozef van Arimathea verwachtte het Koninkrijk Gods).  
*  Lk. 2:25 (Simeon: verwachtende de vertroosting Israëls).  
*  Lk. 2:38 (Anna e.a: verwachtten de verlossing te Jeruzalem).  
*  Hd. 1:4 (discipelen: in Jeruzalem de belofte des Vaders verwachten: uitstorting van de Heilige Geest).  
*  Hd. 24:15 (Joden: dat er een opstanding der doden wezen zal (van rechtvaardigen en onrechtvaardigen).  
*  Hb. 11:10 (Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft; welker Kunstenaar en Bouwmeester God is). 
 
Verwachten m.b.t. de (weder)komst van de Heere Jezus Christus: 
(1) πρoσδoκαω    =  prosdokaoo  =  verwachten 15, wachten 1; 16 x. 

(2) �vαμεvω    =  anamenoo  =  verwachten; 1 x. 

(3) �πεκδεχoμαι    =  apekdechomai =  verwachten; 7 x. 
(4) πρoσδεχoμαι    =  prosdechomai =  verwachten 8, ontvangen 3, aannemen 2, wachten 1; 14 x. 
 
Ro. 8:19 (3) Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. 
Ro. 8:23 (3) En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook  
  zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen (= 

zoonstelling), 
  namelijk de verlossing onzes lichaams. 
Ro. 8:25 (3) Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. 
 
1Kor. 1:7 (3) Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus  
  Christus. Vs. 8: de dag van onze Heere Jezus Christus. (vgl. 1Pt. 1:7,13). 
 
Gal. 5:5 (3) Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hóóp der rechtvaardigheid. 
 
Fil. 3:20 (3) Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den  
  Heere Jezus Christus; vs. 21. 
 
1Th. 1:10 (2) En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, 
  namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. 
  
Tit. 2:13 (4) Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen  
  Zaligmaker Jezus Christus; 
 
Hb. 9:28 (3) Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen  
  male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. 
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2Pt. 3:12 (1) Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door 
vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. 

2Pt. 3:13 (1) Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke  
  gerechtigheid woont. 
2Pt. 3:14  (1) Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbe- 
  straffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede; 
 
Jud. 1:21 (4) Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere Jezus  
  Christus ten eeuwigen leven. 


