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maandag 27 januari 2020 

Meer dan de beste Bijbelleraar…

Hier gaat het blijkbaar om

“Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?” 
Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon 
bij Mozes en de Profeten. (Lukas 24:26-27) 

Les van Jezus... wat zouden we graag bij het gesprek tussen Jezus en de Emmaüsgangers 
geweest zijn. Zoals Maria (de zus van Lazarus en Martha) bij Jezus op de grond ging zitten om 
maar zo dicht mogelijk bij Hem te zijn en alles te horen wat Hij te zeggen had. (Lukas 10:38-
42) Bij ons gaat het anders, minder gemakkelijk wellicht maar met Gods Geest kunnen we er 
absoluut wel mee aan de slag. Het is in Gods Woord niet onvindbaar, niet verborgen, Jezus zei
zelfs tegen de Emmaüsgangers (toen de Geest nog niet op allen was): “Hebt u dan zo weinig 
verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd 
hebben?” (Lukas 24:25) Die opmerking was voor de mannen geen reden om geïrriteerd op te 
stappen, later blijkt juist hoe blij ze met Hem waren. In vers 32 lezen we het waarom: 
“Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” 
Ja, als dat gebeurt, wordt alles omgedraaid. Jezus is niet dood, Hij lééft! En dat heeft gevolgen
voor het leven van Zijn 'volgers'. Waar in vers 29 de mannen er bij Jezus op aandrongen om 
vooral toch bij hen te blijven 'want het is al bijna avond', stonden ze enige tijd later (!) na het 
breken van het brood, op en gingen meteen naar Jeruzalem om het de anderen te vertellen. 
Toen kon het wel, bezwaren vielen weg.

Jezus vertelde de Emmaüsgangers alles wat over Hem in de Schriften geschreven stond. Dat 
was natuurlijk hèt antwoord op de situatie waar de Emmaüsgangers zich in bevonden. Toch 
vind ik het tekenend dat we niet lezen dat Jezus ook sprak over veel dingen waar wij ons 
tegenwoordig druk over kunnen maken, maar alleen over wat in de Schriften over Hem 
geschreven staat en wat door Hem in vervulling moest gaan. Vers 44 spreekt over: in de Wet 
van Mozes, bij de profeten en in de Psalmen. Petrus heeft het in Handelingen 3:18 zelfs over 
alle profeten. Zo belangrijk is het dus. Al vanaf het begin... 

Om over na te denken
Jezus is niet alleen onze Redder en subliemste Leraar, maar ook het volmaakte Beeld van God,
het ultieme Voorbeeld van het leven naar de wil van de Vader (“de Zoon kan niets uit zichzelf 
doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon 
op dezelfde manier.” - Johannes 5:19). Een leraar die redt en waarmaakt wat vanaf den 
beginne over Hem en Gods plan is geprofeteerd, ook al kostte Hem dat op een afschuwelijke 
manier zijn leven, een betere kun je je niet wensen. Want wát zou je meer wensen?

Gebed
Genadevolle Vader, dank dat U in Jezus en uw heilige Geest ons de beste Leraren heeft 
gegeven voor het fundament onder ons leven. Help ons biddend open te staan voor wat U 
voor ons en alle mensen voor ogen heeft. Mag daarin ons leven een leven zijn tot uw eer. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-5:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-3:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:38-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:38-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:26-27


dinsdag 28 januari 2020  

Meer dan de beste Bijbelleraar…

Shalom!

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij 
met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 
Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan 
twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het Zelf!' (Lukas 24:36-39 NBV)

Even een berichtje aan de hemel: 
Wanneer wij aardse stervelingen plotseling iets van Boven horen, dan schrikken wij enorm. 
Daar kunnen wij niets aan doen! 

Ze weten het natuurlijk wel. Maar toch lees ik het keer op keer. Een engel daalt neer, een 
eenvoudig mens krijgt de schrik van z’n leven. 
‘Vrees niet!’ ‘Wees niet bang!’

‘Uh… goed…’ 

Let er eens op. We lezen de woorden van papier en soms komen die nogal hard binnen. 
Hoewel, ik moet mezelf corrigeren. We hebben ook Gods Geest ontvangen die ons de vrede 
van Christus inblaast en ons leidt naar de volle waarheid. 
De Heer komt niet binnen met een luidkeels: ‘BOE!’ wanneer Hij aan zijn leerlingen verschijnt.

Nee, Hij zegt: ‘Vrede zij met jullie’ - ofwel ‘Shalom!’ Die groet zegt alles. De Heer komt vrede 
brengen, Hij wil geen mensen schrik aanjagen. 

Die arme Emmaüsgangers. Ze waren intens verdrietig, hadden al hun moed bijeengeraapt om
samen op pad te gaan. Een Vreemdeling voegde zich onverwachts bij hen en later, bij het 
breken van het brood, herkenden zij Hem pas als hun opgestane Heer. En toen was Hij plots 
verdwenen…
Hals over kop keerden ze terug naar Jeruzalem om hun ervaringen te delen met de elf 
discipelen en andere aanwezigen. ‘Shalom!’ daar was Jezus ineens weer! Iedereen was 
‘verbijsterd en door angst overmand’. Ik begrijp dat wel. En vanzelfsprekend begreep de Heer 
dat ook. 

Wij geloven op basis van het Woord dat wij hebben gehoord en door hetgeen ons door 
medegelovigen is doorgegeven. We geloven dat de Geest ons de waarheid inblaast. Maar een
lijfelijke ontmoeting als deze hebben wij nog niet meegemaakt. En tóch geloven wij. En kijk 
eens wat de Heer daarover gezegd heeft tegen zijn leerling Tomas, die nauwelijks zijn ogen 
kon geloven toen de levende Heer plotseling aan hem verscheen:

Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch 
geloven.’ (Johannes 20:29 NBV)

Gebed
Dat doen wij ook, Heer. Wij geloven ongezien in U en in uw opstanding! Dank U wel daarvoor.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-20:29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:36-39


woensdag 29 januari 2020 

Meer dan de beste Bijbelleraar…

Hoopvolle toekomst

Heer, ik breng U eer. U hebt mijn leven gered! Heer, mijn God, ik riep U om hulp, en U hebt mij
genezen. Ik was al bijna dood, het land van de dood zag ik al. Maar U gaf mij het leven terug. 
(Psalm 30: 2-4)

Je kent het misschien wel. Je gaat ergens helemaal voor en al snel merk je dat je 
verwachtingen niet uitkomen of dat het te moeilijk is om het vol te houden. Zo gaat het 
bijvoorbeeld met veel van onze goede voornemens. Eind januari zijn de meeste alweer 
gesneuveld. Het werkt niet, te moeilijk om vol te houden. 

Als ik het verhaal van de mannen van Emmaüs lees, zie ik het tafereel bijna voor me. Deze 
mannen hadden een tijdje met Jezus opgetrokken en waren onder de indruk. Ze hadden Jezus
ook een rol toebedeeld; de bevrijder van Israël, oftewel de oplosser van hun actuele 
problemen. In het geval van deze mannen waren dat de Romeinse bezetters. Maar Jezus werd
omgebracht en waar ze op hoopten is niet gebeurd, alweer niet. De mannen gaan terug naar 
hun woonplaats, over tot de orde van de dag. 

Voor de Emmaüsgangers veranderde alles toen ze een ontmoeting hadden met de opgestane 
Heer. Het duurde even voordat ze het doorhadden, maar opeens zagen ze Hem toen Hij het 
brood brak. De ware betekenis van Zijn komst werd duidelijk. 

Ons geloofsleven kan veel overeenkomsten hebben met die van de mannen van Emmaüs. 
Maar al te vaak gebeurt het mij dat ik na het horen van een mooie overdenking gewoon weer
overga tot de orde van de dag. Alsof er niets gebeurd is. Ik merk dat het beter is om er met 
anderen over te praten of de Bijbelgedeelten nog eens na te lezen. 
Veel erger is het als Jezus een bepaalde rol toebedeeld krijgt die anders is dan waarvoor Hij 
gekomen is. Deze rol appelleert bijna altijd aan onze eigen actuele behoeften net als bij de 
mannen van Emmaüs. 
Jezus is gekomen om het leven terug te geven. Waar wij bij het woord ‘leven’ denken aan de 
jaren dat we hier op aarde zijn, denkt Hij veel groter. Dat leven is ontdaan van zonden door 
Zijn sterven en opstanding. Het leven dat Jezus je teruggeeft is eeuwig, is samen met Hem, is 
tot eer van God. 

Om over na te denken 
Wanneer heb jij de opgestane Heer voor het laatst ‘ontmoet’? En heb jij net als de mannen 
van Emmaüs Jezus een rol toebedeeld? Welke is dat?

Gebedssuggestie
Heer, dank U wel dat U mensen de ogen opent waar nodig, dat U keer op keer laat zien wat 
alleen U ons kan laten zien. Open mijn ogen daar waar nodig en laat mij de dingen zien die U 
belangrijk vindt, zodat ik U beter kan volgen en doen wat U van mij vraagt.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-30:2-4


donderdag 30 januari 2020

Meer dan de beste Bijbelleraar…

Het grote plaatje zien

Als je iets leert, of dat nu op school is of op je werk, dan leer je dat in stukjes. Meestal is dat 
omdat het te veel of te groot is om het allemaal in één keer te kunnen begrijpen. Zo zullen de 
meesten van ons ook de Bijbelverhalen hebben gehoord, als afzonderlijke verhalen. 

Lukas 24: 25-27: Toen zei Hij tegen hen: “Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag 
van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al 
dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?” Daarna verklaarde Hij hun wat er in
al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten. 

Hier vertelt Lukas dat Jezus zelf het grote plaatje laat zien aan de twee leerlingen die op weg 
waren naar Emmaüs. Hoe kunnen wij het grote plaatje herkennen? Wat hebben we daarvoor 
nodig? Ik denk dat we het verlangen willen hebben om iedere dag opnieuw tijd voor Hem te 
maken, dat we iedere dag onze ogen gericht willen laten zijn op Jezus. Als we alleen gefocust 
zijn op de gebeurtenissen van die dag, leven met de waan van de dag, dan missen we het 
grote plaatje. De leerlingen die op weg waren naar Emmaüs zijn zo in beslag genomen door 
de gebeurtenissen van de afgelopen dagen dat ze Jezus in eerste instantie niet herkennen. De 
Emmaüsgangers zijn heel druk met Jezus bezig, met zijn kruisiging en met zijn afwezigheid in 
het graf. Zelfs de verschijning van de engelen en de verkondiging dat Jezus leeft. Ze zijn totaal 
in beslag genomen door deze goddelijke gebeurtenissen, maar ze zien het grote plaatje niet. 
Pas nadat Jezus hun het grote plaatje had uitgelegd en pas nadat ze aan tafel aanlagen en 
Jezus het brood brak, werden hun ogen geopend. 

Lukas 24: 30-31 Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed 
uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem.

Om over na te denken
Hoe kunnen wij het grote plaatje herkennen? Wat of wie heb je daarvoor nodig?

Gebed
Dank U dat U ons het grote plaatje laat zien. We bidden dat U onze ogen opent, zodat we zien
waar het echt om gaat. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:30-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:25-27


vrijdag 31 januari 2020 

Meer dan de beste Bijbelleraar…

De Schrift ging voor hen open

“Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” 
(Lukas 24:32)

Het verhaal van de Emmaüsgangers staat binnen het verhaal van de opstanding. Al eerder die
dag was de engel verschenen aan de vrouwen en aan Petrus en Johannes en had hun verteld 
over de opstanding. Zij waren met die boodschap teruggegaan naar de 11 apostelen en alle 
anderen, waaronder ook deze twee mannen. Maar ze reageerden met ongeloof en 
vertrokken naar hun eigen woonplaats Emmaüs.
Druk in gesprek over de dingen die gepasseerd waren, naderde Jezus de twee. Maar, zo staat 
er, hun blik was vertroebeld, ze herkenden Hem niet. Waren ze bevangen door hun verdriet? 
Of konden ze Hem niet zien door hun ongeloof? In een andere vertaling staat: 'hun ogen 
werden gesloten'. Te verblind waren ze om te zien wat God doet. Dat komt vaker voor in de 
Schrift, denk maar eens aan de knecht van Elisa in 2 Koningen 6 die niet in staat was iets te 
zien wat er wel was; op Elisa’s verzoek opende de Heere zijn ogen. Ook later in het verhaal 
van de Emmaüsgangers lezen we dat hun ogen werden geopend. (Lukas 24:31)

Hoe gemakkelijk kunnen we zelf ook verblind raken door teleurstellingen, ongeloof of 
onkunde. Ook dan dreigt het gevaar ons los te maken van de gemeenschap en weer onze 
eigen weg te volgen zoals de Emmaüsgangers dat deden. 

Hoe liefdevol is de benadering van Jezus naar deze 'Weglopers'. Hij gaat met hen op weg. In 
het gesprek dat volgt geeft Jezus hen eerst de gelegenheid om hun teleurstelling te uiten. Zij 
verwachtten immers dat Hij het zou zijn die Israël zou loskopen. In Jeruzalem was altijd een 
kring van vrome Joden die de verlossing in Jeruzalem verwachtte (zie Lukas 2:38 over Hanna) 
Maar nu waren ze teleurgesteld, zelfs het bericht van de vrouwen die terugkwamen van het 
graf had hen geen hoop gebracht maar tot ontzetting geleid. (Lukas 24:22)
Jezus wees hen terecht: “O, jullie onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al 
wat de profeten gesproken hebben.” (Lukas 24:25) En Hij legt hun aan de hand van de Schrift 
uit dat Hij moest sterven en zo in zijn heerlijkheid zou ingaan. Welke Schriftgedeeltes zou 
Jezus gebruikt hebben? Het staat er niet bij. Maar we weten dat het Oude Testament vol staat
met voorzeggingen over Christus' lijden en sterven. Denk alleen maar eens aan Psalm 22 met 
de woorden die Jezus zelf uitspreekt aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij 
verlaten” of ook vers 8 over de bespotting van de omstanders. Deze woorden gingen letterlijk 
in vervulling. Dat laat ons ook de eenheid van de Bijbel zien; hoewel geschreven door diverse 
schrijvers in een groot tijdbestek vormt de Bijbel toch een eenheid.

Uiteindelijk gaan de ogen van de Emmaüsgangers open bij het breken van het brood. God 
opende hun ogen en nam de bedekking weg. Zo kan ook bij ons bij het lezen van de Bijbel 
ineens een tekst oplichten, ons raken in ons hart en besef geven dat God erdoor tot ons 
spreekt en bemoedigt door Zijn woord. (zie 2 Korintiërs 3:18) 

Gebed
Neem de sluier van mijn ogen, dan zal ik zien hoe mooi uw wet is (Psalm 119:18)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-2:38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-3:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-22
http://debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-6:15-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:32


zaterdag 1 februari 2020

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Lukas 24:13-48 (NBV). Titel van de overdenking: 
Meer dan de beste Bijbelleraar…

De lezing vertelt de geschiedenis van de Emmaüsgangers. Uit het niets voegt Jezus zich bij 
hen. Nadat zij Jezus hebben verteld wat er in hun hart leefde over de gebeurtenissen van de 
afgelopen dagen (wat wij Goede Vrijdag en Pasen zijn gaan noemen), zegt Jezus: “Moest de 
Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?” Daarna verklaarde Hij 
hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de 
Profeten. (Lukas 24: 26 en 27)
Na deze bijbelstudie geeft Jezus er later op de dag nog een, en wel aan de leerlingen in 
Jeruzalem. Hij laat zien dat Hij werkelijk uit de dood is opgestaan en lééft, zoals de Schriften 
en Hij zelf hadden voorzegd. In deze bijbelstudies kijkt Jezus niet alleen terug op de hele 
Schrift, maar kijkt ook vooruit en zegt zijn leerlingen wat hen te doen staat. In deze gedeelten 
ligt dus alles omsloten: verleden, heden en toekomst: het volle verhaal van God in de 
Schriften geopenbaard en wijzend van begin tot eind naar Jezus.

****
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

De Emmaüsgangers zeiden tegen elkaar: “Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons 
sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” Wanneer 'brandde jouw hart' voor het eerst voor 
Jezus? Hoe ging dat bij jou? Wanneer merk je dat nu?

De Emmaüsgangers hadden zo gehoopt dat Jezus de bevrijdende Messias was, maar in de 
gebeurtenissen rond het lijden, sterven en opstaan van Jezus herkenden ze niet wat in de 
Schriften over de Messias was voorzegd... Pas na het breken van het brood werden hun ogen 
geopend en herkenden ze Hem. Vind je het niet herkennen van belangrijke dingen vreemd of 
komt dat ook wel bekend voor vanuit je eigen leven? Welk voorbeeld zou je kunnen noemen?
Een leermoment?

Zie je uit naar wat de Jubileum-preekserie over de heilsgeschiedenis van Genesis tot 
Openbaring kan gaan brengen? Als jou gevraagd wordt, die in minder dan 10 regels te 
omschrijven, wat zou je dan zeker noemen?
*** 
Morgen spreekt Patrick van der Laan over Genesis 3:1-15 (HSV). Titel van de overdenking: 
In den beginne...ontstond het einde.

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 2 februari 2020. 

Peuters: Wie helpt mij (Lukas 10:30-37)
Onderbouw: De 10 melaatse mannen – Danken (Lukas 17:11-19)
Middenbouw: Jezus roept zijn discipelen (Lukas 5:1-11)
Bovenbouw: Jezus en de Sabbat (Lukas 6:1-11)
X-pact: Gaven van de Geest (Galaten)

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!
Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3:1-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:26-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-6:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-5:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-17:11-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:30-37
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Meerkerk
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de
aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunen wij leven als bevrijde mensen in
een open relatie met God en met elkaar.

Missie
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse 
samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het 
christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een 
tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook 
die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je 
aanmelden, zie de website.

Correspondentie: 
Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN  802147306

Kerkelijk centrum:
Bennebroekerweg 515 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor: 
Bennebroekerweg 517 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De zondagsdiensten van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 
'Media' live mee te beleven (audio). Vanaf de middag is de overdenking op de site te zien.
De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio.

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.
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