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Titel: Meer dan de beste Bijbelleraar…

Bijbellezing: Lukas 24:13- 48 (NBV) 

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 
15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16
maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: “Waar loopt u 
toch over te praten?” Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette,
antwoordde: “Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?” 19 Jezus vroeg hun: “Wat dan?” Ze antwoordden: “Wat er gebeurd is met Jezus uit 
Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze 
hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden 
in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit
alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. 
Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen 
zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat Hij leeft. 24 Een paar van 
ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar 
Jezus zagen ze niet.” 25 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? 26 Moest de Messias al dat 
lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?” 27 Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de 
Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 29 
Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: “Blijf bij ons, want het is 
bijna avond en de dag loopt ten einde.” Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen Hij met 
hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu 
werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32 
Daarop zeiden ze tegen elkaar: “Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de 
Schriften voor ons ontsloot?” 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de
elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: “De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt 
en Hij is aan Simon verschenen!” 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en
hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: “Vrede zij 
met jullie.” 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38 
Maar Hij zei tegen hen: “Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39
Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft 
geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.” 40 Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn 
voeten. 41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij 
hun: “Hebben jullie hier iets te eten?” 42 Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het 
aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: “Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie 
gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven 
staat in vervulling moest gaan.” 45 Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het 
begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: “Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en 
sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle 
volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. 
Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.”



******************************************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 

ik hoop dat jullie net als wij enthousiast zijn over de nieuwe preekserie. Hoe mooi deze serie in het 
jubileumjaar van ons 35 jarig bestaan met recht onze “Jubileum Preekserie” te noemen.

Na vorige week de geboorte en het geslachtsregister van Jezus (Matteüs 1) zoemen we nu in deel 2
van de Jubileum-preekserie in op Jezus op de eerste dag van Zijn opstanding: Lukas 24. 

Bedenk: Jezus is opgestaan uit de dood en wat doet Hij op de eerste dag? Hij geeft bij twee 
gelegenheden een Bijbelstudie. Wat zouden we er graag bij geweest zijn: aan de voeten van de 
opgestane Heer, de meer dan de beste Bijbelleraar die je je kunt wensen. 

Graag doet Jezus Zijn studie niet één, maar twee keer. In de laatste studie kijkt Hij niet alleen terug 
op de hele Schrift, maar kijkt Hij ook vooruit en zegt zijn leerlingen wat hen te doen staat in de 
wereld. In deze twee gedeelten uit Lukas 24 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. En
dat alles op één dag aan Zijn leerlingen uitgelegd vanuit de Schriften.

Nu moet er direct bij gezegd worden dat het je gegeven moet worden om Jezus te herkennen. In 
ons geval niet lichamelijk zoals aan tafel in Emmaüs. Wij mogen door Gods Geest Jezus herkennen 
in de Schriften. Anders gezegd: de Heilige Geest moet onze ogen openen om deze gekruisigde en 
opgestane Messias te herkennen als de van God gezonden Redder naar Gods plan. Anders gezegd: 
naar Gods heilsgeschiedenis. De ogen moet ons geopend worden. We zijn onze serie dan ook 
begonnen met een gebed: dat Gods Geest ons de ogen opent om het verhaal van de Bijbel, ja, de 
Christus van de Bijbel recht te mogen kennen.

We zijn uit op een mooie ontdekkingsreis, een fantastisch avontuur!

Tenslotte nog een woord over het Uur van Gebed van afgelopen dinsdag. Zoals we al eerder 
noemden is het onze hoop dat dit moment steeds meer benut zal worden, ook door huiskringen. 
En hoe bemoedigend was het om afgelopen dinsdag in het kader van de Week van Gebed voor 
Eenheid, een mooie groep bidders te zien van bijna 50 broeders en zusters. 

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 

*****************************************************************************



(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen

Lukas 10:38-42
Handelingen 3:18
Johannes 20:29
2 Koningen 6:15-20
2 Korintiërs 3:18
Psalm 119:18

Bijzonderheden

In de twee gedeelten van Lukas 24 wordt drie maal gesproken over het openen van ogen/van 
verstand bij Jezus’ uitleg van de Schiften en het breken van het brood. De Emmaüsgangers spreken 
over wat dit met hen doet: ‘Was ons hart niet brandende in ons’.

De Bijbel lezen en je ogen geopend zien voor Jezus in al de Schriften is dus een zaak die ons hart  
doet branden. Het branden van ons hart is onder meer het gevolg van dat we deel worden van een
groter verhaal, ja Gods verhaal.

Als je daar iets van mag proeven mag ook het citaat van Philip Greenslade waar we onze 
preekserie mee begonnen, ons hart doen branden:
“Door te geloven in het verhaal van de Bijbel worden we Gods handelingen ingetrokken en 
meegenomen in het verhaal waarin God Zijn verlossingswerk ontvouwt. Zo leren we onze ‘intrek’ te
nemen in Gods verhaal en mogen we van binnenuit, met Gods ogen leren kijken naar de wereld om
ons heen en de wereld van ons eigen hart. 
Het gevolg is dat we niet langer proberen de Bijbel dienstbaar te maken aan ons eigen 
levensverhaal, maar we gaan merken dat we zelf steeds dienstbaarder willen worden aan het 
verhaal van God en Zijn verlossingswerk. Een werk dat vervuld is in de komst van Jezus Christus. 
Jezus roept Zijn volgelingen dan ook weg van een geloof waarin God beschikbaar moet zijn om hun
zaken te zegenen, naar een geloof waarin zij God dienen door zich voor Zijn zaak beschikbaar te 
stellen.”

Het laatste gedeelte van Lukas 24 spreekt over hoe de discipelen van Jezus hoorden hoe zij een rol 
mochten gaan spelen in Gods verhaal: dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om 
tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, 
te beginnen in Jeruzalem.

Liederen
559 - Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
755 - Bewerk ons hart
598 - Machtige Heer, grote Verlosser
474 - Niemand is als U
475 - Majesteit, Koning in eeuwigheid



Vragen
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je 
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen 
samenvatten?

3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven 
aan het doen is:

a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven 

(Zegen)

4. Lees Lukas 24:13- 48 met elkaar hardop of ieder voor zich een keer door. Schrijf tijdens het lezen
op wat je in het bijzonder opvalt of wat vragen oproept. Deel en bespreek vervolgens met elkaar 
wat je hebt opgeschreven.

5. Achteraf bezien is het misschien vreemd dat de Emmaüsgangers (volgelingen van Jezus!) in het 
lijden, de dood en de opstanding van Jezus niet herkenden wat over de Messias was voorzegd. 
Maar hoe gemakkelijk kan het gebeuren als dingen heel anders uitpakken dan je verwacht of 
hoopt. De mannen van Emmaüs hadden de rol van de Messias heel anders ingeschat. Denk eens 
na over jouw verwachtingen en hoop aangaande Jezus en deel dat met elkaar. 

6. 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?

7. 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?

8. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in 
gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed 
van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

9. Mocht je tijd over hebben, of als inleiding/ijsbreker van de avond nog een vraag zoeken: zoals in 
de dienst een moeder en dochter hun favoriet Bijbelverhaal noemden, wat is jouw favoriet en 
waarom?

Gebedssuggestie

Here, geef ons dat U door Uw Heilige Geest ons in de Bijbel de ogen opent voor Jezus. En mag, net 
als bij de Emmaüsgangers, ons hart daardoor in ons branden. In Jezus’ naam, Amen.



*****************************************************************************
Tip van een kringleider 

Verdeel de kring in tweetallen en maak twee aan twee een Emmaüswandeling.
Geef per tweetal gespreksvragen mee, bijvoorbeeld (maar je mag natuurlijk zelf ook andere vragen
bedenken):
- Bespreek met elkaar wat Jezus’ dood en opstanding voor ieder persoonlijk betekent.
- Herken jij je in de Emmaüsgangers? Zijn er in je leven periodes geweest waarin je Jezus niet 
herkende, maar waarvan je achteraf kan zeggen dat Hij er wél was?

Spreek met elkaar een tijd af en deel met de kring hoe ieder deze wandeling heeft ervaren.

*************************************************************************


