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Prediker: Wigle Tamboer
Titel: Het geopende graf en geopende ogen
Bijbeltekst: Lukas 24:13-35 (NBV)
NB. Wanneer je onderstaande tekst leest, noteer dan wat jou in het bijzonder opvalt of waar je
graag nog over wilt doorpraten. Dit komt terug bij de vragen.
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.
Bijzonderheden
Deze eerste zondag na Pasen begonnen we een nieuwe prekenserie die tot Pinksteren zal duren.
Titel van deze serie: 'Geopende ogen'.
**********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
Met de serietitel 'geopende ogen’ wordt onderstreept dat de ogen van de discipelen open
moesten gaan voor Jezus die opstond uit de dood. Maar niet alleen open voor het feit van die
opstanding, maar vooral voor de betekenis van die opstanding.

De Emmaüsgangers kregen een bijbelstudie die hun ogen deed opengaan voor Jezus zoals Hij is.
En dat was zo anders dan zij hadden verwacht.
Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst. De Heer is waarlijk opgestaan!
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
********************************************************
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN
Matteüs 13:13-15, Handelingen 28:26-27, Jesaja 6:9-10, Efeziërs 1:17-19, Johannes 14:6-9,
Psalm 119:18, Johannes 5:39
********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN
In de nieuwe prekenserie gaan we nu met de eerste discipelen op weg vanaf Pasen. Op die weg
ontmoetten ze Jezus, de opgestane Heer.
Wij weten hoe het verhaal verder gaat met Hemelvaart en Pinksteren, maar bedenk de
‘Emmaüsgangers’ leefden nog in Goede Vrijdag, zonder het Goede van die Vrijdag te begrijpen. Ze
waren totaal van de kaart en wellicht ook in angst dat hen spoedig hetzelfde lot als Jezus zou
kunnen overkomen.
Het is voor ons en ons begrip van de situatie belangrijk om niet vooruit te lopen op de
ontwikkelingen, maar het verhaal zoals Lukas het ons vertelt op de voet te volgen.
Met de serietitel 'geopende ogen’ wordt onderstreept dat de ogen van de discipelen open
moesten gaan voor Jezus die opstond uit de dood. Maar niet alleen open voor het feit van die
opstanding, maar vooral voor de betekenis van die opstanding.
Het openen van die ogen is elke keer weer enkel en alleen omdat God zelf door Zijn Geest hen die
ogen opent. Sterker nog, zoals bij de ‘Emmaüsgangers’: God bedekte hun ogen eerst zodat zij Jezus
niet herkenden.
In de hele Schrift komen we dit steeds weer tegen. Denk aan Paulus, maar ook aan Lydia, bij wie
niet over haar ogen gesproken wordt, maar over haar hart dat God opende.
Paulus zou later spreken over verlichte ogen des harten (Efeziërs 1:18).
Terug naar Lukas 24. We kennen het verhaal en we hebben er al vaker over gesproken. Het is een
juweeltje dat alleen Lukas als een spannend verhaal vertelt met een bijzondere ontknoping.
Vers 16 en vers 31 zijn daarbij kernteksten; van niet zien naar zien, van gesloten ogen naar
geopende ogen. Treffend is dat de werkwoordsvorm passief is. De NBV zegt: hun blik werd
vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Die vertroebeling kwam niet door fysieke
omstandigheden van tranerige ogen of andere fysieke omstandigheden van hun kant. Je kunt de
tekst in context eigenlijk niet anders lezen dan dat dit van hogerhand was. Deze uitleg vinden we
ook terug bij de commentaren.
Het is goed om vers 16 in verschillende andere vertalingen te lezen zoals: bevangen ogen om te
zien… they were kept from recognising Him...

En dan de ontknoping in vers 31: Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem
Ook hier weer de passieve vorm. Het was Gods Geest die hun de ogen opende zodat ze konden
zien en herkennen.
In de prekenserie willen we de nadruk leggen op hoe we het van God moeten verwachten dat
ogen (en harten) opengaan. Opengaan voor de Jezus zoals Hij is. Anders gezegd: de Jezus
overeenkomstig de Schriften zoals we zien in Lukas 24 waar Jezus Zichzelf verklaart vanuit al wat in
de Schriften over Hem geschreven stond.
Vorig jaar in de prekenserie ‘Gods Grote Verhaal’ hebben we gezien dat Jezus niet een paar
bewijsteksten in de Schriften aanhaalde. Het héle verhaal wijst op Hem. (denk aan wat we eerder
leerden van Philip Greenslade en Christopher Wright)
Het feit dat deze 'Jezus der Schriften' Degene is voor wie onze ogen geopend moeten worden legt
wel een verantwoordelijkheid op onze schouders in hoe we Hem leven, voorleven en uitdragen.
Onze serie mag ons daarom doen bidden dat we Jezus ook zo zullen verkondigen zoals Hij - als
opgestane Heer van de Schriften - verkondigd wil worden.
**********************************************************
LIEDEREN
44 – Geprezen zij de Heer
245 – Hier in Uw heiligdom
595 – Licht van de wereld
**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen
zijn.
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?
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?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van 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).
3. Deel met elkaar wat je als opvallend of als vraag noteerde bij de lezing van Lukas 24:13-35.
Waarom juist deze tekst(en)?

4. Jezus stelt de Emmaüsgangers een best confonterende vraag: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en
bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?’
Als deze zin niet in vraag 3 naar voren kwam:
Wat zegt dit aan jou bij het verstaan van de Bijbel?
Bij welke profetieën vind je het ‘geloven in alles wat de profeten gezegd hebben’ gemakkelijk en
vanzelfsprekend en bij welke niet? Bij niet: is ook aan te geven waarom niet?
5. Opengaan voor de Jezus zoals Hij is, overeenkomstig de Schriften…
Hoe probeer je daar zo dicht mogelijk bij te blijven?
Herken je daarin conflicten met de ‘behapbare feel good Jezus’ die mensen zelf gecreëerd hebben
(en wat Eugene Pederson noemde: de eigen gecreëerde heilige drie-eenheid van: my wants, my
needs, my feelings)? Hoe sta jij daarin?
6. Ogen en harten die ogengaan, de Bijbel laat zien dat dat een werk van de Heer is.
Als je (terug)kijkt naar je eigen leven, waar zag/zie je dat het Gods werk is?
Zag/zie je ook een eigen aandeel in het geheel? Op welke manier?
7. In vers 21 zeggen de Emaüsgangers: Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou
bevrijden, maar …
Wij leefden in de hoop… dat is verleden tijd… Als hoop verleden tijd is, ja als de hoop sterft, wat
blijft er dan over van het verhaal waar je zo in geloofde…? Hoop is de zuurstof voor de ziel…
Zonder hoop geen leven!
Kun je iets delen over welk ‘verhaal’ in jouw leven je hoop gaf, totdat die hoop verleden tijd werd?
Hoe ging je daarmee om? Waaraan kon je je toen vasthouden of je later weer optrekken?
Kwam er wat anders voor in de plaats? Hoe? Wat?
8. Toen Jezus de Emmaüsgangers vroeg: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ vroeg Hij eigenlijk: wat
is jullie verhaal, jullie droom, dat waar je hoop uit put? Daarom ook de vraag die eenieder vroeg of
laat onder ogen kan komen:
Wat is mijn verhaal, wat is mijn droom en welke hoop put ik daaruit?
Durf jij je eigen verhaal en droom in te ruilen voor het verhaal van God? Gaan ze samen?
**********************************************************
GEBEDSSUGGESTIE vanuit Efeziërs 1:17-18
Here God, Vader van alle luister en Vader van onze Heer Jezus Christus, wil ons een geest van
inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat we Hem zullen kennen zoals Hij is en ook in de
wereld verkondigd wil worden. Verlicht ons hart opdat we zullen zien waarop wij onze hoop
mogen stellen en vandaaruit mogen leven in alle omstandigheden.
**********************************************************

