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LES 1 : ER IS EEN PLEK WAAR JE DE ANTWOORDEN KUNT VINDEN
KIJK EN LEES

Bekijk de film: tijd 0:00 » 07:10
Lees Lucas 24:13-24
Ongeveer tweeduizend jaar geleden liepen twee volgelingen van Jezus terug naar
hun dorp Emmaüs terwijl ze de recente gebeurtenissen in Jeruzalem bespraken.
‘Ik kan niet geloven dat het gebeurd is. Het lijkt zo nutteloos.’
1. Maak een lijstje van een aantal gebeurtenissen van de dagen voorafgaand aan
hun terugtocht naar Emmaüs waardoor deze twee volgelingen zo neerslachtig
zijn.

2. Onderzoek de redenen waarop de gebeurtenissen die
zich rond de kruisiging afspeelden zo moeilijk waren
voor de volgelingen van Jezus.

LEES HET ZELF:
De kruisiging
1. Matteüs 27:11-66
2. Lucas 22:47-23:56.
Waarvan ben je het meest
onder de indruk?

3. Welke heftige gebeurtenissen in je eigen leven zijn
weleens het onderwerp van gesprek geweest en
zorgden ook voor zulke emotionele reacties?

4. Zet eens een paar vragen op een rijtje die komen bovendrijven als heftige
gebeurtenissen onszelf treffen.

5. Sta uitgebreid stil bij de manieren waarop Jezus - waren terwijl ze onderweg
naar Emmaüs waren - zijn volgelingen duidelijk maakte dat zij belangrijk voor
hem.
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Moeilijke en verwarrende tijden kunnen er – net zoals bij de Emmaüsgangers gemakkelijk voor zorgen dat we ons gedeprimeerd en ontmoedigd voelen. Het lijkt
in het leven dan net alsof moeilijke dingen fout aflopen en we beginnen de hoop te
verliezen.
LEES LUCAS 24:25-27

6. Lees Lucas 24:25-26 hardop voor op de manier (stem en intonatie) waarop
Jezus deze woorden gezegd zou kunnen hebben.
Leg uit waarom je juist voor die manier koos.

7. Zoek de tekst op die de Emmaüsgangers uiteindelijk
helpt om de situatie te begrijpen. Waarom?

MEER STUDIE:
De bron en het gezag van
de Bijbel
1. 2 Petrus 1:14-21
2. 2 Timoteüs 3:14-17
Wat vertellen deze
gedeelten je over de Bijbel?

8. Altijd als Jezus mensen iets leerde (bijvoorbeeld in
Marcus 1:22) waren de mensen verbaasd over Zijn wijsheid en de manier
waarop Hij dingen uitlegde. Onderzoek waarom Jezus deze twee mensen op
het Oude Testament wees (Mozes en de Profeten) in plaats van hen directe
antwoorden te geven.

Er zijn zoveel dingen die we niet kunnen zien of begrijpen. God kent onze strijd en
we zijn belangrijk voor Hem. Daarom wil Hij ons dingen leren, zodat we niet in het
duister hoeven te blijven. Hij zorgt voor antwoorden op vragen die we uit onszelf
nooit gevonden zouden hebben. Hij heeft ervoor gezorgd dat het is
opgeschreven. ‘Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te
onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften
zouden blijven hopen’ (Romeinen 15:4).
9. Leg uit waarom de apostel Paulus heel vaak verwijst naar de gebeurtenissen
die de Emmaüsgangers in eerste instantie juist verwarden en waarom hij deze
gebeurtenissen gebruikt om hoop te bieden aan hen die rouwen.
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‘Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden,
zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij
geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat
God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf’ (1
Tessalonicenzen 4:13-14).

10. Bespreek een aantal van Gods beloften waaraan jij je vasthoudt in moeilijke
tijden.

11. Stel een plan op om je tijd en aandacht voor het dagelijks wandelen met Jezus
en het luisteren naar Gods Woord van inzicht, bemoediging en hoop voor jou,
te verbeteren/vermeerderen.

HOOP:
‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid
heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de
dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat
u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de
redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden - als mensen
die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods
levende en altijd blijvende woord’ (1 Petrus 1:3-4 en 23).
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LES 2 : ER IS EEN BELOFTE VOOR JOU
KIJK EN LEES
Bekijk de film: tijd 07:10 » 11:20

Lees Lucas 24:18-27
De door God geschapen wereld was van oorsprong helemaal perfect, volmaakt.
Er was geen kwaad, geen verdriet, geen pijn en ook geen dood. Deze perfecte
wereld liet de glorie en liefde van God zien. Het was een omgeving waarin de
vrede en vreugde van de relatie tussen individuen en hun Schepper volmaakt was.
Er was niets dat die relatie verstoorde.
1. Beschrijf hoe de details van de wereld die God geschapen had en de
wonderen van de natuur laten zien dat we belangrijk zijn voor God.

Satan werkt achter de schermen (Efeziërs 6:12) om
harmonie en vrede te verstoren en om mensen te
verleiden zich van God af te keren. De duivel misleidt
mensen en laat hen denken dat er iets veel beters is
dan wat God te bieden heeft. De ongehoorzaamheid
van Adam en Eva aan Gods liefhebbende leiding
vulde deze wereld met onrust en ellende.
2. Vergelijk de emoties die Adam en Eva gevoeld

LEES DE VERSLAGEN OVER
ADAM EN NOACH
Schepping
‣ Genesis 2
Oorsprong van de zonde
‣ Genesis 3
God beschermt Noach
‣ Genesis 8
Wat heeft in deze gedeelten
de meeste impact op jou?

moeten hebben toen ze zondigden met soortgelijke
emoties die ook wij nu nog ervaren.

3. Evalueer de verscheidene ideeën en pogingen gedurende de geschiedenis
van de mensheid om het kwaad kwijt te raken en de ‘hemel op aarde’ te
creëren.
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4. Ga na welke lessen de zondvloed ons leert over Gods perspectief m.b.t. het
ontstaan van het kwaad en geweld in de wereld.
a. Lukas 17:26 - 30
MEER STUDIE:
Impact van
ongehoorzaamheid
1. Romeinen 1:18-24
2. Romeinen 5:12-19
Wat vertellen deze
gedeelten over zonde?

b. 2 Petrus 3:1 - 13

Elk hart kent ten diepste rebellie tegen God. Zelfs de
meest rechtvaardige mens is in staat tot kwaad. Toch
heeft God Adam en Eva niet de rug toegekeerd. Ook heeft Hij niet de gehele
mensheid vernietigt tijdens de zondvloed, ‘alhoewel alles wat de mens uitdenkt,
van zijn jeugd af aan, nu eenmaal slecht is’ (Genesis 8:21b).
5. Lees 2 Petrus 2:4-10a en 1 Petrus 3:18-22 en geef aan hoe God laat zien dat
zowel Noach als jij voor Hem belangrijk zijn.

6. Onderstreep die zinnen in het onderstaande bijbelgedeelte die onze natuurlijke
gesteldheid weergeven en vertel hoe e.e.a. ons helpt om Gods genade te
begrijpen.
‘U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de
god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu
werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen
ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle
zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van
nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo
barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft
Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend
gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered’ (Efeziërs 2:1-5).
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7. God beslist om de relatie te herstellen (zodat die weer wordt als in het
paradijs). Vergelijk het verschil tussen Adam en Jezus en de impact daarvan
op de mensheid.
‘Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de
beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood
opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen
door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een
mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen
levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus
als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren’ (1 Korintiërs
15:19-23).
‘Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van
één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle
mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel
overvloediger’ (Romeinen 5:15).
8. Geef aan welke boodschap in de onderstaande bijbelgedeelten jou vrede
geeft en laat zien dat jij belangrijk bent voor de opgestane Jezus.
a. Handelingen 10:34-43
b. Romeinen 8:31-39
9. Schrijf in twee zinnen op hoe Jezus jou vrede geeft in het dagelijks leven (en
gebruik dit ook in je dagelijkse gesprekken).

VREDE:
‘Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met
God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang
gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister
prijzen we ons gelukkig’ (Romeinen 5:1-2).
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LES 3 : GOD HEEFT EEN PLAN VOOR JOUW LEVEN
KIJK EN LEES

Bekijk de film: tijd 11:20 » 14:00
Lees Lucas 24:18-27
Toen de twee volgelingen van Jezus naar Emmaüs teruggingen, zaten ze vol twijfel
en bezwaren. En die momenten kennen we zelf ook. We begrijpen het verleden en
heden soms nauwelijks en weten al helemaal niet wat de toekomst zal brengen.
1. Beschrijf diverse omstandigheden in het leven die voor twijfel en onzekerheid
kunnen zorgen.

2. Denk aan de diverse omstandigheden in Abrahams leven die voor twijfel en
onzekerheid zorgden.

Abraham had een speciale relatie met God. God had
immers een verbond met hem gesloten. God deed
hem ook een onvoorwaardelijke belofte. Abraham,
die kinderloos was, zou de stamvader worden van
een groot volk en zoveel nakomelingen hebben als
er sterren zijn. Door hem zouden alle volken op
aarde gezegend worden (Genesis 12:3, 15:5-6).
3. Ga na wat God bedoelde toen Hij beloofde dat
alle volken gezegend zouden worden door een
nakomeling (het zaad) van Abraham.

LEES DE VERSLAGEN OVER
ABRAHAM
Abrahams roeping:
‣ Genesis 12:1-9
Gods verbond:
‣ Genesis 15:1-6
De bevestiging van het verbond:
‣ Genesis 17:1-8
De geboorte van Isaac:
‣ Genesis 21:1-7.
Wat heeft in deze gedeelten de
meeste impact op jou?

‘Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn
nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar
het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus’ (Galaten
3:16).
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4. Verklaar wat het zegt over Abraham toen Jezus zei:
‘Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst,
en toen hij die meemaakte was hij blij’ (Johannes
8:56).

5. Geef zoveel mogelijk argumenten waarom Abraham
volledig op God moest vertrouwen om de belofte in
vervulling te zien gaan.

6. Wanneer heb jij meegemaakt dat je echt in het geloof
en vertrouwen op God moest leven dat Hij zijn

GODS BELOFTE IN HET
VERBOND:
Alle volken zullen door jou
heen gezegend worden.
‣ Genesis 12:3
Je nakomelingen zullen zo
talrijk worden als er sterren
aan de hemel zijn en
zandkorrels op het strand
langs de zee.
‣ Genesis 22:17-18

beloften zou waarmaken?

We worden vaak ongeduldig in schijnbaar onmogelijke situaties. En we neigen er
dan naar om op te geven of proberen het zelf te regelen. Sommige van Gods
zegeningen kun je niet zelf bewerkstelligen maar zijn puur het gevolg van het
wonder van zijn genade. De beroemde kerkvader Augustinus heeft eens gezegd:
‘Heer, U heeft ons voor Uzelf gemaakt en ons hart is onrustig totdat het rust vindt
in U.’
7. Lees de onderstaande bijbelgedeelten en bespreek wat de sleutel is voor onze
relatie met God. Leg ook uit waarom.
‘Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn
daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover
God, want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem
als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ Hoewel het eigenlijk niet kon,
bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden,
zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ En zijn geloof
verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten
hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan
Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en
bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te
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doen wat hij had beloofd, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid
toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons,
want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven
in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: Hij die werd
prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze
rechtvaardiging’ (Romeinen 4:2-3, 18-25).
‘U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de Schrift
voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom
aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken
gezegend worden.’ En dus wordt iedereen die gelooft
samen met Abraham, de gelovige, gezegend’ (Galaten
GELOOF:
3:7-9).
‣ Hebreeën 11
De schrijver van Hebreeën 11 geeft als het ware een definitie
voor ‘geloven’ en geeft voorbeelden van mensen voor wie het
leven in geloof een dagelijkse realiteit was. Jij bent belangrijk
voor God. Geloven hangt samen met het vertrouwen in een

‣
‣
‣
‣
‣

Matteüs 6:25-34
Johannes 14:1-14
Efeziërs 2:4-9
Romeinen 10:1-15
Matteüs 17:20.

God die zijn beloften nakomt. Het is ook de zekerheid dat God
een plan heeft en bezig is met de uitvoering daarvan, en wel
op zó’n manier dat het ons de rijkdom van zijn genade en liefde laat zien.
Jezus vertelde zijn volgelingen regelmatig dat Hij moest lijden en sterven voordat
Hij het Koninkrijk van Gods glorie zou binnengaan. Hij beschreef zelfs een paar
details (Matteüs 17:22-23). God had een plan dat zich inmiddels ontvouwde.
Onderweg naar Emmaüs hielp Jezus de twee volgelingen om een aantal van Gods
beloften en onderdelen van zijn plan in het Oude Testament te begrijpen.
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8. Lees onderstaande bijbelgedeelten en vertel hoe deze gedeelten je zouden
kunnen helpen als je de onbekende toekomst tegemoet gaat.
‘In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de
bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op
Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de
waarheid gehoord, het evangelie van uw redding’ (Efeziërs 1:11-13).
‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last
van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en
vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik
gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof:
denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet
afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan
de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij
standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de
moed verliest en het opgeeft’ (Hebreeën 12:1-13).

GELOOF EN VERTROUWEN:
‘‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid
van wat we niet zien’ (Hebreeën 11:1).
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LES 4 : ER LIGT VERGEVING VOOR JE KLAAR
KIJK EN LEES

Bekijk de film: tijd 13:40 » 19:18
Lees Lucas 24:25-35
We griezelen bij de gedachte aan slavernij, toch zijn er nog altijd genoeg plekken
op deze wereld waar het bestaat Ontelbare mensen verlangen naar vrijheid. En
toch is de ergste en minst voor de hand liggende slavernij een innerlijke slavernij.
1. Hoe noemt Jezus onze slavernij?
‘Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf
geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd
zullen worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik
verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de
zonde’ (Johannes 8:33-34).

2. Noem eens een aantal zonden die ons in de greep
houden.

Nog te vaak overtuigen we onszelf dat alles OK is
tussen God en ons omdat we ‘in principe een goed
mens zijn’. Het probleem is echter dat we niet helemaal
eerlijk zijn en onze eigen maatstaf hebben m.b.t. wat
goed is.
3. Noem een aantal manieren waarop we onze zonde
bagatelliseren of proberen te verklaren en goed te
praten.

LEES DE VERSLAGEN OVER
MOZES:
De slavernij in Egypte
‣ Exodus 1:6-16
Mozes’ roeping om het volk
te leiden:
‣ Exodus 3:1-10
Het Pesachfeest:
‣ Exodus 12
Door de Rode Zee:
‣ Exodus 14
Het ontvangen van de wet:
‣ Exodus 20:1-19
Offers voor de zonde:
‣ Leviticus 4.
Wat heeft in deze gedeelten
de meeste impact op jou?

Toen de mensen in Mozes’ tijd op God mopperden omdat ze slaven waren, kwam
Hij hen te hulp vanwege zijn verbond met Abraham. Maar toch waren ze ook na
hun ontsnapping uit Egypte nog niet helemaal vrij. Hun bijna permanente
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ontevredenheid en de manier waarop God hen leidde laat zien dat ze diep van
binnen nog altijd gebonden waren. Ze dachten dat zonde niet zoveel te betekenen
had maar God denkt daar heel anders over. God heeft de maatstaf bepaald en die
maatstaf is perfectie. Wat jij doet, is belangrijk voor
God. Elk van de Tien Geboden die God ons gaf op de
berg Sinaï onthult de zwakheid en imperfectie van het
zondige mensenhart.
4. Geef een samenvatting van wat Jezus vertelde over
Gods ‘gedachten’ achter de Tien Geboden en
vergelijk deze met de gedachten en houdingen van
vandaag de dag.

GODS BELOFTE IN HET
VERBOND:
God zal een profeet a la
Mozes aanstellen
‣ Deuteronomium 17:15-19
(Kijk ook bij Johannes 6:14
en Johannes 5:45-47).

‘Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is
gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor
het gerecht.’ En Ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster
tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen
“Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie
“Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan’ (Matteüs
5:21-22).
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En Ik zeg
zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al
overspel met haar gepleegd (Matteüs 5:27-28).
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je
vijand haten.” En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie
vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de
hemel’ (Matteüs 5:43-45).

5. Ga na hoe Jezus’ relatie met de wet (toen Hij op aarde was) onze relatie met
God beïnvloedt.
‘Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars
werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen
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rechtvaardigen worden’ (Romeinen 5:19).
‘Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren,
onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was
zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar
gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden
worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon
gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent
kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van
God’ (Galaten 4:3-7).

Toen het volk van Israël Egypte verliet, sloot God nog een verbond met hen. Als zij
bloed van een Pesach lam aan de deurposten zouden smeren, zouden ze zo
voorkomen dat hun huis getroffen werd door de dood. Op
de berg Sinaï gaf God ook aanwijzingen voor de manier
BLOED EN OFFERS:
waarop Hij aanbeden wilde worden en voor de manier
‣ Hebreeën 9-10
waarop er geofferd moest worden.
6. Waarom zou het offeren met bloed zo’n belangrijke
plaats hebben ingenomen in de aanbidding van God?

‣
‣
‣
‣
‣

Handelingen 20:26
Romeinen 3:25, 5:9
Efeziërs 1:7, 2:13
1 Johannes 2:2, 4:10
Openbaring 1:5, 2:9

7. Beschrijf wat je dacht bij het nadenken over het volgende:
a. Johannes de Doper die wijst op Jezus – ‘De volgende dag zag hij Jezus
naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van
de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29) (Lees ook 1 Petrus 1:9).

b. Jezus die bij het Laatste Avondmaal de wijn neemt en zegt: ‘Drink allen
hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt
vergoten tot vergeving van zonden’ (Matteüs 26:28).
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Jij bent belangrijk voor God. Mensen moeten gered worden van de gebondenheid
aan zonde, de angst voor de dood en de macht van de duivel. Het brengen van
offers en uitvoeren van religieuze rituelen stellen Gods heiligheid en recht
eenvoudigweg niet tevreden. Zij waren een voorafschaduwing van het toekomstige
offer van Jezus en Hij wordt het centrum van aanbidding.
8. Lees de onderstaande bijbelgedeelten en leg uit hoe het offer van Jezus
Christus jou vrijheid brengt in het dagelijks leven.
a. Jesaja 53:4-11

b. Romeinen 5:1, 6-10

VERGEVING EN VRIJHEID:
‘In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade
die God ons in overvloed heeft geschonken’ (Efeziërs 1:7-8).
‘Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer
de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn’ (Johannes 8:35-36).
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LES 5 : JE HEBT KRACHT ONTVANGEN
KIJK EN LEES

Bekijk de film: tijd 18:55 » 21:27
Lees Lucas 24:33-49
We voelen ons vaak krachteloos en kwetsbaar. Soms gebeurt dat in
omstandigheden waarbij het lijkt dat anderen macht over ons hebben. Soms is het
persoonlijke zwakte.
1. Noem eens een aantal gebieden in je leven waarover
je meer macht zou willen hebben.

2. Vertel wat je weet over de kracht van Koning David.

God beloofde aan Koning David: ‘Jou stel ik in het
vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan
en je troon nooit zal wankelen’ (2 Samuël 7:16). God
beloofde ook aan de mensen van het Oude Testament:
‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan
Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die

LEES DE VERSLAGEN
OVER DAVID:
David tot koning gezalfd:
‣ 1 Samuël 16
David en Goliat:
‣ 1 Samuël 17
De ark gaat naar Jeruzalem:
‣ 2 Samuël 6
Davids overspel:
‣ 2 Samuël 11-12
Davids lied van aanbidding:
‣ 2 Samuël 22
‣ (en ook de Psalmen).
Wat heeft in deze gedeelten
de meeste impact op jou?

als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land
recht en gerechtigheid zal handhaven’ (Jeremia 23:5).
Toen de engel Gabriël bij Maria kwam, vertelde hij haar:
‘Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en
God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven’ (Lucas 1:32). God

vestigde een krachtig, eeuwigdurende koninkrijk. Jesaja beschrijft de geboorte
van Jezus alsof het al heeft plaatsgevonden: ‘Een kind is ons geboren, een zoon is
ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst’ (Jesaja 9:6).
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3. Trek zoveel mogelijk conclusies uit het volgende bijbelgedeelte als het gaat
over wie Jezus is.
‘Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen
tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God
te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in
de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over
zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het
nageslacht van David, aangewezen als Zoon van
God en door de heilige Geest bekleed met macht
toen Hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de
dood’ (Romeinen 1:1-4).

GODS BELOFTE IN HET
VERBOND:
Jouw troon zal eeuwig
voortbestaan
‣ 2 Samuël 7:16
De koning uit Davids stam
zal een wijs beleid voeren
‣ Jeremia 23:5

Het koning zijn ging niet alleen om het uitvoeren van macht en gezag op de
manier waarop de wereld erover denkt. Jezus’ maatstaf is anders.
4. Lees Matteüs 20:25-28 en beschrijf hoe Jezus’ concept van macht zo verschilt
van dat van de wereld.

De reden waarom zoveel mensen destijds niet zagen dat Jezus Koning was, had
te maken met het ‘gebrek’ aan zichtbare aanwezigheid en prestige zoals je zou
verwachten bij een koning. Hoewel Hij zijn macht liet zien in wonderen, verloren
veel mensen al snel hun interesse. Toch zouden sommigen beginnen te begrijpen
wat de profeet Jesaja al had gezegd. De Messias zou niet alleen Koning zijn maar
ook een Lijdende Knecht (Jesaja 52:13-53:12). Zoals Hij ook de Emmaüsgangers
vertelde dat Hij moest lijden om daarna in heerlijkheid te worden opgenomen.
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5. Beschrijf waarom de machtige koning David ook Jezus als Lijdende Knecht
nodig had.
6. Bestudeer Psalm 51 om te begrijpen wat David geloofde m.b.t. de kracht van
vergeving. Wat verwachtte hij van het weer in genade worden aangenomen?
Jij bent belangrijk voor God. Gedurende de drieëndertig jaar van Zijn leven
handelde Jezus als jouw plaatsvervanger omdat Hij deed wat jij hebt nagelaten te
doen. En op Goede Vrijdag handelde Hij als jouw plaatsvervanger omdat Hij teniet
deed wat jij wel gedaan had. En daarna stond Hij op uit de dood. Als Jezus nog in
het graf zou liggen, welke goed nieuws zou er dan te vertellen zijn? Toen Jezus
met zijn twee volgelingen in Emmaüs at, sprak Hij een gebed uit en gaf het brood
aan de twee volgelingen. Ze herkenden Hem toen onmiddellijk en waren
ongelofelijk gelukkig dat Hij leefde. Toen verdween Hij.
7. Beschrijf eens wat jij denkt dat de betekenis is van hun uitspraak: ‘Brandde
ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
ontsloot?’ (Lucas 24: 32).

8. Welke spontane actie vond er plaats toen Jezus hen verlaten had? Waarom?

9. Hoe verklaar je het verschil in deze twee volgelingen voor en nadat ze Jezus
ontmoet hadden die middag?

Toen Jezus later zijn discipelen ontmoette in een afgesloten ruimte, legde Hij uit
wat er zou gaan komen. Hij vertelde hen dat ze in de stad moesten blijven totdat
ze bekleed zouden zijn met kracht van boven. En net voor zijn hemelvaart zei Hij
ongeveer hetzelfde. ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot
aan de uiteinden van de aarde’ (Handelingen 1:8).
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10. Bespreek welke grote kracht ook jij hebt en wat God wil dat je ermee doet.
‘en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te
komen, opdat hun zonden worden vergeven’ (Lucas 24:47).
‘Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de
dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren en
ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat
zich niet gevangenzetten’ (2 Timoteüs 2:8-9).
‘Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor
allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere
volken’ (Romeinen 1:16).

DURF EN DOEL:
‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en
aan Hem gelijk worden in zijn dood’ (Filippenzen 3:10).
‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en
bezonnenheid’ (2 Timoteüs 1:7).
‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4:13).
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LUCAS 24
HET LEGE GRAF
1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het
graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen, zagen
ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen
gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Hierdoor raakten ze
helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij
hen. 5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De
mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6 Hij is
niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog
in Galilea was: 7 de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en
moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen herinnerden ze
zich zijn woorden. 9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan
alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10 De vrouwen die het graf bezochten,
waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele
andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was
gebeurd, 11 maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 12 Petrus
echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag
alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat
er gebeurd was.

VERSCHIJNINGEN; JEZUS OPGENOMEN IN DE HEMEL
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
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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
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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. 48 [47–48] 49 Ik zal ervoor zorgen
dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met
kracht uit de hemel zijn bekleed.’
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en
zegende hen. 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd
opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde
terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

KOLOSSENZEN 1:3-6
In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we
hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, omdat u hoopt op wat
in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd
werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij
u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.
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