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Lukas 24 
 
1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, 
dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. 
2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. 
3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. 
4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar 
in blinkende klederen. 
5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot 
haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? 
6 Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in 
Galilea was, 
7 Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige 
mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan. 
8 En zij werden indachtig Zijner woorden. 
9 En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan 
al de anderen. 
10 En deze waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en de 
andere met haar, die dit tot de apostelen zeiden. 
11 En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. 
12 Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, 
liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven van hetgeen geschied was. 
 
 
13 En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek (=klein plaatsje, gehucht), 
dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs; 
14 En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. 
15 En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij 
hen kwam, en met hen ging. 
16 En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. 
17 En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, 
en waarom ziet gij droevig? 
18 En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een 
vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? 
19 En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den 
Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. 
20 En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des 
doods, en Hem gekruisigd hebben. 
21 En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, 
is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. 
22 Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond 
aan het graf geweest zijn; 
23 En Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen 
gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft. 
24 En sommigen dergenen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het alzo, 
gelijk ook de vrouwen gezegd hadden; maar Hem zagen zij niet. 
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25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de 
profeten gesproken hebben! 
26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? 
27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de 
Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. 
28 En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder 
gaan zou. 
29 En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is 
gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven. 
30 En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij 
het gebroken had, gaf Hij het hun. 
31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. 
32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den 
weg, en als Hij ons de Schriften opende? 
33 En zij, opstaande ter zelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven 
samenvergaderd, en die met hen waren; 
34 Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. 
35 En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden 
in het breken des broods. 
 
Ter lering 
 
Dit is de geschiedenis van de Opstanding van de Heere Jezus Christus, en de geschiedenis 
van de Emmaüsgangers. Op dezelfde dag. Hier in het Lukasevangelie gaat het de eerste 
twaalf verzen over de Opstanding, daarna is er een uitgebreid verslag van twee mannen die 
een ontmoeting met de Heere hebben. Waarom staat deze ontmoeting zo uitgebreid 
vermeld in de Bijbel? Nou, deze geschiedenis staat vermeld zodat wij er wat van zouden 
leren! Er zitten namelijk heel wat Bijbelse Waarheden verpakt in dit stuk. Eén aspect van 
deze geschiedenis zullen we wat dieper gaan bekijken. 
 
Dezelfde dag 
 
En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek 
 
Denzelfden dag, is dezelfde dag als in vers één. Eerste Paasdag dus. De Opstandingsdag. De 
eerste dag der week, de dag ná de Sabbath. De zeventiende van de eerste maand.  
 
Lukas 24 
1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, 
dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. 
 
Teleurgesteld 
 
En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadiën van 
Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs; 
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In deze twee Emmaüsgangers kunnen we vandaag de dag heel wat Christenen herkennen.  
De twee mannen waren erg teleurgesteld in hun verwachtingen. Dat is dan ook de reden dat 
zij de verkeerde kant opgingen. Zij liepen namelijk wég van Jeruzalem, op de dag van de 
Opstanding van de Heere. De Heere was gezien door Maria Magdalena, en Johanna, en 
Maria, de moeder van Jakobus. Simon Petrus ging naar het graf, en vond alleen nog de 
linnen doeken, en hij vroeg zich af wat er allemaal aan de hand was. De vrouwen begrepen 
het niet, en de discipelen begrepen het ook niet.  
 
Normaal 
 
Ja, voor ons is het ‘normaal’ dat de Heere is Opgestaan, maar zij hoorden dit allemaal voor 
het eerst. Sterker nog; ze stonden er met hun neus bovenop! Moet je je voorstellen wat een 
schok en verwarring dat gaf! Wij kunnen van deze Opstanding lezen in de Bijbel, maar de 
mensen destijds hadden alleen het Oude Testament. En daarin wordt de Opstanding wel 
beschreven, maar in bedekte termen. En bovendien; wat moet je je er dan bij voorstellen? 
 
 Nieuwe Schepping 
 
Twee van de discipelen liepen dus gewoon weg op de dag dat een revolutionaire 
gebeurtenis plaatsvond in de geschiedenis!! De twee beseften toen nog niet wat een 
omwenteling er teweeg was gebracht met de dood en Opstanding van de Heere. De Heere 
Jezus Christus werd namelijk wedergeboren in een nieuwe Schepping. Hij was de Eersteling 
daarvan. En vanaf dat moment werden de belangen, en de rechten, en plichten van deze 
oude wereld sterk teruggedrongen. Er kwam een nieuwe Schepping tot stand in de persoon 
van de Heere Jezus Christus Zelf. Later zou dit zich verder uitbreiden. En juist op déze dag 
gingen de twee discipelen de verkeerde kant op… 
 
1 Korinthe 15 
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.(Hij 
is de Losser, Hij is gestorven in de plaats van allen. En dus zijn allen gestorven) En Hij is voor 
allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die 
voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (de oude natuurlijke mens is 
gestorven aan het kruis); en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans 
kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Wat was er nou werkelijk gebeurd? 
 
En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. 
En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij 
hen kwam, en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. 
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De twee waren zwaar onder de indruk van wat er gebeurd was, ze spraken er samen over.  
Ze begrepen niet wat er nu allemaal gebeurd was, en konden het niet plaatsen. Zouden die 
vrouwen nou hebben gehallicuneerd? Hebben ze echt engelen gezien, of hebben ze alles 
verzonnen? Zou iemand de Heere hebben meegenomen uit het graf? En op dat moment 
kwam de Heere Jezus Christus met hen meelopen. Maar zij herkenden Hem niet. 
 
Geen verwachtingen meer 
 
De discipelen hadden gehoopt dat al Gods Beloften vervuld zouden worden in de Heere 
Jezus. Deze Zoon des mensen, en Zone Davids, móest de Messias wel zijn. Maar Hij was als 
een misdadiger gekruisigd, en Hij was gestorven, en Hij was in het graf gelegd. Al hun 
verwachting was afgesneden; zelfs Zijn graf was geopend, en Zijn Lichaam had men 
meegenomen. De discipelen waren van slag door alle enerverende gebeurtenissen; het 
lijden, de kruisiging, en de dood en dan de sabbatdag. Ze vonden het niet belangrijk genoeg 
om er te blijven, en liepen met hun problemen op weg naar Emmaüs. 
 
Ze herkenden Hem niet 
 
En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, 
en waarom ziet gij droevig? 
 
Terwijl ze dus samen praatten, kwam de Heere Jezus Christus met hen meelopen. Maar ze 
herkenden Hem niet. Dat is vreemd! Waarom herkenden ze Hem niet? En waarom zei de 
Heere niet direct Wie Hij was? Waarom zei de Heere Jezus niet gewoon; ‘Ik ben opgestaan’. 
Dan hadden de discipelen tenminste antwoord op hun vragen…Maar dat deed Hij niet. 
Integendeel, Hij deed net alsof Hij van niets wist. Hij vraagt waar ze over praten, en waarom 
ze zo verdrietig zijn. Hij laat ze getuigenis afleggen wat ze nu eigenlijk geloven. Dat blijkt, 
helaas, niet zo geweldig veel te zijn. 
 
Jezus den Nazarener 
 
En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een 
vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? 
En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den 
Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het 
volk. 
 
Nazarener =   De Vorst, de Koning, Die gezonden is 
Profeet      =   Spreekt door directe openbaring van God, Krachtig in Werken en Woorden 
                         Mond van God 
 
Eén van de twee, Kleopas, antwoordt Hem, en zegt; ‘ben je een vreemdeling, dat je niet 
weet wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen dagen’? Maar de Heere houdt Zich nog 
steeds van de domme. ‘Wat is er dan allemaal gebeurd’? En de twee mannen beginnen te 
vertellen over Jezus den Nazarener, de Profeet. Zij vertellen Hem van Zijn Woorden en 
Werken. Ze hadden zó gehoopt dat Hij de Verlosser was, maar het was nu al de derde dag...  
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Kleopas 
 
Kleopas  =  Roem aan de Vader   
                =  Lof aan de Vader 
                =  Van een Beroemde Vader.            
                    De 5e stamvader, heet Mahalalel, en betekent: Tot lof van God 
                    In de 5e bedeling, is de Gemeente tot lof van God 
                    De Gemeente is tot Heerlijkheid van de Vader 
 

Klopas   =   Kleopas      =          spwlq        
                =   Mijn verruiling, verwisseling (wedergeboorte)      
 
Twee 
 
En de één, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een 
vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? 
 

Het zijn twee discipelen, maar er wordt maar één naam genoemd. Dat gebeurt vaker in de 
Bijbel, dat er twee mannen, of engelen zijn.(zie ook de Verheerlijking op de Berg) Daarmee 
zijn zij een type van de Gemeente, Zijn Lichaam. De Gemeente bestaat uit Jood en heiden.  
God heeft hen één gemaakt in Christus. Het getal twee verwijst ook naar het dubbele deel 
van de Gemeente van eerstgeborenen. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de 
erfenis. Twee omdat het ook verwijst naar een Hemelse en een aardse kant van de 
Gemeenteleden. Wij zijn met Christus in de Hemel gezet, maar onze oude mens loopt nog op 
aarde rond. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
-- 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, 
vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
 
Romeinen 10 
12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek (niet-Jood oftewel heiden); 
want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. 
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De mens ziet aan wat voor ogen is 
 
En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden 
 
Vroeger hadden deze mensen samen opgetrokken met de Heere Jezus, in de menigte van 
volgelingen. Ze hebben Hem gekend, en hadden Hem moeten her-kennen. Ze hadden Hem 
kúnnen herkennen, maar zij konden Hem niet herkennen met hun ogen. De mens ziet aan 
wat voor ogen is. De tragiek van de mens is, dat hij alleen gelooft wat hij ziet. De mens kent 
alleen de uiterlijke dingen. De mens geeft waarde aan wat hij ziet, maar deze wereld is vol 
van gezichtsbedrog! De hele Bijbel door wordt ons verteld dat wij niet zouden geloven wat 
wij zien, maar wat wij horen. Het Woord van God Dat tot ons spreekt. Het geloof is uit het 
gehoor. God is Geest, God is de Onzienlijke.  
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
1 Samuël 16 
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, 
want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat 
voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
 
Johannes 20 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.(=de Gemeente) 
 
Buiten de wereld kunnen wij de Heere tegenkomen 
 
Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? 
 
Bent U een vreemdeling in het aards Jeruzalem? Ja, en dit zal ook ongeveer tweeduizend 
jaar zo blijven. In deze Bedeling der Verborgenheid, zijn de gelovigen in de Opperzaal, 
oftewel het Hemels Jeruzalem. Geestelijk zijn alle gelovigen, vanaf de Opstanding, in de 
Hemel gezet. Vleselijk zijn wij, als het goed is, buiten het aards Jeruzalem. Buiten de 
legerplaats. Alleen als wij, in ons denken, bereid zijn om de maatschappij, en de wereld te 
verlaten, komen wij de Heere tegen. Pas dán openbaart Hij Zichzelf aan ons. Pas dan 
verklaart Hij ons de Schriften. 
 
De gelovigen staan buiten de wereld 
 
De Gemeente heeft met de wereld niks te maken. Zij staat buiten de wereld. Zij heeft geen 
plaats in de wereld, en hoort daar ook niet thuis. De wereld is de oude Schepping, en de 
oude Schepping is dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie met God’. 
De Heere Jezus Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping. 
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Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat (haten= terzijde stellen, oftewel aan de kant schuiven) , zo weet, 
dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van 
de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van 
deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.(nu is Zijn Koninkrijk niet van hier, dat 
gebeurt straks bij Zijn Wederkomst; dan wordt dat Koninkrijk uitgebreid naar de aarde)  
 
De Emmaüsgangers vertellen 
 
En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des 
doods, en Hem gekruisigd hebben. 
En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, 
is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. 
Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond 
aan het graf geweest zijn; 
En Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen 
gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft. 
En sommigen dergenen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het alzo, 
gelijk ook de vrouwen gezegd hadden; maar Hem zagen zij niet. 
 
Jezus de Profeet 
 
De twee mannen vertellen de Heere Jezus wát er gebeurd is, en wáárom zij droevig zijn. Zij 
leggen getuigenis af van hun geloof. Zij vertellen van Jezus de Profeet; niet alleen Zijn 
Woorden, maar ook Zijn Werken waren profetisch. In de gebeurtenissen uit het Leven van 
de Heere Jezus, worden bepaalde leerstellige Waarheden geïllustreerd. Zijn wonderen 
waren ‘tekenen’, dat wil zeggen dat deze wonderen een betekenis hadden, zij waren 
profetisch. ‘In alle opzichten was Jezus van Nazareth een Profeet. Krachtig in Werken en 
Woorden, voor het héle Volk’, zeggen de twee mannen. En zij hadden daarin groot gelijk. 
Maar als je daarin gelooft, heeft dat consequenties. En dat is waar de Emmaüsgangers mee 
zitten, want waar is Hij nu? Want Hij is gestorven, zeggen zij in vers twintig. 
 
De leidslieden hebben de Heere Jezus gekruisigd 
 
Zij vertellen dat hún overpriesters, en hún oversten, de Heere Jezus hebben veroordeeld, en 
gedood. De twee Joodse mannen, zeggen zélf dat het Joden waren die de Heere hebben 
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gedood. De leidslieden van hun Volk hebben Hem gekruisigd. Leidinggevenden van het Volk. 
Dit had niks met geloof te maken, maar met tradities. De leidslieden pretendeerden trouw te 
zijn aan de Schriften, maar doodden Degene Die Israël verlossen zou. Zij hebben zich bóven 
God gesteld. Deze overpriesters, en oversten van het Volk Israël, die zich beroemden op de 
Wet, die Schriftgeleerden, die zogenaamd trouw waren aan de leer der vaderen, waren 
degenen die Jezus van Nazareth hebben gekruisigd. Deze twee mannen zaten daarmee, 
want zij hadden verwacht dat Hij de Verlosser was. 
 
Gebrekkige kennis 
 
Waarom hebben zij deze verwachting, al na drie dagen, losgelaten? Waarom hopen zij dat 
nu niet meer? Nou, dat komt door hun gebrekkige kennis van de Schrift! Als zij de Schrift 
gekend hadden, hadden zij namelijk gewéten dat de verlossing van Israël tot stand zou 
komen, via de weg van dood en Opstanding. Dat is in het Oude Testament uitgebreid 
aangekondigd. Verlossing komt tot stand via nieuw leven. Wedergeboorte dus. Waarom 
wisten de mannen dit niet? De Verlossing was zelfs al definitief, toen de mannen onderweg 
waren. De Heere was al opgestaan uit de dood, en wedergeboren in een nieuwe Schepping. 
En wat zeiden de discipelen; wij hoopten dat Hij Degene was die Israël verlossen zou… 
 
De Zone Davids 
 
Deze mannen kenden de Heere rechtstreeks, zij waren met Hem opgetrokken. Zij hebben 
Hem gezien. Zij hebben waarschijnlijk  gedacht; Déze Man kon het wel eens wezen. Maar 
toen Hij stierf, was alles voorbij. Toen hield alle verwachting op. De Heere Jezus was van 
nature, door Zijn geboorte, een erfgenaam van David. Zowel via Maria, als via Jozef. Maar als 
deze twee mannen hadden geweten dat de Messias niet alleen zou afstammen van David, 
maar óók hadden geweten dat Hij eerst uit de dood zou opstaan, dan hadden ze nú ook nog 
hoop gehad. Dan zouden ze niet teleurgesteld hebben rondgelopen. Als ze de Schrift gekend 
hadden, hadden zij gewacht tot de derde dag. 
 
De derde dag 
 
Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. 
 
Maar deze mensen hadden er geen idee van. Als ze in het Oude Testament gekeken hadden 
hóe vaak ‘de derde dag’ genoemd wordt, en in wélk verband, en wáár dat vermeld staat, 
hadden zij beter geweten. Deze derde dag zou de dag van de Verlossing moeten zijn, maar 
ze waren het vergeten. Het is ze niet opgevallen dat Verlossing tot stand komt op de derde 
dag. Zoals onder andere ook uitgebreid gemeld wordt in Jozua drie bijvoorbeeld. En in Jona.  
Maar er zijn talloze voorbeelden te vinden in het Oude Testament. 
 
Jozua 3 
1 Jozua (de Heere Jezus) dan maakte zich des morgens vroeg (= Opstanding uit de dood)op, 
en zij reisden van Sittim (=afval, drek, haten, tegenstand bieden), en kwamen tot aan de 
Jordaan, hij en al de kinderen Israëls; en zij vernachtten aldaar, eer zij overtrokken. 
2 En het geschiedde, dat de ambtlieden, op het einde van drie dagen (de derde dag was de 
Opstandingsdag), door het midden des legers gingen;  
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3 En zij geboden het volk, zeggende: Wanneer gij de ark des verbonds des HEEREN (=type 
van de Heere Jezus Christus), uws Gods, ziet, en de Levietische priesters dezelve dragende, 
verreist gijlieden ook van uw plaats, en volgt haar na; 
4 Dat er nochtans ruimte zij tussen ulieden en tussen dezelve, bij de twee duizend ellen in de 
maat; en nadert tot dezelve niet; opdat gij dien weg wetet, dien gij gaan zult; want gijlieden 
zijt door dien weg niet gegaan gisteren en eergisteren. 
 
Uitleg Jozua 3 
 
kwamen tot aan de Jordaan= afdalen, een afdalende weg. Water is een beeld van het Woord 
van God. Dat Woord brengt leven (wedergeboorte), maar ook dood (oordeel over al het 
oude). Naar beneden is de weg van vernedering, en dan door het water naar het Beloofde 
Land. Ook de Heere Jezus Christus moest vernederd worden, om daarna verheven te 
worden. Via de weg van dood en Opstanding. Het is de weg van elke gelovige; wij zijn 
gedoopt in Zijn dood om net als Hij weer op te staan. Uit het water geboren worden. 
Opnieuw geboren, wedergeboren. (zie ook de studie ‘de Bijbelse betekenis van de doop) 
Ark des Verbonds des Heeren= Het Verzoendeksel is van zuiver goud, als type van de 
Godheid van de Heere Jezus Christus. De kist was van hout gemaakt. Dat staat voor de 
menswording van de Heere Jezus. Maar het Verzoendeksel was overtrokken met een laag 
goud. Hout staat voor de zondige, niet wedergeboren, mens, maar overtrokken met goud is 
het de uitbeelding van wedergeboorte. Volg de Arks des Verbonds= volg de Here Jezus 
Christus, en laat je verzoenen met de Vader.  
Tweeduizend ellen=De Ark van het Verbond is een beeld van de Christus, maar wordt gedragen 
door de priesters, op hun schouders. Schouder spreekt van heerschappij. De priesters als uitbeelding 
van de Gemeente. Er staat dus dat de Ark des Verbonds, de Troon der Genade, heerschappij zou 

hebben over ons leven. Het Volk Israël moet op afstand blijven, ongeveer tweeduizend el. De 
2.000 el staat voor ongeveer 2.000 jaren. Het is de tijd waarin de Gemeente zich vormt. De 
tijd van de volheid der heidenen bij de opname van de Gemeente. Gerekend vanaf de 
Opstanding van de Here Jezus Christus. Daartoe behoort dus niet het Joodse Volk. Zij is niet 
wedergeboren omdat zij de Heere Jezus Christus niet erkent als Zoon van God. Zij moeten 
eerst nog de 70e jaarweek ( Dan.9;27 ) doormaken. De tweeduizend staat voor de tijd dat 
God zich verborgen heeft voor het Joodse Volk. Na die 2.000 jaren (binnenkort dus) krijgt het 
Volk Israël de kans zich met de Heer te laten verzoenen. Eén dag is als duizend jaren.  
 
Jona 1 
17 De HEERE nu beschikte een groten vis (walvis), om Jona in te slokken; en Jona was in het 
ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten. 
 
Mattheüs 12 
38 Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeën, zeggende: Meester! wij 
willen van U wel een teken zien. 
39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een 
teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. 
40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de 
Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. 
 
 



10 

 

Uitleg Jona 1 
 
Walvissen en dolfijnen zijn een type van de uit de dood opgewekte, maar verborgen 
Christus.(zie ook de studie ‘typologie in de natuur; de dolfijn) En daarmee zijn walvissen en 
dolfijnen, ook een type van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Jona is een type van het 
Volk Israël, en in bijzonderheid een type van Juda, het Joodse Volk, levend onder de Wet.          
Vanwege het ongeloof van Jona, als type van het ongelovige Joodse Volk, zal de Heere Zich 
tweeduizend jaar voor haar verbergen. Het Joodse Volk kan niet langer dan drie dagen en 
drie nachten, in het hart der aarde blijven. Na twee dagen, en dus op de derde dag, zal zij 
weer levend worden. De geschiedenis van Jona is profetisch in verband met het Volk Israël, 
en met Juda, het Joodse Volk. Maar de geschiedenis van Jona is ook een teken in verband 
met de Heere Jezus Christus Zelf. 
 
Niks geleerd 
 
De Heere Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd dat het teken van Jona betrekking heeft 
op de Zoon des mensen, maar de twee discipelen hebben dit volledig gemist. Ze zeggen 
immers bedroefd; ‘het is nu al drie dagen geleden, dus het zal de Verlosser wel niet zijn’. 
Deze Joodse mannen hebben helemaal niks geleerd van de geschiedenissen uit het Oude 
Testament. De geschiedenissen van hun Volk. En zo gaat het vandaag de dag ook… 
 
Geen interesse 
 
De meeste gelovigen hebben vroeger op school of ergens anders Bijbelse verhalen geleerd. 
Maar het zegt ze niets. Ze kunnen er niets mee. En ze wíllen er ook niets mee. Exact zoals 
ikzelf er ook niet voor openstond. Voor mij was de Bijbel een moralistisch sprookjesboek 
over goed en kwaad. Ik geloofde de verhalen niet. Ik ging wekelijks naar de Roomse kerk, en 
hoorde daar iedere drie jaar dezelfde (!) verhalen. Deze verhalen werden dan belerend 
toegepast op de hedendaagse maatschappij, en dan deed ik er vervolgens niets mee. ik deed 
zelf de Bijbel niet open, ik onderzocht niets, en het interesseerde me ook niet. Ik wist niks 
van de Verlossing die de Heere Jezus Christus tot stand heeft gebracht.  
 
Beetje dom 
 
Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond 
aan het graf geweest zijn; 
En Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen 
gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft. 
 
Deze twee mensen zijn bedroefd. Hun verwachting is afgesneden, hoewel het de derde dag 
is. Er is zelfs tegen ze gezegd dat de Heere is opgestaan. De vrouwen hebben verteld dat 
engelen tegen hen gezegd hebben dat de Heere leeft. Maar ze geloven de vrouwen niet. En 
dit vertellen de Emmaüsgangers tegen de Heere Jezus Die met hen meeloopt. Het vreemde 
is dat de twee eerst getuigen van hun geloof, om vervolgens alles in twijfel te trekken. De 
Heere Jezus troost hen niet, maar zegt; ‘Oh wat zijn jullie dom’.  
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Geloven is een keuze  
 
En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de 
profeten gesproken hebben! 
 
De Heere heeft hen uit laten praten, en heeft ze hun hele verhaal laten vertellen. Maar Hij 
biedt de twee rouwende discipelen geen troost. Hij zegt; ‘Oh domme jongens, wat zijn jullie 
traag van hart’. De Heere Jezus zegt niet; ‘Oh wat zijn jullie traag van verstand’. Het ligt 
namelijk niet aan hun intelligentie, dat ze niet weten dat de Verlosser leeft. Het ligt aan hun 
geloof! Het hart is de zetel van het geloof. Geloven is een keuze, en ongeloof daarom ook. 
Als je je vrijwillig onderwerpt aan Hem, en Zijn Woord, zal Hij ervoor zorgen dat je het ook 
begrijpt. En mocht je daar aan twijfelen, dan kun je ook nog vrágen om Wijsheid. 
 
Jakobus 1 
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk 
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee 
gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt. 
 
Het geloof van een kind 
 
Lukas 18 
15 En zij brachten ook de kinderkens tot Hem, opdat Hij die zou aanraken; en de discipelen, 
dat ziende, bestraften dezelve. 
16 Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, 
en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. 
17 Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal 
geenszins in hetzelve komen. 
 
Mattheüs 18 
1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het 
Koninkrijk der hemelen? 
2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen; 
3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo 
zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. 
4 Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk 
der hemelen. 
 
De Heere Jezus zei tijdens Zijn aardse leven niet dat men zou worden als een Schriftgeleerde. 
En Hij verwacht ook vandaag de dag niet dat we de hele Bijbel uit ons hoofd kennen. Nee, Hij 
zegt dat wij zouden worden als een kind. Maar waarom zegt Hij dit? Nou, omdat een kind 
van zichzelf gelovig is. Het bijzondere aan een kind is, dat het de meest wonderlijke dingen 
gelooft. In beginsel gelooft een kind alles wat tegen hem gezegd wordt, zonder een 
verklaring te vragen. Dit verandert op het moment dat het kind leert dat het zelf kan liegen. 
Dat is het tijdstip dat het kind niet meer alles gelooft, wat aan hem verteld wordt. En komen 
er twijfels door ongeloof.  
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Misleiding 
 
Het is heel gemakkelijk om te geloven, je hoeft er niets voor te doen. Het kost geen moeite. 
Deze twee mannen waren waarschijnlijk ook niet onwillig. Maar ze waren in ieder geval wél 
verblind. Je kunt ook zeggen dat ze misleid waren. Het Volk was misleid door haar 
leidslieden, en door valse profeten, en valse herders, ja dat is waar.  
 
Mattheüs 15 
13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal 
uitgeroeid worden. 
14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, 
zo zullen zij beiden in den gracht vallen. 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
 
Maar dat neemt niet weg dat (bijna) ieder mens nog altijd vrij is om het Woord te pakken, en 
erin te lezen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. Ja, dat kost tijd en moeite. En je 
loopt het risico om alleen te komen staan, omdat je iets gelooft, wat anderen niet geloven. 
En het risico is groot dat je dingen in de Bijbel leest die dwars tegen de religieuze tradities 
ingaan. Het is mijzelf overkomen!  
 
Geen Kennis 
 
We zouden onze inzichten baseren op Zijn Woord, en niet op mensen. Zoals ikzelf ook de 
voorgangers in de kerk geloofde, zonder na te lezen of het eigenlijk allemaal wel klopte wat 
zij zeiden. De Emmaüsgangers hadden hun hoop gesteld op de Mens Jezus van Nazareth. Zij 
kwamen bedrogen uit, want Hij stierf. Er werd nog geroepen; ’kom dan van het kruis af, 
verlos jezelf als je Gods Zoon bent’. En dan te bedenken dat in de Bijbel juist geschreven 
staat dat Deze Zoon van God, Zijn Leven zou geven. Ook toen kende men de Schriften niet. 
Israël heeft nog steeds de reputatie de Schrift te kennen, maar weet maar zeker dat dat niet 
het geval is.  
 
Mattheüs 27 
39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden. 
40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. 
Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. 
41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeën, 
Hem bespottende, zeiden: 
42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, 
dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. 
43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft 
gezegd: Ik ben Gods Zoon. 
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Bijbelclubje 
 
Niet alleen in Israël, maar ook dichter bij huis, kent men de Bijbel niet. Het Christendom in 
Nederland is niet gebouwd op de Bijbel. Men houdt de Bijbel zoveel mogelijk dicht. En 
waarom? Omdat men traag van hart is. Men gelooft niet wat men leest. Men wil niet, men 
accepteert Zijn Woord niet. Men is liever onzeker (‘want je kunt het Woord immers op 
zoveel manieren uitleggen’), dan dat men zich laten onderwijzen. Ikzelf heb de Bijbel ook 
niet opengeslagen voor mijn veertigste levensjaar. Ik wilde me ook niet overgeven aan Hem, 
en Zijn Woord. En als ik al eens naar een Bijbelclubje ging, dan ging het niet over het Woord, 
maar over menselijke problemen, en hoe we het Woord kunnen inpassen in ons dagelijks 
leven. De mens moet zich er beter door voelen, wat God ons wil onderwijzen, is van 
ondergeschikt belang.    
 
Ene helft 
 
En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de 
profeten gesproken hebben! 
 
De Heere Jezus is heel duidelijk, op die eerste Paasdag. Wij zouden alles geloven wat de 
Profeten gesproken hebben. De Emmaüsgangers geloofden, en hun getuigenis klopte 
perfect, maar er ontbrak wel wat aan. Zij geloofden niet alles, maar zij geloofden een deel 
van de Waarheid. Zij geloofden maar de helft van de profetische Waarheid. Zij geloofden 
alleen dat de Messias zou komen om op deze wereld Zijn Koninkrijk op te richten. Voor 
minstens duizend jaar. Dat is wat zij verwachtten. Het gedeelte van de dood en Opstanding 
van de Christus, hadden zij niet bestudeerd in de Schriften.  
 
Andere helft 
 
De meeste Christenen in Nederland geloven niet wat de Emmaüsgangers geloofden. De 
leidslieden van het Christendom beweren dat de Emmaüsgangers het bij het verkeerde eind 
hadden. ‘Het staat wel in de Bijbel, maar dat moet men niet zó zien…dat Koninkrijk moet je 
ánders zien’. Ook zij hebben maar de helft bestudeerd. De ándere helft. Het Nederlandse 
Christendom gelooft voornamelijk in het kruis. Dat de Heere Jezus Zichzelf heeft 
overgegeven tot in de dood aan het kruis. Verder komt men niet. Zij zijn gericht op het 
verleden, en niet op de toekomst. Zij geloven niet in de Wederkomst van de Verlosser. Zij 
geloven niet in een geopenbaard Koninkrijk hier op aarde. Ondanks dat dit heel duidelijk 
staat geschreven in de Bijbel. 
 
Met de Bijbel kun je alle kanten op 
 
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? 
 
Een buitenstaander denkt dat je alle kanten op kunt met de Bijbel. Maar dat is niet zo. Je 
moet gewoon geloven alles wat de Profeten gesproken hebben. En de Profeten zeggen dat 
Hij zijn Koninkrijk zal oprichten in deze wereld. Een eeuwig Koninkrijk dat zich zal uitstrekken 
tot in de nieuwe Schepping. Als je dit geloven wil, zul je moeten geloven dat deze Koning 
eerst Zijn Leven zou geven. Tot een rantsoen, een losprijs, voor velen. Hij zou eerst lijden en 
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sterven, om daarna uit de doden op te staan. Zijn Koninkrijk kwam tot stand via de weg van 
dood en Opstanding. Door lijden tot Heerlijkheid. Ook wij moeten eerst wedergeboren 
worden vóórdat wij het Koninkrijk kunnen binnengaan. Je bent wedergeboren op het 
moment dat je tot geloof komt. Je ontvangt dan direct de Heilige Geest, en hebt op dat 
moment eeuwig leven ontvangen. 
 
Markus 8 
31 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen 
worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na 
drie dagen wederom opstaan. 
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; (als wij geloven dat Christus is de opgestane Zoon van 
God, dan worden wij op datzelfde moment verzegeld met de Heilige Geest) 
 
Door lijden de Heerlijkheid ingaan 
 
De Heere Jezus Christus zegt tegen de mannen; ‘moest de Christus niet deze dingen lijden’? 
Met andere woorden; dat stond toch geschreven in de Schriften? Hebben jullie dat niet 
gelezen? Op grond waarvan moest de Christus lijden? Nou, op grond van de Schrift! Niet 
alleen omdat God dat wilde, maar bovenal omdat Hij het had vastgelegd in Zijn Woord. Men 
moest verwachten dat als de Messias zou komen, Hij eerst moest lijden, om door dat lijden 
de Heerlijkheid in te gaan. De apostel Petrus wist het later wel. Dat was de volgorde, dat 
stond toch in het Oude Testament? zegt de Heere. Als Hij niet zó geleden zou hebben, zou 
Hij nooit Zijn Heerlijkheid hebben kunnen ingaan. 
 
1 Petrus 1 
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben van de genade, aan u geschied; 
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 
beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en 
de heerlijkheid daarna volgende. 
 
De Emmaüsgangers hadden een selectief geloof 
 
om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 
 
De Heere Jezus Christus is dwars door de dood gegaan, en in Zijn Opstanding was Hij 
Eersteling van een nieuwe Schepping. En op grond dáárvan zou Hij Zijn Koninkrijk oprichten. 
Straks zal dat Koninkrijk der Hemelen zich uitbreiden vanuit de Hemel over de aarde. Eerst in 
de Hemel, en daarna ook op de aarde. Dát is wat de profetieën vertellen, maar de 
Emmaüsgangers geloofden dit niet. O onverstandigen en tragen van hart, waarom geloven 
jullie de éne tekst wél, maar de andere niet? Je zou geloven al wat de Profeten gezegd 
hebben, zei de Heere Jezus. 
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Mattheüs 6 
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
 
Ook de Christenen van nu geloven niet wat zij lezen 
 
Waarom geloven wij wél in Zijn dood en Opstanding. En waarom geloven wij níet dat Hij Zijn 
Koninkrijk op aarde zal vestigen? Omdat wij dat met ons menselijk verstand niet kunnen 
voorstellen, zal het dáárom niet gebeuren? Waarom geloven we wél dat Hij voor óns 
gestorven is, waarom geloven we dan niet dat Hij straks zal wederkomen om Zijn aardse 
Koninkrijk op te richten? (zie ook de studie; ‘het eeuwige Koninkrijk’, en ‘Mattheüs 24 en 
25’) Waarom wordt er alleen geloofd in Zijn vernedering, en niet in Zijn Verhoging? Omdat 
we liever een kwetsbare man aan het kruis hebben, dan een Verhoogde Koning Die komt in 
Heerlijkheid?? 
 
Psalm 96 
13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; 
Hij zal de wereld richten(=oordelen) met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid. 
 
Psalm 2 
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb 
Ik U gegenereerd. 
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw 
bezitting. 
 
Mattheüs 25 
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen 
(=de Gemeente, Zijn Lichaam) met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 
32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, 
gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 
 
Openbaring 1 
7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 
hebben (het Joodse Volk); en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, 
amen. 
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en 
Die komen zal, de Almachtige. 
 
Het Jodendom gelooft ook maar de helft 
 
De orthodoxe Joden in Israël geloven dat de Messias zal komen om Zijn Koninkrijk op te 
richten. Waarom geloven zij niet in de dood en Opstanding van de Christus? Waarom 
geloven zij niet dat Hij de Verlosser is? Waarom geloven zij niet dat Hij gekruisigd is, en ten 
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derde dagen is opgewekt? Geloven zij al wat de Profeten gesproken hebben? De profeet 
Nathan moest, in opdracht van de Heere, aan koning David doorgeven dat er uit zijn 
nageslacht een eeuwige Koning, en een eeuwig Koninkrijk zou voortkomen. De Heere Jezus 
is de Zoon van David, Hij is uit zijn geslacht. God heeft een Israëlitisch Koninkrijk op aarde 
beloofd, en dat zal Hij doen via de Zoon des mensen. 
 

2 Samuël 7 
10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn 
plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid 
zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. 
11 En van dien dag af, dat Ik geboden heb richters te wezen over Mijn volk Israël. Doch u heb 
Ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de HEERE te kennen, dat de HEERE u een huis 
maken zal. 
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik 
uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal 
zijn koninkrijk bevestigen. 
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in 
eeuwigheid. 
Mattheüs 1 
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. 
 
Lukas 1 
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal 
Hem den troon van Zijn vader David geven. 
33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen 
einde zijn. 
 
De Bijbel is er toch heel duidelijk over 
 
De Bijbel is duidelijk genoeg. Maar men wil niet geloven wat er staat. De zaken die ons 
bevallen, willen we wel geloven. Mensen zijn geneigd tot filosoferen, hun eigen gedachten, 
en bedenkingen zijn belangrijker dan Zijn Woord, dat Waarheid is. Hun Wijsheid is eigen-
wijsheid. Net zoals ikzelf door middel van mijn gefilosofeer een eigen geloof had gemaakt. Ik 
had eerder in Zijn Woord kunnen gaan lezen, want de Bijbel is er gewoon heel duidelijk over. 
De reformatie heeft verzuimd om deze dingen alsnog hun herstel te geven, dat wil zeggen; 
om ze te geloven vanuit de Bijbel, en ze een plaats te geven in hun leringen.  
 
Gods Woord staat boven filosofie van de mens 
 
Als men de Bijbel ook maar enigszins zou onderzoeken, komt men tot de conclusie dat het 
geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus nog steeds niet is verschenen, en dus 
nog aanstaande is! Zacharia negen, en veertien zijn echt niet weg te redeneren, en ook zeker 
de Beloften van de Heere niet. Bijvoorbeeld, dat de stammen van Israël bijeenvergaderd 
zullen worden, en dat Jeruzalem compleet verwoest zal worden, en dat de duivel duizend 
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jaar gebonden zal worden. En dit is nog maar een greep van wat er daadwerkelijk staat over 
het geopenbaarde Koninkrijk op aarde van de Heere Jezus Christus. 
 
Deuteronomium 30 
1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen 
of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle 
volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; 
2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, 
wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u 
weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. 
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw 
God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. 
5 En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en 
gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw 
vaderen. 
-- 
9 En de HEERE, uw God, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht uws 
buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands, ten goede; want de HEERE 
zal wederkeren, om Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen 
verblijd heeft; 
 
Eeuwig Koninkrijk 
 
Waarom gelooft men wél dat Hij zal vergaderen, maar níet dat dat bij Zijn tweede Komst zal 
zijn? Wat ónze theologen zeggen over het ene vers, zeggen de Joodse theologen over het 
ándere vers. Beiden partijen zeggen als het zo uitkomt; ‘ach, dat moet je zo niet zien. Dat 
heeft een overdrachtelijke, geestelijke betekenis’ Ze beseffen niet eens dat iets eerst 
daadwerkelijk, dus letterlijk, gebeurd moet zijn, wil je er een overdrachtelijke betekenis aan 
kunnen hangen!! In de Bijbel staat dat de Heere zou komen, zou lijden, sterven, uit de dood 
zou opstaan, en op die manier een eeuwig Koninkrijk tot stand zou komen. Denk je dat een 
afstammeling van David voor eeuwig zou kunnen zitten op de troon? Sinds wanneer had het 
huis van David eeuwig leven?? Nou dan!  
 
Belofte aan Abraham 
 
En wat dacht je van de Belofte van de Heere aan Abraham en zijn zaad? De Belofte dat de 
Heere hen voor eeuwig het land zou geven. Wat hebben die mensen aan dat land dat voor 
eeuwig in hun bezit zou zijn, als zijzelf geen eeuwig leven hebben? Wat hebben zij aan een 
eeuwige bezitting als zijzelf doodgaan?? Deze Schriftgedeelten spreken over een leven ná de 
dood. Abraham wist wel hoe het zat. Hij verwachtte hier geen blijvende stad, maar een 
toekomende. Hij verwachtte een nieuwe Jeruzalem op een nieuwe aarde. Hij geloofde in een 
leven ná de dood.  
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Tweede komst 
 
Lees maar eens in de studie over het Boek Openbaring. De Belofte dat de Christus, als Zoon 
van God, op de Troon van David zal zitten, is niet alleen de Troon in het Hemelse Jeruzalem. 
Het is ook de Troon in Jeruzalem op aarde, Hij is immers óók de Zoon des Mensen. De Heere 
Jezus Christus is, sinds Zijn Opstanding, Koning van een Hemels (geestelijk) Koninkrijk.  
Momenteel verzamelt Hij Zich nog steeds een Hemels Volk voor Zijn Naam. De Gemeente, 
Zijn Lichaam. Na de Verdrukking over Israël, en het oordeel over haar, zal de Heere 
wederkomen. In Zijn tweede Komst zal Hij Zijn Koninkrijk uitbreiden vanuit de Hemel naar de 
aarde. (zie ook de studie ‘Mattheüs 24’) 
 
Mattheüs 24 
3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg 
ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst (= 
Wederkomst, Hij zal naar ons toekomen= Toekomst), en van de voleinding der wereld aion? 
(=Tegenwoordige boze eeuw, waarin de boze regeert. In de toekomende eeuw/aion regeert 
de Heere Jezus Christus) 
4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. 
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen 
verleiden. 
6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; 
want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het 
andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in 
verscheidene plaatsen. 
8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. 
9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden 
van alle volken, om Mijns Naams wil. 
10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander 
haten. 
11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. 
12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen 
verkouden. 
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.(en mag het Koninkrijk binnen) 
 
Wat leert ons dit over de Christus? 
 

Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? 
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de 
Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. 
 
De Heere Jezus Christus zegt hier in een paar woorden tegen de Emmaüsgangers dat héél 
het Oude Testament spreekt over de Heere Jezus Christus. Hij vertelt dat élke geschiedenis 
iets zegt over Zijn Werk, en Zijn Wezen. Wij zouden onszelf bij alles wat wij lezen, dan ook 
afvragen; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus? 
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Uit deze oude Schepping wordt een nieuwe Schepping gemaakt 
 
De Heere Jezus Christus laat hen, en ons, zien dat Bijbel niet is geschreven om ons voor te 
schrijven hoe wij hier moeten leven. Hij is niet geschreven om te laten zien hóe wij hier onze 
kerkelijke wetten en regels moeten maken. Het is ook geen handleiding van hóe we de 
samenleving zouden inrichten. Onze God houdt Zich niet bezig met het inrichten van deze 
oude Schepping. Hij houdt Zich juist bezig met het wegdoen van deze oude wereld. Het 
Heilsplan van God is een Plan waarbij Hij Zich, op een voor Hem eervolle wijze, van deze 
tegenwoordige wereld ontdoet. God maakt een nieuwe Schepping. Hij maakt een nieuwe 
Hemel, en een nieuwe aarde. Hij is bezig om uit deze oude Schepping een nieuwe wereld tot 
stand te brengen. Paulus zegt niet voor niks tegen de Romeinen dat de hele oude Schepping 
in barensnood is!   
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
 
Waarom stierf de Heere Jezus voor iedereen? 
 
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de 
Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
Als Eén stierf voor allen, zijn zij allen gestorven. Waarom stierf Eén voor allen? Wil God dan 
de dood van de mens? Ja, inderdaad! God wil niet dat de mens fatsoenlijk leeft, God wil dat 
de mens sterft, zodat Hij daarna eeuwig leven zou kunnen ontvangen. En om dat proces te 
versnellen, is de Heere Jezus voor ons de dood ingegaan. Zodat wij, sinds Zijn Opstanding, al 
eeuwig leven zouden kunnen ontvangen.  
 
Johannes 12 
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal 
verheerlijkt worden. 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo 
blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. 
 
Waar gaat de Bijbel over? 
 
Ieders oude mens is momenteel gestorven, gelovig en ongelovig. Maar iedereen die gelooft, 
wordt wedergeboren in de nieuwe Schepping. Ieder die gelooft, ontvangt de Heilige Geest, 
en daarmee eeuwig leven. De Bijbel is een Boek dat spreekt over Gods eigen Werk dat Hij 
voltrekt via de Heere Jezus Christus. Daarom spreekt de Schrift over Christus. Daar gaat de 
Bijbel over. 
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Bijbelstudie 
 
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden 
 
In eerste instantie kenden de Emmaüsgangers de Heere niet. Ze her-kenden de Heere niet. 
Ze werden onderwezen uit het Woord. De Heere legt aan hen uit dat de Schriften spreken 
over Zijn lijden, sterven en Opstanding. Hij legt uit over de manier waarop de Messias Zijn 
Heerlijkheid zou ingaan. Al lopende geeft de Heere hen Bijbelstudie. Wat Hij deed was 
Schrift met Schrift vergelijken. En wat Hij vertelde, dat had hen gegrepen, en ze wilden meer 
weten… 
 
Onderzoek de Schriften 
 
En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder 
gaan zou. 
En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is 
gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven. 
 
Ze hadden nieuwe dingen gehoord, en ze wilden weten hoe het precies in elkaar zat. Ze 
wilden inzicht krijgen in de Schriften. Ze wilden tot kennis komen van Hem. Ze wilden uitleg 
over de nieuwe Waarheden die ze hoorden. Deze geestelijke honger hoort bij geloofsgroei. 
De discipelen willen dat Hij met hen mee naar huis gaat, want het wordt al donker. 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
15 Maar de Waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (=volwassen 
worden, groeien) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus 
 
1 Timotheüs 2 
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der Waarheid komen. 
 
1 Timotheus 4 
13 Houd aan in het lezen, in het vermanen (vertroosten), in het leren, totdat ik kome. 
 
Johannes 5 
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen. 
 
 
 
 
 



21 

 

Ongezuurd brood 
 
En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het 
gebroken had, gaf Hij het hun. 
En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. 
En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den 
weg, en als Hij ons de Schriften opende? 
 
Toen Hij aan tafel zat met de Emmaüsgangers, nam Hij het brood, en zegende het, en brak 
het. Dit is de eerste dag van de week. Dit is de Opstandingsdag van Christus. Dit is de eerste 
zondag ná de instelling van het Avondmaal. Het was nog tijdens het feest van de ongezuurde 
broden. Het is hetzelfde brood wat op de Paastafel stond. Toen ging het niet om het brood, 
maar om het Paaslam. Het Paaslam is een beeld van de gekruisigde Heiland. Het bloed van 
het Paaslam, is een beeld van het Bloed dat is vergoten op Golgotha.  
 
Het Brood is een beeld van het Opstandingsleven van Christus 
 
De Heere heeft hen tijdens de tocht vast verteld over de betekenis van het Paaslam, en het 
Brood, en de Wijn. Brood en Wijn zijn een type van het Leven onder het Nieuwe Verbond 
der Genade. Brood verwijst naar het Lichaam van de Heere Jezus Christus, het Woord, het 
Levende Brood. Wijn verwijst naar bloed, en dus naar leven. Het Opstandingsleven van de 
Heere Jezus Christus. Eeuwig leven. Het deelnemen aan een leven onder het Nieuwe 
Verbond der Genade. Het leven in de nieuwe Schepping. Het oude leven, het Paaslam, van 
tafel af, en Brood en Wijn op de Tafel van het Nieuwe Verbond. En bij het breken van het 
Brood, herkennen zij de Heere Jezus Christus. Hun ogen worden er door geopend.(zie ook de 
studie; ‘Avondmaal; Brood en Wijn’) 
 
Lukas 22 
14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem. 
15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; 
16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het 
Koninkrijk Gods. 
17 En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt 
hem onder ulieden. 
18 Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk 
Gods zal gekomen zijn. 
19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is 
Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het 
nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.(het Bloed van de 
Hogepriester, de Heere Jezus Christus) 
 
 
 
 
 
 



22 

 

Ter gedachtenis aan de Levende Heere Jezus Christus 
 
en Hij kwam weg uit hun gezicht. 
 
Brood en Wijn dienen ter gedachtenis. Het is een herdenking aan Hem Die is opgestaan, en 
lééft. Brood en Wijn dienen ter gedachtenis aan Hem, omdat wij Hem niet zien met onze 
stoffelijke ogen. Het Brood en Wijn herinneren ons aan het Opstandingsleven waaraan wij, 
in Christus, ook deelnemen. Het oude (het Paaslam) is weggedaan. Ziet, Hij is wat nieuws 
begonnen. Het is een beeld van de opgewekte Christus. 
 
Opstaande 
 
En zij, opstaande ter zelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven 
samenvergaderd, en die met hen waren; 
Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. 
 
En zij opstaande…de Emmaüsgangers zijn mét Hem mee opgestaan. Zij hebben deel aan het 
nieuwe Opstandingsleven, samen met Christus. En ook wij behoren tot de Gemeente, Zijn 
Lichaam. Ook wij zijn mee opgestaan met Hem. Wij kunnen het nieuwe Opstandingsleven 
hier en nu al leven. Wij zijn wedergeboren in de nieuwe Schepping, en zijn samen met de 
Heere in het Hemelse Koninkrijk gezet. 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Tot slot 
 
En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden 
in het breken des broods. 
 
Johannes 16 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al 
de Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
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De twee mannen herkenden de Heere aan het breken van het brood. Ze herkenden Hem 
niet aan de littekens in Zijn Handen. De nadruk ligt namelijk niet op Zijn kruisiging en dood, 
maar de nadruk ligt op Zijn Opstanding. Het probleem van de Emmaüsgangers was dat zij  
bleven steken bij Zijn kruisiging en dood. Hetzelfde is vandaag de dag met veel Christenen 
het geval. Zij missen de zekerheid van Zijn Opstanding, en Zijn Leven nu. Ze weten vaak niet 
eens wat de Heere momenteel doet. Ook aan hen wil de Levende God Zich heel graag 
bekend maken met Zijn Woord, de Waarheid. Als wij leven in gemeenschap met Hem, en 
Zijn Woord, voelen ook wij Zijn Geest brandende in ons. Door het Woord te openen, zal onze 
denkrichting gaan veranderen. Dan zal onze blik niet meer alleen gericht zijn op de oude 
Schepping. (zie ook de studie ‘verandering van denken’) 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij (de oude, natuurlijke mens) zijt gestorven (aan het kruis), en uw leven (het nieuwe 
Opstandingsleven, het leven van de nieuwe Schepping) is met Christus verborgen in God.(in 
het Koninkrijk der Hemelen) 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn (wanneer Christus wederkomt), Die ons leven is, 
dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.(zullen ook wij terugkomen, 
(als Zijn Lichaam). Delend in Zijn Heerlijkheid) 
 
                                               
 
                                                                   Amen. 


