
Van een gebroken hart naar een 

brandend hart

Pasen, 12 april 2020



1 Korintiërs 15 : 1 - 4

1 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat  ik   u 
verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,      
2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan  vasthoudt zoals ik het u 
verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik     
heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat 
Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de 
Schriften, 4 en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de 
derde dag, overeenkomstig de Schriften
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Verhaallijnen

Drie verhaallijnen:

Van emotie naar herkenning en verandering

Van ontkenning naar ontmoeting en openbaring

Van afgedwaald en ontredderd naar teruggebracht
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Johannes 20 : 1 - 6

De opstanding

1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, 
toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen 
van het graf weggenomen was. 2 Daarom snelde zij terug en ging 
naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, 
en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, 
en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. 3 Petrus dan 
ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het 
graf. 4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde 
vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 En 
toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging 
hij er niet in. 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging 
het graf wel binnen en zag de doeken liggen.
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Johannes 20 : 7 - 13

7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij    
de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.   
8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf    
gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.9 Want zij 
kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan.        
10 De discipelen dan gingen weer naar huis.

De verschijning aan Maria Magdalena
11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, 
boog zij voorover in het graf, 12 en zij zag twee engelen in witte 
kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde 
van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; 13 en die 
zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen:      
Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze

Hem neergelegd hebben. 
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Johannes 20 : 14 - 18

14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag 
Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. 15 Jezus zei tegen 
haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 
tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen 
hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem 
weghalen. 16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei 
tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester. 17 Jezus zei tegen 
haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn 
Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar 
Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 18 Maria 
Magdalena ging en berichtte de  discipelen dat zij de Heere gezien had 
en dat Hij dit tegen haar gezegd had.
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Johannes 20 : 19 - 23

De verschijning aan de tien discipelen
19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de 
deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees 
voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun 
midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd 
had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan 
verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21 Jezus dan zei 
opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden 
heeft, zend Ik ook u. 22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op 
hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23 Als u 
iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze 
hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.
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Lucas 24 en Johannes 20

Lk. 24: 1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg 
in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij 
gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.

Jh. 20: 17 maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar 
op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

Lk. 24: 10 En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de 
moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit 
tegen de apostelen zeiden. 11 En hun woorden leken hun 
kletspraat en zij geloofden hen niet.
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Lucas 24 : 13 - 19

13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 
zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam 
Emmaüs was. 14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die 
gebeurd waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken 
en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met   
hen meeliep. 16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat   
zij Hem niet herkenden. 17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor 
gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er    
zo bedroefd uit? 18 En de één, van wie de naam Kleopas was, 
antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een vreemdeling    
in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen 
gebeurd zijn? 19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? 
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Lucas 24 : 20 - 24

En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de 
Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden 
voor God en heel het volk; 20 en hoe onze overpriesters en leiders 
Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en 
Hem gekruisigd hebben. 21 En wij hoopten dat Hij het was Die 
Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag 
sinds deze dingen gebeurd zijn. 22 Maar ook hebben sommige 
vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf 
geweest zijn, ons versteld doen staan. 23 En toen zij Zijn lichaam 
niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van 
engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. 24 En sommigen 
van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook 
zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet.
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Lucas 24 : 25 - 30

25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! 
Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 26 
Moest   de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid 
ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde 
hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 28 En 
zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij 
deed alsof Hij verder zou gaan. 29 En zij drongen er bij Hem op 
aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de 
dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. 
30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij 
het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, 
gaf Hij het aan hen. 
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Lucas 24 : 31 - 35

31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij 
verdween uit hun gezicht. 32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons 
hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor 
ons de Schriften opende? 33 En op datzelfde moment stonden zij   
op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen    
en hen die bij hen waren, bijeen. 34 Die zeiden: De Heere is 
werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. 35 En zij      
vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen 
herkend was bij het breken van het brood. 
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Lucas 24 : 17 en 22

17 Waarom ziet u er zo bedroefd uit? 

25 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, 
die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons 
versteld doen staan
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Verhaallijn 2

Van ontkenning naar ontmoeting en openbaring
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Lucas 24 : 21

En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. 
Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze 
dingen gebeurd zijn.
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Lucas 24

13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar 
een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd 
was en waarvan de naam Emmaüs was.

25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen
van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten 
gesproken hebben!

27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en 
legde hun uit wat in al de Schriften over Hem 
geschreven was.
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Mattheus 16 : 15 – 17 , 22 - 23

15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 16 Simon 
Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de 
levende God. 17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig 
bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet 
geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: 
God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! 23 
Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, 
satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de 
dingen van God, maar die van de mensen.
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Lucas 24 : 32

32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet 
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak 
en voor ons de Schriften opende?
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Lucas 24 : 33 - 35

33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug 
naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij 
hen waren, bijeen. 34 Die zeiden: De Heere is werkelijk 
opgewekt en is aan Simon verschenen. 35 En zij vertelden 
wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend 
was bij het breken van het brood.
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Een geopend graf

Een geopende Bijbel

Geopende ogen

Geopende lippen

12-04-2020



21

Van afgedwaald en ontredderd naar teruggebracht

Verhaallijn 3
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28 En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij 
deed alsof Hij verder zou gaan. 29 En zij drongen er bij Hem op aan 
en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is 
gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven.

De uitnodiging

12-04-2020



23

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en 
de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met  
hem gebruiken, en hij met Mij.

Openbaring 3:20

De uitnodiging
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29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij 
beschikt heeft, 30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn 
Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël    
oordeelt. (Lukas 22: 29-30)

De maaltijd
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De Goede Herder

25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en 
tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de 
profeten gesproken hebben!
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Slot

Drie verhaallijnen:

Van emotie naar herkenning en verandering

Van ontkenning naar ontmoeting en openbaring

Van afgedwaald en ontredderd naar teruggebracht    
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