Lukas 24:1-12: De opstanding
Observatie
Op sabbat rusten ze, en op zondag gaan 3 vrouwen naar het graf met specerijen. De steen was weg
en het lichaam was er niet. Er kwamen twee engelen die zeiden: ‘wat zoekt gij de levenden bij de
doden? Herinneren jullie niet dat Hij dit voorspeld heeft?’ Ze herinnerden het zich en ze gingen
naar de elf en naar de anderen en vertelden het. De mensen geloofden het niet maar Petrus ging
kijken. Hij zag alleen de windsels en was verbaasd.
Lukas 24:13-35: De Emmaüsgangers
Observatie
Twee mensen van de groep vrienden van Jezus reisden van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze praatten
over wat er gebeurd was. Jezus kwam bij hen lopen maar hun ogen waren bevangen en ze
herkenden hem niet. Jezus vroeg waar ze over praatten. Ze vertelden over Jezus, volgens hun een
groot profeet. Ze hadden nog gehoopt dat Hij Israël zou verlossen, maar Hij was nu dood. Al
waren er wel vrouwen die het lege graf hadden gezien en engelen die hadden gezegd dat Hij leeft.
Een paar anderen hebben het lege graf ook gezien. Maar Jezus hebben ze niet gezien. Jezus legt
dan uit wat er in de profeten staat over Hem. Ze naderden Emmaüs en de mannen drongen aan dat
Jezus bij hen zou blijven. Ze gingen eten. Jezus sprak de zegen uit en brak het brood. Toen
werden hun ogen geopend en ze herkenden Hem. En Jezus was verdwenen. Ze gingen gelijk terug
naar Jeruzalem. Toen ze daar kwamen vertelden de anderen dat Jezus ook aan Petrus was
verschenen.
Interpretatie
60 stadiën is ongeveer 12 kilometer.
Eerst geloven de mensen niet dat Jezus is opgestaan. Waarom niet?
Ze begrijpen het OT ook niet. Jezus legt het uit. Ook verschijnt Hij aan Petrus. Dan begrijpen de
discipelen en de anderen het en geloven ze dat Jezus is opgestaan.
Lukas 24:36-53: Verschijningen van Jezus
Observatie
Terwijl ze hierover spraken, stond Jezus in hun midden. Hij liet z’n handen en voeten zien.
Sommigen geloofden nog niet. Hij at iets om te laten zien dat hij geen Geest was. Hij opende hun
verstand en ze begrepen het OT.
Hij vertelde dat Christus moest lijden en op de derde dag opstaan uit de doden. En dat het
evangelie verkondigd moet worden aan de hele wereld te beginnen bij Jeruzalem. Hij deed de
belofte van de Vader op hen komen. Ze moesten in Jeruzalem wachten op kracht uit de hoge. Hij
leidde hen naar buiten, zegende hen en voer ten hemel.
Ze keerden heel blij naar Jeruzalem terug, waren voortdurend in de tempel en loofden God.
Interpretatie
Wat is de belofte van de Vader? De Heilige Geest?
God moet ogen en verstand openen om het te geloven en laten zien dat Hij echt is (ook bij
evangelisatie is God het die het moet doen).
Jezus bewijst dat Hij echt is, laat zijn lichaam zien, eet iets. Hij vat de profetieën samen en opent
de ogen van de mensen zodat ze het begrijpen. Dan pas gelooft men. Dit is het sluitstuk van zijn
optreden.
+ Hand 1:1-11
Wat is er voor nodig voordat iemand gelooft?

