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180225 - Jefta – Hoop in verwarring. 
 

Dia 01 
Introductie:  
Vorig jaar: moeilijke tijd. 
Moeilijke tijd achter de rug met veel verwarring. 
Verwarring rondom geloven in genezing, omgaan met tegenslag als er weer een negatieve 
uitslag kwam. 
De grote vragen: “Waar is God in het lijden?” 
Ik op balkon. Joke: waarom? Gezocht hebben! 
Aan de hand van een bijbelstuk wil ik met jullie wat delen van God ervaren in het lijden, 
God ervaren in tegenslag, God ervaren in verwarring. 
 

Dia 02 

We komen allemaal verwarring tegen: 
 
Op maatschappelijk en politiek vlak. Nog nooi zo onzeker geweest met Trump, Erdogan, 
Putin en die man in Korea als grote leiders en Isis en terrorisme dat niet te controleren is 
aan de andere kant. 
 
Op kerkelijke vlak. In Rotterdam lopen nu 5000 mensen rond die wel geloven maar hun 
geloof in de kerk verloren zijn. De kerk spreekt hun niet meer aan. 
 
Er komen steeds meer stemmen van twijfel. Twijfel over de Bijbel met kritische vragen 
over met name de God van het Oude Testament.  
Hoe kan een God die liefde is aan Abraham vragen om zijn zoon te slachten? 
Hoe kan een God die liefde is Jozua de opdracht geven hele volken uit te moorden? 
En de aloude antwoorden landen niet meer, omdat die het christendom omlaag trekken, 
weg van een geloof in vergeving, genade en liefde. 
 

Op persoonlijk vlak, zeker wanneer God niet die fixer blijkt te zijn die we wel van Hem 
verwachten 
Voor mij was er zo’n vraag over waarom God toestaat dat mijn vrouw is overleden aan 
kanker. We hebben toch een evangelie van genezing? 
En dan ook nog eens voor de kinderen die eerder al hun vader verloren aan kanker. 
Waarom een vader en een moeder? 
 
Ik kom overal deze verwarring tegen en…. 
Ik vind dat uitdagend, omdat Jezus zich daarin wilt openbaren. 
 
Laten we eens een verhaal lezen waar Jezus midden in de verwarring stapt! 
 

Dia 03 
I. Tekst. 
De Emmaüsgangers 

Lucas 24: 13-35 
13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 
zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.  
14Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in 
gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar hun blik werd 
vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te 
praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan.  
18Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in 
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Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’  
19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’  
 

Dia 04 
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. 20Onze hogepriesters en leiders hebben 
hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat hij degene 
was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.  
 
22Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze 
vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen 
zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft.  
24Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de 
vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’  
 

Dia 05 
25Toen 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? 26Moest de messias al dat lijden 
niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’  
 
27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij 
begon bij Mozes en de Profeten. 
 
28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 
reizen. 29Maar 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.’  
 

Dia 06 
Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.  
30Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
en gaf het hun.  
31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem.  
 
Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart 
niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’  
33Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan 
Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe 
hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
 
Laten we alinea na alinea dit verhaal doorlopen en ontdekken hoe Jezus in jouw en mijn 
verwarring wil komen! 
 
Dia 07 
* Verwarring: een weg die nergens naar leidt 
13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 
zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.  
 
De tekst zegt zestig stadie – 11,5 – 12 kilometer. Op die afstand kent niemand een 
Emmaüs. Er is een Ammaus op 30 kilometer, maar dat loop je in een dag niet heen en 
weer.  
Verwarrend, nietwaar? 
Waarom die twee daar naar toe gingen is ook onduidelijk. Blijkbaar moesten ze, hoewel ze 
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keerden direct rechtsomkeert toen ze er bijna waren. 
Verwarrend. 
In ieder geval in ons leven komt er ook op allerlei wijze verwarring op ons pad en het leidt 
echt nergens naar. Soms onvermijdelijk moeten we er door heen en lijkt het wel of we 
alleen zijn naar onze bestemming. 
 

Dia 08 
* Verwarring: we kletsen veel, maar zien weinig 
14Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in 
gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar hun blik werd 
vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 
 

Het wordt nog erger…. 
We kletsen wat af over de waarheid, over de kerk, over hoe het wel of niet moet, over 
onze zorgen en over onze lasten. Zo veel zelfs dat onze ogen vertroebeld raken door alle 
verwarring. 
 

Dia 09 
Maar… 

* Verwarring: Jezus stapt in onze verwarring 
 17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ 

Jezus komt altijd bij ons, veel meer dan wij bij hem. Dat is zijn roeping. 
Hij komt bij ons in de incarnatie, door mens te worden. Hij komt bij ons in alle 
omstandigheden. Gevaar van ons is dat we zijn tegenwoordigheid koppelen aan een fijn 
gevoel, waardoor je zijn aanwezigheid niet meer ziet als het verwarrend is. 
ook daar is hij. 
 
En Hij loopt met ons mee… Zelfs de verkeerde kant op. 
Daarin verschilt Hij met velen van ons en met mij regelmatig. Ik heb wel eens de neiging 
mensen te stoppen op hun verkeerde pad… 
 

Dia 10 

* En Wij? 
* 1. Stop en sta eens even stil 
Daarop bleven ze somber gestemd staan.  
 

Er is niets beters als je op weg bent in verwarring om stil te gaan staan. 
“Stop en sta eens even stil”. Waar ben je mee bezig? 

Ze konden zich hier al realiseren dat Jezus bij hun was, maar even stoppen was niet 
genoeg.  
Ze vervolgen hun weg en Jezus met hen. 
 

Dia 11 

* 2. Vertel Hem alles  
18Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in 
Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’  
19Jezus 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. 20Onze hogepriesters en leiders hebben 
hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat hij degene 
was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.  
 

Heerlijk he. Dat we tegen Jezus alles kunnen zeggen wat ons verward. 
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Natuurlijk weet Hij dat al, maar toch: Hij luistert. 
Hij luistert als we denken dat Hij ons teleurgesteld heeft. 
Wij leefden in de hoop dat Hij ons zou bevrijden… 
Hij ons zou genezen… 
Hij onze kinderen zou redden… 

Hij de gemeente zou leiden naar succes… 
In welke hoop leef jij ten opzichte van Jezus? En stelt Hij wel eens teleur? 
 

Dia 12 
* 2. Vertel Hem alles, zelfs je verwarring 
22Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze 
vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen 
zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft.  
24Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de 
vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’  
 

Ook al hadden ze de boodschap van de opstanding gehoord, ze konden het niet geloven. 
Twijfel en verwarring. 
Slechte discipelen? Nee, dat denk ik niet.  
Het evangelie is namelijk niet voor het intellect of de religieuze. 
Paulus zegt: voor de Joden een schande en voor de Grieken dwaasheid. 
Een God die sterft, dat begrijp je niet. 
Je kunt het alleen zien in openbaring. 
 
En alles aan Jezus vertellen, maakt je hart leeg en ontvankelijk om iets van Hem te gaan 
ontvangen. 
 

Dia 13 

* 3. Jezus ontmoeten door:  te luisteren 
25Toen 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? 26Moest de messias al dat lijden 
niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’  
27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij 
begon bij Mozes en de Profeten. 
 
Voor heel veel christenen is de Bijbel “Het Woord van God”. Het Woord van God dat hen 
alles openbaart. en leert. “De Bijbel zegt…” is dan de meest gehoorde uitspraak. 
En vervolgens leggen we alles in het leven uit volgens de Bijbel. En de Bijbel gebruiken 
we als maatlat om langs allerlei zaken te leggen. Liefst het geloof. 
Soms hoor je de term Bijbelgetrouwe christenen. Dat zijn christenen die trouw zijn aan de 
Bijbel… als wat? Als hoogste gezag? Als juiste uitleg? En zit daar het eeuwige leven? 
 
De Bijbel is de Schriften.  
Het Woord van God is vlees geworden. Is een mens geworden, waar je een relatie mee 
kunt opbouwen. 
Let op: De Schriften in de bijbel verwijzen naar de Bijbel – de Schriften 
Het Woord van God verwijst altijd naar Jezus, want Hij is het vlees geworden Woord. 
 
Kijk eens wat Jezus zegt: 
U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de 
Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. 
- Jezus  - Johannes  5:39 



 5 

 
Je kunt leven ontvangen om uit de verwarring te komen door bij Jezus te komen. 
Niet door maar te blijven zoeken naar de juiste uitleg of leer. 
Maar de Bijbel zo lezen dat het naar Jezus verwijst, of de Bijbel vanuit Jezus lezen. 
 
Nog zo’n uitspraak van Jezus. En nu zelfs in zijn gebed tot de Vader: 
“Vader…. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u 
gezonden hebt, Jezus Christus.” 
 
Het gaat niet over kennis en juiste uitleg – hoewel dat best waardevol is, maar om een 
relationele omgang met de Vader en Jezus zijn Zoon. 
En die omgang biedt Jezus aan, want Hij loopt met je mee. 
 
Dia 14 
* 3. Jezus ontmoeten door Hem uit te nodigen. 
28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 
reizen. 29Maar 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.  
 
Wanneer je bent gaan stilstaan. Luistert naar wat er over Jezus wordt gezegd door de 
bijbel of door anderen, dan komt dat moment om Jezus uit te nodigen in jouw huis. In jouw 
stal, In jouw duisternis, in jouw piojn, in jouw verdriet. 
Vraag Hem in je verwarring te komen, omdat zijn aanwezigheid en zijn vriendschap zoveel 
vrede geeft 
 

 

Dia 15 

* Jezus ontmoeten bij het breken van brood 
30Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
en gaf het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem.  
Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart 
niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’  
 

En dan in die gemeenschap van vriendschap in jouw verwarring openbaart Jezus zich. 
 
Het breken van het brood staat symbool voor hoe Jezus zijn leven heeft gegeven.  
Maar vooral voor hoe Hij zich identificeert met als ons lijden en al onze verwarring. 
Hij begrijpt onze verwarring en staat in onze verwarring naast ons.  
 
Immanuël, met ons. 
 

Ik heb tijd nodig om stil bij Jezus te komen, zodat mijn hart leeg wordt van verwarring en 
weer gaat branden van zijn aanwezigheid.  
 
Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld als toen Joke ziek werd en me ontviel 
Ik heb nog nooit zo de aanwezigheid van God gevoeld als toen Joke ziek werd en mij 
ontviel. 
 
Ik heb zowat alles gelezen over het lijden en de Bijbel bestudeerd tijdens Joke’s ziekte en 
kwam tot deze conclusie: 
'Ik heb overal gezocht en U niet gevonden. Ik heb overal gezocht en U was overal!' 
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Het woord kennen in de Bijbel heeft in zich het begrip van gemeenschap. Oude 
vertalingen zeggen: En Abraham kende Sara en baarde Isaak. 
 
Jezus kennen is niet hetzelfde als veel bijbelkennis. 
Jezus kennen is tijd met hem doorbrengen – wellicht heel vaak met de Bijbel erbij, maar 
niet met als doelstelling “meer over hem te weten”. 
Nee, Hem te kennen en daarmee de kracht van zijn  opstanding zegt Paulus. 
 

Dia 16 
* zodat wij het leven van Jezus delen met anderen 
33Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan 
Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe 
hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
 
Wat wij ontvangen vanuit gemeenschap met Jezus mogen we uitdelen aan anderen, 
maar dat is stof voor een volgende keer. 
 
Dia 17 
Slot 
Afsluiten met een tijd van stilte en breken van het brood, waarin jij je drie stappen kunt 
doen, met deze afspraak. 
Maak hier een begin en vervolg dit thuis. Net zolang tot je vrede ontvangt. 
 
Afsluiten  
 


