Bronwater
En hun ogen werden geopend...
Is Christus de Koning van uw leven?
Op Goede Vrijdag stellen we die vraag
in de duisternis van het kruis. Op de
Paasmorgen klinkt er hemelse muziek
in die vraag. Jezus leeft! In de hemel
en in onze harten. Maar hier is niets
vanzelfsprekend. Dat maakt het verhaal van de wandeling naar Emmaüs
duidelijk.
Ontkenning
Middenin een heel alledaagse setting
komt de opgestane Jezus het leven van
twee mannen binnen. Hun gesprek is
vol van de ontkenning van de levende
Christus. Jeruzalem is achter de rug:
het is voorbij. Jezus was een profeet.
Missie mislukt. Het kruis als punt achter een voorbije geschiedenis. Velen
denken er nog zo over: Jezus was een
boeiende leraar, een profetisch mens.
Ook kerkmensen sluiten Jezus wel
eens op in het verleden, namelijk als
ze Hem eigenlijk alleen kennen als de
Gekruisigde en niet als de Levende die
door zijn Geest woont in hun hart en
leven.
Ontmoeting
Zo komt Jezus lopen bij twee teleurgestelde, verwarde mannen, die het verhaal van de vrouwen niet hebben
willen geloven. Hij geeft hun ruimte
om hun verhaal te vertellen. Maar dan
reageert Hij scherp: ‘o onverstandigen
en tragen van hart’.. De Herder gooit
in dit pastorale gesprek een kluit naar
twee van zijn schapen. En Hij opent
als Leraar de Schriften. Hij leert ons
bijbellezen. Hij geeft als belangrijkste
leesregel: ‘Zoek altijd de Christus’..
Want in het gewaad van de Schriften
komt Christus naar ons toe. Maar
toch: de Emmaüsgangers ontdekken
de Christus nog niet als ze Hem de
Schriften zien openen. God Zelf moet
de bedekking wegnemen.

Voorganger
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Christus dringt Zich niet
aan je op. Hij geeft je de
tijd om Hem te ontdekken.
Ontdekking
Pas als Jezus het brood breekt, gaan de
ogen open. Ze herkennen nu de levende Christus. ‘Hij is waarlijk opgestaan!’
En dit is de hemelse werkelijkheid van
Pasen: Christus leeft in de hemelse
heerlijkheid én in de harten van wie
in Hem geloven. In het brandende
hart van de Emmaüsgangers komt nu
het vuur van de Geest. Wat een openbaring!
Hebt u Christus al ontdekt in al zijn
heerlijke volheid? Dat is niet iets vanzelfsprekends. Als u daarover in verwarring bent, weet dit dan: Christus is
ons altijd voor; als wij het nog niet
zien, is Hij er al. Wij worden door
Christus gezien en gekend en bemind,
nog eerder dan dat wij Christus zien
en kennen en beminnen.

Christus bemint ons al, nog
voor wij Hem ontdekken.
Doorpraten
Hoe is dat in uw leven gegaan: dat uw
ogen open gingen voor Christus als de
levende Heer?
Is het ook uw ervaring dat u al lezend
in de bijbel telkens opnieuw Christus
ontdekt?
Het gebeurt zelden dat iemand van
het ene op het andere moment aan
Christus wordt ontdekt. Meestal is dat
een proces van jaren. Wat betekent dat
voor uw omgang met mensen die God
niet (meer willen) kennen?

Gebedspunten
• Prijs God om zijn kracht in Jezus’
opstanding.
• Eer Christus om zijn heerlijkheid als
de levende Verlosser van onze zonden.
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• Roem de Geest omdat Hij Christus
in ons hart wil brengen.
• Bid om groei in het geloof dat Jezus
werkelijk als de Levende uw bestaan
wil beheersen.
• Bid om bekering voor wie Christus
(nog) niet kennen: dat ze mogen worden aangeraakt door de Heilige Geest.
• Bid of God de nieuwe Emmaüscursus
een krachtig middel wil laten zijn
om mensen Christus te leren kennen.
• Dank God voor zijn Levende Woord
dat alle dagen in ons leven klinkt.

Leeswijzer
ma. Joh.20:19-23 (Als Jezus op zijn
discipelen blaast is het Pasen
en Pinksteren tegelijk!)
di. Joh.20:24-29 (Hebt u de Here
gezien?)
wo. Joh.21:1-14 (Zij wisten dat het
de Here was!)
do. Joh.21:15-23 (Jezus vraagt: heb
jij Mij echt lief?)
vr. Rom.6:1-14 (Wij zijn met Christus
gestorven én opgestaan!)
za. Rom.6:15-23 (De genade die God
schenkt is: eeuwig leven in
Christus Jezus!)

Informatief: Emmaüs-cursus
Er is een nieuwe evangelisatie-cursus!
De titel is: ‘Emmaüs - de weg van het
geloof.’ De cursus is gebaseerd op het
verhaal van de Emmaüsgangers die
onderweg waren met de opgestane
Here. Het is een boeiend programma
over het contact maken met mensen,
hen in aanraking brengen met het
Evangelie en helpen te groeien in
geloof. Het materiaal heeft als uitgangspunt dat het komen tot geloof
in de Here Jezus Christus een reis is.
De cursus is geschikt als vervolg op
de Alpha-cursus en ook voor gemeentekringen die van meer betekenis voor
hun omgeving willen zijn en actief
willen groeien in kennis en geloof.
Meer informatie: www.emmauscursus.nl.

