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A HELP



4

Leraar     Leerling

A PESTT
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Leraar     Leerling

Ef 4 (HSV)
8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, 
nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, 
weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,



6

Leraar     Leerling
12 om de heiligen toe te rusten,  tot het werk van dienstbetoon, 

tot opbouw van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de 
kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van 
de grootte van de volheid van Christus,
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Leraar     Leerling
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer 
geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door 
het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, 
in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.
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Luk 24
13 En zie, Kleopas en …. 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.
15En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten 
wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep
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16 Maar de ogen van Kleopas en …. 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 Kleopas 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?
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19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? 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 Kleopas en …. hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar 
al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.was Die Israël 

zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.
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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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25En Hij zei tegen .… en Kleopas: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet 
gelooft al wat de profeten gesproken hebben!
26Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde Kleopas en …. uit wat in al de 
Schriften over Hem geschreven was.
28En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij 
verder zou gaan.
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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 ….. en Kleopas.
31 En de ogen van Kleopas en …. werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij 
verdween uit hun gezicht.
32 En …. en Kleopas 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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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 …. en 
Kleopas herkend was bij het breken van het brood.




