
Dit is de dag die de Heere 

heeft gemaakt, laten wij op 

deze dag ons verheugen 

en verblijd zijn!
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Lukas  24 vanaf vers 13

13. Twee van de leerlingen gingen juist op die 

dag naar het dorp Emmaüs. Dat ligt op 60 

stadiën [ (11 km) ] van Jeruzalem.

14. Onderweg spraken ze met elkaar over alles 

wat er was gebeurd. 

15. Terwijl ze daar zo over liepen te praten, 

kwam Jezus Zelf bij hen. Hij liep met hen mee. 



16. Maar het was net alsof er iets met hun 

ogen was, want ze herkenden Hem niet. 

17. Hij vroeg hun: "Waar hebben jullie het over? 

En waarom kijken jullie zo verdrietig?" 

18. Eén van hen, Kleopas, antwoordde: "Bent U 

dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat 

daar de afgelopen dagen is gebeurd?" 



19. Hij vroeg: "Wat dan?" Ze zeiden: "Nou, wat 

er is gebeurd met Jezus uit Nazaret. Hij was een 

profeet. Hij deed en zei machtige dingen voor 

God en alle mensen.

20.  De leiders van onze priesters en de leiders 

van ons volk hebben Hem gevangen genomen, 

de doodstraf gegeven en gekruisigd. 21. Maar 

wíj hoopten dat Hij het zou zijn die Israël zou 

redden. Het is nu al weer drie dagen geleden dat 

dit allemaal is gebeurd." 



22. Maar nu hebben bovendien een paar 

vrouwen uit onze groep ons laten schrikken. Ze 

waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan.

23. Maar ze hebben zijn lichaam daar niet 

gezien. Toen kwamen ze ons ook nog vertellen 

dat ze engelen hadden gezien. Die engelen 

hadden gezegd dat Hij leeft.

24. En een paar van ons zijn naar het graf 

gegaan en zagen dat het waar was wat de 

vrouwen hadden verteld. Maar Hém hebben ze 

niet gezien."



25. Toen zei Hij tegen hen: "Wat hebben jullie 

toch een onverstandig hart en wat begrijpen jullie 

het toch langzaam. Want jullie geloven niet wat 

de profeten allemaal hebben gezegd!

26. De Messias móest dit allemaal lijden om zijn 

hemelse macht en majesteit te verkrijgen." 

27.En Hij legde hun uit wat er in de Boeken 

allemaal over Hem geschreven staat. Hij begon 

bij Mozes en alle profeten



28. Ze kwamen bij het dorp waarheen ze op weg 

waren. Hij deed alsof Hij verder wilde gaan. 

29.Maar ze drongen bij Hem aan: "Blijf bij ons, 

want het wordt al avond. De dag is bijna om." Hij 

ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. 

30. Toen Hij met hen aan tafel zat, nam Hij het 

brood, zegende het, brak het in stukken en 

deelde het aan hen uit. 

31.Toen was het alsof hun ogen open gingen en 

ze herkenden Hem. Op dat moment verdween Hij 

zomaar.



32. En ze zeiden tegen elkaar: "Het was ook net alsof 

ons hart in brand stond toen Hij onderweg met ons 

praatte en ons uitlegde wat er in de Boeken staat!" 

33.Ze stonden op en gingen onmiddellijk terug naar 

Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen en de 

mensen die bij hen waren. 

34.Die zeiden tegen de twee: "De Heer Jezus is echt 

opgestaan! Simon heeft Hem gezien!" 

35. Toen vertelden de twee mannen wat er onderweg 

was gebeurd, en dat ze Hem hadden herkend toen Hij 

het brood in stukken brak.





Hij Kan Zomaar Naast Je Lopen

Hij kan zomaar naast je lopen
Op een onverwacht moment

Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend

Hij kan zomaar naast je lopen
En vertellen wie je bent

Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend



Als God soms heel ver weg lijkt
Als alles is mislukt

En niemand weet waarom je
Bedroefd bent en bedrukt
Sta dan niet gek te kijken

Wanneer Hij naast je staat
En met je mee wil lopen
Totdat het wel weer gaat



Hij kan zomaar naast je lopen
En vertellen wie je bent

Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend

Hij kan zomaar naast je lopen
Uit het niets vandaan

Je ziet pas dat je blind was
Als je ogen opengaan
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8. Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één

dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als

één dag.

9. Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat 

Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het 

uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er 

mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem 

zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil. 

10. Maar de dag van de Heer zal [ net zo onverwachts ] komen 

als een dief in de nacht. Op die dag zal de hemel dreunend 

verdwijnen. Alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op aarde 

is gedaan, zal verbranden. 

11. Alle dingen zullen dus verdwijnen. Daarom moeten jullie erg 

je best doen om te leven zoals God het wil en om Hem te dienen. 



12. Kijk aldoor vol verwachting uit naar de dag van God.
Op die dag zal de hemel verbranden en alles waaruit de 

aarde bestaat zal in het vuur wegsmelten en verbranden.
13. Maar God heeft beloofd dat Hij een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde zal geven. Dat zal een aarde zijn waar iedereen 
leeft zoals Hij het wil. En daar kijken we vol verlangen naar uit. 

14. Terwijl we hierop wachten, lieve broeders en zusters, 
moeten jullie erg je best doen om te leven zoals Hij het wil. 
Zorg dat jullie geestelijk schoon en zuiver zullen zijn als Hij 

komt. Leef in vrede met elkaar. 
15. Bedenk dat we gered worden dankzij het geduld en de 
liefde van de Heer. Daar heeft ook onze geliefde broeder 

Paulus aan jullie over geschreven. Hij schrijft daarover vanuit 
de wijsheid die hij van God gekregen heeft. 



16. Trouwens, in al zijn brieven schrijft hij over deze dingen. 
Soms zijn die brieven moeilijk te begrijpen. En ze worden 

verkeerd uitgelegd door mensen die de Heer niet goed kennen 
en die geen sterk geloof hebben. Zij leggen ze uit op een 
manier die hen het beste uitkomt. Dat doen ze ook met de 
andere brieven en met de Boeken. Maar daardoor zal het 

uiteindelijk slecht met hen aflopen.
17. Lieve broeders en zusters, omdat jullie deze dingen nu van 
tevoren weten, kunnen jullie op je hoede zijn. Dan zullen jullie 
je niet laten meeslepen door de verkeerde dingen die slechte 

mensen doen, en zullen jullie je geloof niet verliezen.
18. Zorg ervoor dat jullie geestelijk groeien, en dat jullie onze 
Heer en Redder, Jezus Christus, steeds beter leren kennen. 
Dan kan de Heer altijd goed en genadig voor jullie zijn. Aan 

Hem is alle macht en eer, nu en voor eeuwig. Amen 


