
 
 

 

“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Brandende harten 
 

Lukas 24:32 
32

 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak 

en voor ons de Schriften opende? 

 

Op een keer zei iemand tegen mij: “Dus je volgt nu de wet? Ik denk dat we ons moeten concentreren op 

het bereiken van de verlorenen voor Jezus.” 

 

Ik vond dit een interessante uitspraak want vanaf het moment dat ik begon te groeien in de hele 

waarheid, ben ik levendiger en enthousiaster in mijn geloof als nooit tevoren, waardoor ik nog meer het 

Woord wil delen. 

 

In feite betekent Lukas 24:32 nu veel meer voor mij.  Ik kan eerlijk zeggen dat ik die ervaring heb gehad 

van alle stukjes die plots samen vallen.  Net als een gloeilamp die knippert in mijn hart en mijn hart doet 

branden van plezier en opwinding. 

 

Iedereen die tot het besef kwam dat het hele Woord nog steeds levend is, weet waarover ik spreek. 

 

Denk hier even over na.  Hoeveel worden er enthousiast om het Oude Testament te lezen?  Vandaag de 

dag lezen de meeste mensen enkel het Nieuwe Testament omdat ze het Oude Testament saai of 

onduidelijk vinden. 

 

En toch hadden deze twee personen uit Lukas 24:32 een persoonlijke Bijbelstudie met de Verlosser toen 

ze op weg waren; een Bijbelstudie die ALLEEN ging over het Oude Testament.  En dit maakte hun 

harten brandend.  Het kwam allemaal bij elkaar en maakte alles zo duidelijk.  Ze konden de puntjes met 

elkaar verbinden zoals nooit tevoren. 

 

En wanneer de Heer het Oude Testament opent voor jou zoals Hij deed voor de twee die onderweg naar 

Emmaüs waren, zal jouw hart ook zo branden met vuur, met ijver. 

 

Want dan zie je alle puntjes echt verbonden worden met elkaar.  Dan zie je hoe de feestdagen NOG 



STEEDS een schaduw zijn van wat nog moet komen.  Hoe de najaarsfeesten een voorstelling zijn van 

Zijn terugkomst en wat daarna volgt, en de voorjaarsfeesten een weergave zijn van Zijn eerste komst – 

tot op de dag. 

 

Dan zie je dat de parabel van de verloren zoon gaat over de verloren stammen van Israël; het Noordelijk 

Koninkrijk dat nooit terugkeerde zoals het Zuidelijk Koninkrijk. 

 

Zoveel dingen zullen levend worden in de Schriften als je ziet hoe ze allemaal samenhangen. 

 

Hoe kunnen we ooit denken dat we het einde van het boek kunnen begrijpen zonder het begin te 

omarmen?  Net zoals een leraar zijn leerlingen laat starten aan het begin van hun studieboek in plaats 

van hen te laten starten in het laatste deel. Is het niet logisch dat wij hetzelfde doen met de Bijbel? 

 

Is het niet vanzelfsprekend dat we nooit volledig het einde van een boek kunnen begrijpen tenzij we 

starten met het onderzoeken en begrijpen van het begin van het boek? 

 

Ik wil je aanmoedigen om vandaag aan de Vader te vragen dat Hij de Schrift voor jou opent zoals Hij 

voor de Emmaüsgangers deed.  Wanneer Hij dit doet, zal je hart branden als nooit tevoren omdat je het 

volledige Woord van God tot leven ziet komen. 

 

 

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.  Denk eraan om altijd alles te toetsen.  

Sjalom!  Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op 

www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
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