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OVERDENKING 

 

Samenhang van de Schriften 

Lukas 24 

 

Hoe lees je de Bijbel? Dat is voor ieder van ons heel verschillend, denk ik. 

Misschien heel systematisch? Of juist willekeurig? De schrijver A.W. Tozer 

geeft als tip: ‘Vind je eigen tred.‘ 

Dat heb ik toegepast. Ik ben daar rond mijn 23e jaar mee begonnen. 

Daardoor is er een mate van vertrouwdheid met de Bijbel ontstaan in mijn 

leven. 

 

In Lukas 24 lezen we over de gesprekken van twee mensen met Christus. 

Pas aan het einde van de discussies realiseren deze mannen zich dat ze 

met Jezus Zelf gesproken hebben. 

Uit deze gesprekken kunnen we best een paar lessen halen. Het zijn 

directe gevolgen van de opstanding van Jezus Christus. Een paar criteria 

voor het Bijbellezen komen we tegen. 

 

De hele Bijbel 

Tijdens de gesprekken herkennen deze mannen Jezus niet. ‘Maar hun ogen 

waren bevangen, zodat zij Hem niet herkenden’ (Luk. 24:16).  

Ze zijn verbaasd dat hun gesprekspartner (Jezus) niets schijnt te weten 

over de gebeurtenissen rondom Jeruzalem. Leest deze vreemdeling dan 

geen krant?  

‘Kléopas antwoordde en zeide tot Hem: Bent U de enige vreemdeling in 

Jeruzalem, dat U niet weet wat daar dezer dagen geschied is?’ (Luk. 24:18) 

Hun gesprekspartner (Jezus) is op zijn beurt stomverbaasd dat de twee 

mannen hun Bijbel niet nauwkeurig gelezen hebben. Laat staan geloofd 

hebben. Lezen en geloven deze twee mannen dan niet hun Bijbel? 

‘En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat jullie niet 

geloven alles wat de profeten gesproken hebben!’ (:25) 

Jezus verwijt de twee mannen dat ze niet de HELE BIJBEL serieus nemen: 

‘alles wat de profeten gesproken hebben!’  
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De centraliteit van Christus 

Het tweede verwijt dat Jezus maakt, vind je in de verzen 26-27. ‘Moest de 

Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij 

Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op 

Hem betrekking had.’ 

Jezus maakt eerst een toepassing op Hemzelf. ‘Moest de Christus dit niet 

lijden’. Dan neemt Hij de hele Hebreeuwse Bijbel en al bladerend wijst Hij 

consequent op de Persoon van Christus. ‘wat in al de Schriften op Hem 

betrekking had’. 

Hij toont dat Christus steeds centraal staat in de hele Bijbel. 

 

Een open hart 

‘En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij 

onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?’ (:32) Deze mannen 

zijn heel open als Jezus hen onderwijst. Het raakt hun harten diep. Ze 

omschrijven hun ervaring als: ‘Was ons hart niet brandende in ons’. Hun 

harten staan in vuur en vlam. Ze worden heel persoonlijk geconfronteerd 

met de liefde van Christus. Zo’n oneindige liefde kun je toch moeilijk 

weerstaan? 

 

De herkenning van Christus 

‘En zij vertelden wat onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend 

was bij het breken van het brood’ (:35). 

Als ze teruggaan naar Jeruzalem vinden deze twee mannen de elf 

discipelen en ze brengen verslag uit van hun wonderlijke ervaring met de 

opgestane Heer. Dat ze Hem persoonlijk echt herkend hebben tijdens de 

maaltijd. 

 

Hoe is dit mogelijk? Door de samenhang van de Schriften! 

Als je de hele Bijbel leest. Je houdt Christus als je middelpunt. 

Je doet dat met een open en liefhebbend hart. Ja, dan komt natuurlijk ook 

de herkenning van Hem. 

Paulus bidt gewoon om ‘verlichte ogen van jullie harten‘ (Ef. 1:18). 

 

Middelburg, 17 juni 2018  Simon de Visser 
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KERKDIENSTEN 

JULI 

 1  9.30 uur  Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

 8  9.30 uur  Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

15  9.30 uur  Br. W. Poppe  Kapelle 

22  9.30 uur   Br. G. van Dijke  Gorinchem 

29  9.30 uur  Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

     

AUGUSTUS 

 5  9.30 uur   Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

12  9.30 uur  Br. L.H.F. Lok  Vlissingen 

19  9.30 uur  Br. T. Degryse  Ieper (België) 

26  9.30 uur  Br. L. Walhout  Kapelle 

 

KOFFIEROOSTER     

JULI 

 1 Christina Francke en Marianne Verhulst 

 8 Monica Gabriëlse en Jolanda Lok 

15 Corrie Westerbeke en Manon Gabriëlse 

22 Matty Peene en Ella Den Dekker 

29 Wibo en Janny Huibregtse 

 

AUGUSTUS 

 5  Christina Francke en Marianne Verhulst   

12 Monica Gabriëlse en Jolanda Lok 

19 Corrie Westerbeke en Manon Gabriëlse 

26 Wibo en Janny Huibregtse 

 

Als je bent ingeroosterd voor het koffieschenken maar je bent verhinderd, 

wil je dan zelf onderling ruilen. 

 

Ella is afwezig op 1 juli  en 8 juli  

Manon is afwezig op 29 juli en 5 augustus  
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DIENST VAN VOORBEDE  

We noemen de namen van de gemeenteleden die uw gebed en aandacht 

nodig hebben.  

 

B r e n g  e e n s  e e n  b e z o e k j e  of  s t u u r  e e n s  e e n   

k a a r t j e ! 

 

Mw. N. Lievense-van Rooijen  

Dreefje 2  

4361 CM Westkapelle 

 

Mw. M. Huibregtse-Brasser 

Molenwal 12  

4361 CE Westkapelle 

 

Jopie Jakobsen     Piet van Sighem  

Koestraat 38     Ter Poorteweg 23 

4361 BH Westkapelle   4371 RM Koudekerke  

 

Wibo en Janny Huibregtse  Mw. A. de Bliek-Verduijn 

Papestraat 9     Seisweg 20 a  

4361 BR Westkapelle   4334 AJ Middelburg 

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD 

  Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd om met 

elkaar een kopje koffie of thee te drinken in de 

consistorie.  

 

  Tijdens de morgendiensten (met uitzondering van 

de 1e zondag van de maand) is er kindernevendienst 

voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool.          

Er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en daarna wordt er geknutseld. 
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VERVOERSROOSTER  

 

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen 

bezoeken. Hieronder staan de namen en telefoonnummers van de 

betreffende chauffeurs. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van 

te voren) contact op te nemen. U wordt dan ongeveer 15 minuten voor 

aanvang van de dienst opgehaald.  

  

JULI    Chauffeur     Telefoonnummer 

 1    Adri Peene       0118 – 571875 

 8    Ferdinand Jobse  0118 – 570712 

15    Henk Remijn   0118 – 581473 

22    Arnold Gabriëlse  06-51408302 

29    Wibo Huibregtse  06-24345340 

     

    

AUGUSTUS  Chauffeur    Telefoonnummer 

 5    Adri Peene       0118 – 571875 

12    Ferdinand Jobse  0118 – 570712 

19    Henk Remijn   0118 – 581473 

26    Wibo Huibregtse  06-24345340 

     

 

Als er op een doordeweekse dag een bijeenkomst is in ons kerkgebouw, 

die niet is opgenomen in het rooster, dan is het de bedoeling dat degene 

die zondags de beurt heeft, ook dan rijdt. 

Eventueel zelf onderling ruilen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webfscauto2.com/generalinfo.aspx?nAgentID=10556&sLanguage=English&bRating=1&sState=CA


MARANATHA                                                                                                              V.E.G. WESTKAPELLE 

 

                      6 

 

VERJAARDAGEN 
 

JULI 

14  Ferdinand Jobse Jan. Campertstraat 7 4361 DD Westkapelle 

 

AUGUSTUS 

 1 Mw. A. de Bliek-Verduijn Seisweg 20a  4334 AJ Middelburg 

17 Linde de Nooijer Jan Campertstraat 11 4361 CM Westkapelle 

18 Jacolien van Sluijs-Matthijsse Torenstraat 2 4361 CV Westkapelle 

 

 

Kroonjaar: 

1 augustus Mw. A. de Bliek-Verduijn   85 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de boekentafel 🔰.  

Israël bestaat 70 jaar - wat een 

wonder! 

Daarom hier een boek wat verband houdt met dit bijzondere volk van 

God.  

 

'Gruwel in Sion' van Beatrijs van den Berge gaat over de tijd tussen het 

oude en nieuwe testament, de tijd van de heldhaftige opstand van de 

Makkabeeën.  

 

Een aangrijpende roman over geloof en ongeloof, hoop en wanhoop, 

liefde en verraad. 

Een heerlijk boek voor op het strand. 

 

Zomerse groet van Ellen en Nelie 
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In Memoriam Br. Huib de Bliek 

 

Op 12 mei overleed broeder Huib de Bliek op de leeftijd van 86 jaar. 

Samen met zijn vrouw Anneke bezocht hij al jaren trouw onze gemeente. 

Hun beider wortels liggen echter in Zeeuws-Vlaanderen en hij was daar 

dan ook lid van de Vrije Evangelische Gemeente. 

Broeder De Bliek groeide op in een christelijk gezin, waarin het respecteren 

van de Here God en de medemens de boventoon voerde. Dat was in zijn 

leven ook zeer duidelijk zichtbaar, hij werd door allen die hem omringden 

zeer gewaardeerd en was geliefd vanwege zijn geduldige, respectvolle en 

vriendelijke benadering. 

De gezondheid van broeder De Bliek was al jaren lang zorgelijk en in het 

afgelopen jaar moest hij meerdere keren naar het ziekenhuis. Hij was 

verzekerd van zijn eeuwig behoud in Christus en heeft daar ook tijdens zijn 

ziekbed vrijmoedig van mogen getuigen en is ook mede daardoor voor 

velen tot zegen geweest.  

Op 16 mei werd broeder De Bliek begraven en in dit samenzijn werd, mede 

door de ruime belangstelling en door wat met elkaar gedeeld werd, 

nogmaals overduidelijk dat we in hem niet alleen een bijzondere broeder 

verliezen, maar dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in hem ook een 

liefdevolle, toegewijde en gelovige man, vader en (over)grootvader 

moeten missen. 

Troostte de Here zijn vrouw Anneke, de kinderen en de (achter) 

kleinkinderen met die zekerheid dan onze broeder mag verkeren in het 

Hemelse Vaderhuis en dat we hem daar door genade eens weer zullen 

mogen ontmoeten. 

 

Br. L.H.F. Lok 
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