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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Lucas 24,13-35 

Raakt jouw levensverhaal, jouw levenssituatie aan het verhaal van God? Of ervaar je een grote kloof? 

Pastoraat helpt om die verbinding te leggen tussen jouw leven en de geschiedenis van God met mensen. 

Onderweg naar Emmaüs zien we Jezus als pastor, die dichtbij komt, die luistert, die vragen stelt. Hij verdiept 

zich zo in het verhaal van Kleopas en zijn metgezel. En daarna gaat Hij spreken, hij vertelt hun verhaal als 

het ware opnieuw, maar nu vanuit de Wet en de Profeten. Vanuit Gods verhaal. Op vergelijkbare manieren 

kan dat ook vandaag nog gebeuren, dat onze levensverhalen opnieuw verteld worden vanuit Gods verhaal 

en dat er daarmee nieuw perspectief, nieuwe ruimte en nieuwe betekenis komt in ons eigen levensverhaal. 

Omdat God aan het woord komt, zoals op weg naar Emmaüs.  

      

Besprekingsvragen   
1. Vertel je levensverhaal eens – aan jezelf, aan een ander – kun je zelf of samen aanwijzen en 

benoemen hoe jouw levensverhaal verbonden is met Gods verhaal? Vraag 2 kan wellicht helpen 
om dit te doen… 

2. Het verhaal van God kun je heel kort samenvatten in 5 kernwoorden die allemaal staan voor een 
essentieel onderdeel van Gods verhaal: schepping, zondeval, verlossing, vernieuwing en 
voltooiing. Welke van deze 5 woorden kleurt het meest jouw levensverhaal?  Is het misschien ook 
nodig om je eigen levensverhaal opnieuw te leren vertellen omdat één van de 5 woorden van Gods 
verhaal niet echt een rol speelt?  

3. Zou je vanuit die 5 woorden ook de twee voorbeelden uit de preek kunnen analyseren? Welke 
elementen uit Gods verhaal worden daar door de pastors ingebracht? En welk perspectief geeft 
dat?  

4. Jezus doet een aantal ‘pastorale’ dingen onderweg naar Emmaüs: 1) naar hen toe gaan en 
meelopen, 2) luisteren en vragen stellen, 3) vanuit Gods woorden reageren op hun verhaal. Als jij 
over die drie dingen nadenkt: ben je in één of meerdere van die dingen goed? Waar liggen 
groeimogelijkheden? Hoe zou je daarin kunnen groeien? Hoe zijn deze dingen trouwens zichtbaar 
in jullie kring? 

5. Verdiep je eens in levensverhalen van mensen. Zoek bijvoorbeeld een ouder iemand uit de kerk op, 
kijk een film of lees een (auto)biografie. Verdiep je in die verhalen en vraag jezelf af hoe ze raken 
aan Gods verhaal.  

 

Teksten om te lezen 
Lees nog eens in de Bijbel de levensverhalen van mensen als Abraham, Jozef, Mozes, David, Hizkia, Elia, 
Jeremia, Petrus, Paulus. Proef hoe hun levens vervlochten raakten met Gods verhaal en besef: dat mag ook 
met mijn levensverhaal zo zijn.   


