
RAAK WEER OPGEWONDE… - PRAATPAPIER 
❖ Vertel bietjie jou storie van toe jy klein was en opgewonde was oor 
Kersfees, jou verjaardag, die vakansie. 
❖ Wat is die dinge wat jou opgewonde maak oor die lewe vandag? 

Lees Lukas 24:13 - 35 

FOKUSVERS – Lukas 24:32 – 33 - Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart 
nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die 
Skrif uitgelê het nie?” Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem 

toe teruggegaan. 
▪ Watter tref jou in die gedeelte?  Hoekom?  

Gesels bietjie oor die 5 vrae:  
1. Hoe sou jy gevoel het as jy ‘n volgeling van Jesus was na sy 
kruisdood? (Veral as jy ook, soos die Emmausgangers, nog nie 
geweet het Jesus leef nie 

2. Hoekom dink jy het hulle nie vir Jesus herken nie? 
3. Watter dinge op hul pad het hulle weer opgewonde 

gemaak oor Jesus? 
4. Hoe het die Emmausgangers verander toe hulle besef Jesus is nie dood 

nie? 
5. Wat beteken dit vir JOU dat Jesus lewe? 

Die Griekse woord wat in vers 33 gebruik word is die woord καιομένη 

wat daardie warm, opgewonde aan die brand gevoel in ons harte 

beskryf.   

Die stam van die woord – kaio – beteken om letterlik aan die brand te 

steek!  Jesus se opstanding kom doen JUIS dit – God kom blaas weer nuwe 

vuur in flou harte!  En ons sien dit oral in herfs en lente – die vlamrooi blare wat 

afval net om weer met lente uit te loop!  Die groen plantjies graan en weiding 

wat te midde van die nat en koue van winter vrug dra, daar waar dit ‘n maand 

terug net klip en stof was!  Nuwe lewe!  Nuwe passie!  Nuwe vuur! 

Nes die Emmausgangers besef het watter nuwe hoop opgesluit is in Jesus wat 

lewe en Jesus hulle harte laat warm en opgewonde laat klop het netso wil Hy 

ons ook langs die pad ontmoet om ons uitgebrande, hopelose as weer opnuut 

aan die brand te steek met ‘n nuwe, opgewonde, brandende passie wat nie 

sommer geblus gaan word nie! 

Ons mag maar met volle oorgawe sing “Prys die Heer, met blye galme…!”, 

want dis ‘n feit – Jesus LEEF en ons met Hom! 

Begin jul gebedstyd vanaand deur Psalm 146 te lees. 
Dank die Here vir die sigbare tekens van Sy lewende teenwoordigheid 
en nuwe vuur wat julle kan raaksien. 

Bid vir mekaar vir daardie selfde warm opgewonde harte van die 
Emmausgangers. 
 

UITDAGING:  Bind ‘n toutjie om jou arm vir een dag (Jy kan langer ook) of sit 

‘n vuurhoutjie by ‘n plek waar jy dit gereeld kan sien.  Elke keer as jy die 

toutjie/vuurhoutjie sien of voel, dink daaraan dat Jesus op daardie oomblik 

ook leef en by jou is.  Verander hierdie wete jou optrede en keuses?   


