
Net ‘n wolhaarstorie? 
 
 
 
 
 
 

Lukas 24:11 - 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. 

➢ 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…)(Gebruik die emoji-kaart vir hulp!) 

➢ Hoekom dink jy het hulle nie vir Jesus herken nie? 
➢ Watter dinge op hul pad het hulle geloof help vorm? 
➢ Hoe het die Emmausgangers verander toe hulle besef Jesus is nie dood nie? 
➢ Wat beteken dit vir JOU dat Jesus lewe 

Die opstanding van Jesus is dié belangrikste belydenis van die Christelike geloof.  Dit is nie net ‘n goeie 
storie wat na 2 000 jaar steeds vertel word nie – DIT IS SO!  Jesus se verskynings aan Sy dissipels en 
volgelinge het elke keer ‘n ongelooflike indruk op hulle lewe gehad.  Dit was nie ‘n Kersvader, Paashaas of 
Tandemuis storie nie – vir daardie mense was dit iets wat hulle soveel moed gegee het dat hulle hulle 
omstandighede – spot, vervolging, stukkend, seer – ja selfs die dood vierkantig in die oë kon kyk sonder 
vrees, want hulle het geweet hulle deel ook in hierdie ongelooflike oorwinning van Jesus oor die dood!  Dit 
het hulle harte warm laat klop en ‘n hoop in hulle lewens laat brand wat min dinge kon uitblus – dit is 
waarom Kleopas en sy maat weer die 12km OPDRAEND na Jerusalem aflê – al het hul sopas vir die 
“vreemdeling” gevra om oor te bly, “want dit is al laat”.  Jy sal nie dit vir Kersvader doen nie!  Jesus se 
oorwinning oor die dood is goeie nuus omdat God daardeur dit duidelik gemaak het dat alle gelowiges in die 
oorwinning van Jesus sou deel.  Hulle sal OOK uit die dood opstaan wanneer hulle sterf en ‘n verheerlikte 
liggaam ontvang.  Daarom glo Christene nie net in die opstanding van Jesus nie, maar in die opstanding 
van AL die gelowiges.  Jesus se opstanding uit die dood dui ook verder daarop dat ‘n nuwe tydvak 
aangebreek het.  Die Jode het geglo dat wanneer die Here sy skepping sou herstel die regverdiges uit die 
dood sou opstaan. Jesus se opstanding dien daarom as ‘n aanduiding dat ‘n nuwe tydvak aangebreek het 
waartydens God sy skepping sal bevry van die gevolge van die sonde – Hy LEEF en Hy is elke dag STEEDS 
BESIG daarmee! – ook IN JOU LEWE! 

3 DOENDINGE DIE WEEK: 
1. Staan vroeg genoeg op om die sonsopkoms te kyk en neem dit af.  As jy saam met ander is, 
groet mekaar met woorde uit 1 Korintiërs 16:22 “Maranata” wat beteken: “Ons Here kom”.  
2. Mediteer (dink na) oor die woorde: “Jesus het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan”. 
3. Bind ‘n toutjie om jou arm vir een dag.  Elke keer as jy die toutjie sien of voel, dink daaraan 
dat Jesus op daardie oomblik ook leef en by jou is.  Verander hierdie wete jou optrede en keuses?  

Watter een is die mees geloofwaardigste - Kersvader, die 
Paashaas of die Tandemuis (as jy wil die Tandefeetjie)?  
Hoekom? 
Wat is die weirdste storie wat jou laat wonder het – IS DIT REGTIG 
WAAR? 
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