
REEKS: JESUS verSKYN!

TEMA 1: ONGELOWIGE TOMAS? Johannes 20:19-31

MAANDAG

 jy opnoem van die bekende 17?

• Die dissipels sterf almal later op verskeie wreedaardige maniere. Hulle was bereid om vir 

 doen?

 glo?

3. Skeptici beweer dat Jesus wel gesterf het en begrawe is, maar dat Hy nooit werklik opgestaan 

2. Jesus verskyn oor die loop van 40 dae aan verskeie persone, voor Sy hemelvaart. Hoeveel kan 

• Die dissipels was skelms en Jesus het misluk as Leermeester. Wie sal skelms se boodskap  

• Die doeke was netjies opgevou gevind in die graf. Sal skelms wat ‘n liggaam steel dit 

 ‘n leuen te sterf?

• Hoekom is daar soveel getuienisse aan wie Jesus verskyn het?

4. Daar is ‘n paar vraagtekens oor die skeptici se siening. Praat met mekaar oor die volgende: 

• Wat sou jy nog byvoeg om te bevestig dat Jesus werklik/fisies liggaamlik opgestaan het?

 het nie. Die dissipels het Sy liggaam gesteel (Matteus 28:13). As jy eerlik is, wat glo jy?

• Hulle was ook bereid om te sien hoe ander mense vir die leuen sterf?

1. Praat met mekaar oor die preek van Sondag. Wat was vir jou treffend?

DINSDAG
1. Hoe word Tomas se ongeloof beskryf in Johannes 20:25?

2. Wat is die verskil tussen ongeloof en twyfel?

3. Watter “fout” dink jy het Tomas begaan? 

4. Het jy al getwyfel in jou geloof, noem ‘n konkrete voorbeeld.

5. Praat oor die uitdrukkings: “Sien is glo” en “ek kon nie my oë glo nie”  Was Tomas maar nie 

 eg mens nie en het ons hom verkeerdelik gebrandmerk as die “ongelowige Tomas”?



DONDERDAG

2. Tomas kom tot ‘n belydenis. Wat is dit? Skryf daardie vers in jou joernaal.

 Ek-is uitsprake: Die brood van die lewe, lewende water...

4. Lees weer die teksgedeelte Johannes 20:19 – 30 en merk die woord of frase wat jou tref.

1. Wie is Jesus vir jou? Begin by vers 31 en dink sommer aan al die beskrywings van Johannes se 

3. Skryf jou eie belydenis neer. Lees dit vir iemand anders.

WOENSDAG

 “Moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig.”

1. Twee maal kom Jesus by Sy dissipels met die woorde: Vrede vir julle! Wat beteken dit?

2. Jesus neem Tomas nie kwalik oor sy ongeloof/twyfel nie. Praat oor Jesus se woorde: 

4. Vertel vir mekaar wat jou geloof versterk. Vertel ook wat bring twyfel.

3. Gee ‘n definisie van geloof soos jy dit verstaan.

VRYDAG

2. Waaraan moet jy begin werk in die groei van jou geloof?

1. Wat jy glo en bely word sigbaar in jou lewe. Wat dink jy sal ander mense in jou lewe sien?

3. Wat moet jy in hierdie oomblikke eerlik voor die Here erken? Soos Tomas.

4. As jy nou weer na jou definisie van geloof kyk, wat wil jy byvoeg of verander? 

SATERDAG

3. Word sommer net stil en vra vir die Here wat nou op jou hart is. Gebruik genoeg tyd.

2. Wat is die een les wat jy uit die dissipels en Tomas se lewe geleer het.

1. Sê die 12 Artikels of Apostoliese Geloofsbelydenis hardop! Ek glo in God...

JESUS verSKYN!


