
REEKS: JESUS verSKYN!

TEMA 2: DIE EMMAUS-GANGERS Lukas 24:13-35

MAANDAG

2. Na sy opstanding uit die dood het Jesus ‘n verheerlikte liggaam, waarmee Hy “vreemde” dinge 

 jou pad gekom? Dalk was dit iemand wat jou gehelp en bygestaan het? Dink terug aan 

 kan doen, bv. Om deur toe deure te stap, om te verdwyn voor mense se oë, of om Homself 
 effens te vermom. Dink bietjie na oor hierdie kwaliteit van Jesus se verheerlikte liggaam, en dat 

1. Hersien jou notas van Sondag se preek. Wat het jou geraak of uitgestaan?

 daardie tyd en dank die Here daarvoor.

3. Jesus vermom homself as ‘n vreemdeling vir hulle. Dink jy Jesus het al as ‘n vreemdeling oor 

 vasgryp.  Gesels met die Here daaroor.

 ek en jy dit eendag ook sal hê.

4. Lees die gedeelte in een of tweee vertalings, en kyk watter teks / frase of woord jou aandag 

DINSDAG

1. Lees weer Luk 24: 16-24 (Die dialoog tussen hulle en Jesus).

2. Kyk na Jesus se eerste vraag. Is dit ‘n goeie vraag? Hoe sou jy daarop reageer?

3. Kyk na Kleopas se antwoord op die eerste vraag. Watter houding / stemtoon / gesigs-

 uitdrukking dink jy kom saam met sy woorde? Wat – dink jy – motiveer sy antwoord?

4. Kyk na Jesus se tweede vraag. Jesus leer ons om “in te vra”, meer belang te stel, nuuskierig te 

 van hierdie vraag, wat jy kan gebruik om gesprekke te inisieër.
 wees oor mense. Is dit jou styl?  Hoe kan jy hierdie styl ontwikkel? Oefen ‘n paar weergawes 



WOENSDAG

3. Dis duidelik uit Kleopas se woorde dat hulle telleurgesteld is. Hul hoop is weg. Dis waarskynlik 

 daar iemand na wie toe jy moet gaan om hul hoop te help aanblaas?

 met die Here, of vir jou gemeente? Wat het geword van daardie hoop wat in jou geleef het? Is 

2. Gaan sit met pen en papier, en beskryf die hoop wat in jou lewe. As jy vandag kans kan kry om 

 hoekom Jesus kies om hier met hulle te ontmoet. Wie ken jy, wat tans ook sonder hoop sit? Is 

1. Lees weer Luk 24: 19-21. Kleopas vertel van hulle hoop en verwagtinge wat hulle gekoester 

 dit nog sterk, of het dit verflou?

 het rondom Jesus.  Het jy ook vroeër groot verwagtinge en hoop gekoester vir jou verhouding 

 met iemand te deel die hoop wat in jou lewe, watter dinge sal jy graag wil noem?

VRYDAG

3. Hoe gereeld ontmoet jy tans met die opgestane Christus? Waar ontmoet jy Hom die graagste? 

1. Hierdie twee manne het ‘n werklike ontmoeting met Jesus gehad wat hul lewens dramaties 

 gehad. In hul reis ontdek hulle Jesus se teenwoordigheid. Wat help jou om meer bewus te wees 

 gesprek in vers 14 verskil radikaal van die inhoud van die gesprek in vers 35. Hoe lyk jou 

 ontmoeting.

 gesprekke: meer soos vers 14 s’n, of meer soos vers 35 s’n? Waartoe daag die Here jou uit?

 van Jesus se teenwoordigheid in jou lewe? Wat sou jy vandag vir Jesus wou vra?

2. Hierdie ontmoeting het hierdie twee manne se gesprek totaal verander. Die inhoud van die 

 Watter waarde het daardie ontmoetings vir jou?

 verander het. Het jy al so ontmoeting gehad? Vertel vandag vir iemand van daardie 

4. Ons praat graag in ons gemeente van die Geloofsreis.  Hierdie twee manne het ‘n geloofsreis 

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!

DONDERDAG

1. Lees Luk 24: 25-27. Jesus berispe hulle. Lees dit met ‘n kwaai stem. Lees dit nou weer met ‘n 

2. Jesus begin by Moses en al die profete om te wys dat die Skrif op hierdie manier vervul moes 

 Doen Bybelstudie dit nog aan jou?  Wat, dink jy, kan jy doen om meer lewenskrag en vreugde 

3. Later sê die twee manne vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met 

 vermanende stem. Lees dit nou weer met ‘n liefdevolle stem. Hoe verskil dit? Hoe dink jy – sou 

 word.  Watter Bybelverhale – sou jy dink – moes deel van hierdie gesprek gewees het?

 ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” (v 32). Hierdie Bybelstudie het hulle geroer!  

 Jesus dit bedoel het?

 uit Bybelstudie te kry?


