
REEKS: JESUS verSKYN!

TEMA 3: VROUE SO SPESIAAL Johannes 20:11-18

MAANDAG

1. Dink na oor Sondag se preek en praat oor dit wat vir jou getref het. Johannes 20:1–18.

3. Praat oor die vroue aan wie Jesus verskyn. Daar word van twee Maria’s gepraat, as jy ook Matt 

2. Lees gerus weer die hele Johannes 20. Skryf die verskynings van Jesus neer. Ons lees van vier 

 28:9-10 lees. Weet jy wie hulle is? Wat is vir jou nuut?

4. Wat dink jy het Maria Magdalena gedryf om graf toe te gaan? 

 verskynings. Hoe word jou geloof deur hierdie verskynings versterk?

DINSDAG

 impulsief of heel verstaanbaar? Hoekom dink jy so? Hoe sou jy reageer?

4. Hoe reageer die dissipels op haar getuienis? (as jy in gedagte hou dat ‘n vrou se getuienis in 

3. Waarom het Jesus vir haar gesê: “Moet My nie vashou nie”? Wat beteken dit vir jou?

2. Hoe het Jesus op haar optrede gereageer?

 die antieke tyd nie getel het nie). Wat leer dit jou van Jesus?

1. Watter woord beskryf Maria se optrede, totdat Jesus aan haar verskyn het? Verward, histeries, 



WOENSDAG

1. Ek en jy ervaar ook droefheid, moedeloosheid en onsekerheid. Het jy al ervaar dat Jesus in 

 daardie kere weer in jou gedagtes op. Watter uitwerking het dit op jou gehad?
 sulke tye jou ast’ware, op jou naam roep? Dink lekker diep na oor hierdie vraag en roep 

2. Watter getuienis dat Jesus waarlik opgestaan het, is vir jou die sterktste?

3. Wat was die moeilikste “totsiens sê” in jou lewe? Hoe kan die opstanding van Jesus, jou troos 

4. Was jou lewe die laaste tyd meer soos die donker van Goeie Vrydag of eerder soos die 

 vreugde van Opstanding Sondag? Dis nou tyd dat jy hierdie belewenisse met iemand deel.

 in jou grootste hartseer en pyn?

VRYDAG

3. Gelowige vrouens is spesiaal. Jesus gebruik vrouens vandag nog in Constantiakruin. Ons 

 of as sy oorlede is, by haar graf vir haar kan lees. 

4. Lees weer Johannes 20:1-18 en merk dit wat uitstaan. Bid sommer wat nou op jou hart is.

1. Noudat jy besig is om jou hart skoon te maak, bid en vra dat Hy jou sal help om te vergewe en 

 bedank elke vrou vir kosbare liefde, lojaliteit en diensbaarheid. 

2. Dalk het jy die behoefte om opnuut die Here te loof vir die wonderlikste ma wat jy het of gehad 

 heel te word.

 het. Sê dankie vir soveel liefde en geloof. Skryf gerus vir haar ‘n brief, wat jy vir haar kan gee, 

SATERDAG

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

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

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

JESUS verSKYN!

DONDERDAG

 van die grootste gebeure. Kom ons sê vir die Here dankie, vir die besondere rol wat vrouens  
 wêreldwyd, in die geloof speel.

 saadjie van geloof wat sy in jou lewe gesaai het. As sy reeds oorlede is, sê opnuut vir die Here 

 regmatige plek in die samelewing word eintlik so herstel. Hulle word geloofwaardige getuies 

 man jou vertel van jou kosbare rol in die lewe van julle kinders.

4. Jy loop dalk al lank met pyn, verwyte en woede teenoor jou moeder (mans en vroue). Dis nou 

 dankie vir haar lewe en voorbeeld. Dink aan hoe sy ‘n rolmodel was.

3. Jyself is dalk ‘n moeder, met een of baie kinders. Watter saadjies van geloof saai jy? Laat jou 

1. Dis spesiaal dat vroue die eerste getuies geword het van Jesus se opstanding. Vroue se 

 die geleentheid om te praat oor wat daaragter sit. Kry dit van jou hart af.

2. Ons het Moedersdag in hierdie tyd gevier. Ek glo jy het vir jou moeder dankie gesê vir elke 


