
REEKS: JESUS verSKYN!

TEMA 5: OP DIE BERG... Matteus 28:16-20

MAANDAG

 eredienste hanteeer het.

3. Hoekom – dink jy – het Jesus op hierdie manier en aan hierdie persone verskyn? Sou jy dit 

2. 1 Kor 15: 3-8 gee ‘n lys van al die verskynings van Jesus na sy opstanding uit die dood. Lees 

 anders gedoen het, as dit jy was?

 dit deur en kyk of julle dit in verband kan bring met die verskynings wat ons tydens die 

1. Dink ‘n oomblik terug aan Sondag se erediens:  wat is die een of twee dinge wat steeds in jou 

 gedagtes vassteek?

DINSDAG

 in die hemel en op aarde wat aan Hom gegee is. Neem ‘n oomblik om die omvang en impak 
 hiervan te oordink.

1. Die woord “alle” kom 4 keer voor in die Matt 28 teks. Die eerste keer praat Jesus van alle mag 

2. Hoe voel dit vir jou om op voornaam-terme te wees met die Een wat alle mag besit?

3. Dink terug oor jou lewe: dink aan gevalle waar die Here jou bewaar het, of genees het, of 

 gehelp het, of jou gebede verhoor het. Dank Hom dat jy die voordeel kon beleef tot op hede 

4. Hoe sou jy hierdie almag verduidelik vir iemand wat nie ‘n gelowige is nie?

 van sy almag.



WOENSDAG

2. Ons leef in ‘n land waar ons ‘n verskeidenheid van nasies daagliks raakloop. Daar is ook 

 sou Jesus hier vir ‘n rassis wou sê?

 nasie. Hoe was dit? Wat was moeilik / maklik?

 gestuur word. Hoe verstaan jy hierdie opdrag?  In watter mate het dit op jou betrekking?

 mense uit baie ander nasies wat in Suid-Afrika ‘n heenkome gevind het. Tel ‘n bietjie op jou 

3. Die probleem met rassisme is dat ons sekere nasies misken, en hulle waarde nie ag nie. Wat 

4. Vertel jou storie indien jy al per geleentheid oor grense uitgereik het na mense van ‘n ander 

 vingers: uit hoeveel verskillende nasies ken jy mense?

1. Die twee keer wat die woord alle voorkom, is die opdrag dat ons moet gaan na alle nasies toe 

VRYDAG

 al die dae tot die voleinding van die wereld. Dink aan jou gelukkigste dae, bv jou troudag, of  

 gehad het nie. Dink terug aan daardie dag – en kyk of jy kan sien:  Jesus was daardie dag ook 
 by jou. Hy was onsigbaar langs jou en Hy het jou deurgedra. 

3. Watter troos en hoop gee hierdie woorde van Jesus vir jou?

4. Herhaal vir jouself 5x stadig:  “Jesus is Here, Jesus is hier!”

2. Dink aan die donkerste dag van jou lewe: toe jou lewe amper vergaan het en jy geen hoop 

 dag saam met jou gedeel het, en jou blydskap saam met jou geniet het.
 gradeplegtigheid, en dink terug – in jou gedagtes, kyk ook of jy Jesus kan raaksien wat daardie 

1. Die vierde “alle” in hierdie verse, vind ons in vers 20:  Jesus beloof om saam met ons te wees 

SATERDAG

 opstanding, hoeveel % sekerheid het jy dat Jesus opgestaan het uit die dood?

 dood jou nie kan vashou nie?

 nie. Verwoord hierdie goeie nuus vir jouself, en dink aan iemand met wie jy dit kan deel.

3. Dink mooi daaroor: geen ander godsdiens in die wereld kan hierdie vorm van hoop aanbied 

1. Vers 17 sê dat sommige steeds getwyfel het. Na jy al die bewyse gelees het van Jesus se 

2. Wat doen dit aan jou emosionele wereld om te weet dat dood se mag gebreek is, en dat die 

JESUS verSKYN!

DONDERDAG

1. Die derde keer waar die woord “alle” voorkom, is dat ons vir nuwe gelowiges moet leer om 

 nie, maar om ook die leefstyl aan te leer van ‘n dissipel van Christus. Hoe sou jy hierdie “nuwe 

2. Die Geloofsreis wil ons help om nie net kopkennis te versamel van alles wat Jesus geleer het 

 alles te onderhou wat die Here beveel het. Neem bietjie tyd in julle groep om al hierdie leringe 
 van Jesus op te noem: watter dinge is alles ingesluit in hierdie “alles”?

 leefstyl” verduidelik vir ‘n jong gelowige? 


