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‘n Twaalfde Wandeltree: 
Herstel bring radikaal 
nuwe moontlikhede. 

Teen Vrydag is Jesus veroordeel 

en gekruisig. Een van die wreedste stukkies 

geskiedenis in menseheugenis speel homself af, so-

dat hierdie dag bekend kan word as “Goeie Vrydag”. 

Jesus volhard tot by Godverlatenheid. Die hoogste 

moontlike offer word ten volle betaal. “Volbring” kry 

nuwe betekenis en word ‘n werklikheid vir jou en my. 

Stil Saterdag is nie stil omdat dit die sabbat is nie. 

Dis asof die skepping saam met die wat in Jesus glo, 

asem ophou vir die aanbreek van die derde dag. 

Met dagbreek op Sondag, die derde grafdag, breek 

nie net die eerste dag van die week aan nie. Dit is 

ook die eerste dag van volkome vergifnis vir alle 

mense wat dit glo en aanvaar. In die dae wat volg  

kring versoening uit na die Dissipel-kring, Thomas, 

Petrus, Emmaus-gangers, meer as 500 persone...ons. 
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12a. ’n Verwarrende, vreugdevolle Sondag  

‘n Ontnugterde groep volgelinge van Jesus is in klein groepies iewers 

in Jerusalem - as daar op  een groep toegeslaan word, kan die ander 

minstens ontvlug. Die dissipels was van die mees uiteenlopende 

groepe mense uit verskillende spektrums van die lewe. Tog het Jesus 

hulle saamgesnoer. Maar Jesus was nie meer daar nie… of was Hy? 

Hul wat prakties aktief is, word eerste verras... 

Luk 24:1-10  En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van 

die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom 

en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was.  (2)  En 

hulle het die steen van die graf afgerol gevind.  (3)  En toe hulle 

ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry 

nie.  (4)  En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 

twee manne by hulle in blink klere.  (5)  En toe hulle baie 

bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die 

manne vir hulle: Waarom soek julle die Lewende by die 

dooies?  (6)  Hy is nie hier nie, maar Hy het opgestaan. Onthou 

hoe Hy vir julle gesê het toe Hy nog in Galiléa was:  (7)  Die Seun 

van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige 

mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan.  (8)  En 

hulle het sy woorde onthou.  (9)  Hulle gaan toe terug van die 

graf en vertel dit alles aan die elf en aan al die ander.  (10)  En 

dit was Maria Magdaléna en Johanna en Maria, die moeder van 

Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die 

apostels vertel het. 

Petrus en Johannes het na die graf toe gehardloop om te bevestig wat 

die vroue gesien het. En hulle is met opgewonde onsekerheid terug. 
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12b. ‘Die pad na Emmaus heropen Skrifperspektief.  

Luk 24:13-18  En twee van hulle was dieselfde dag op pad na ‘n dorp 

wat agt myl van Jerusalem af was, met die naam van 

Émmaüs.  (14)  En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie 

dinge wat voorgeval het.  (15)  En terwyl hulle praat en mekaar 

ondervra, kom Jesus self 

nader en loop met hulle 

saam. (16)  Maar hulle oë is 

weerhou, sodat hulle Hom 

nie kon herken nie.   

(17)  En Hy sê vir hulle: 

Watter woorde is dit wat 

julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef?  (18)  En 

die een wie se naam Kléopas was, antwoord en sê vir Hom: Is U al-

leen ‘n vreemdeling in Jerusalem en weet U nie van die dinge wat in 

hierdie dae daarin gebeur het nie? 

Jesus gebruik die Skrif om vir hulle te verduidelik wat 

gebeur het en waarom alles nodig was. Hy anker die na-kruis 

gelowiges aan die Bybel. Die Woord bring insig en begrip. 

Dink hieroor na: 

Luk 24:30-32  En toe Hy met hulle aan 

tafel was, neem Hy die brood en dank; en 

Hy breek dit en gee dit aan hulle.   

(31)  Toe is hulle oë geopen en hulle het Hom herken, en Hy 

het uit hulle gesig verdwyn.  (32)  En hulle sê vir mekaar: 

Was ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons op 

die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelê het nie? 
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12c. As jy nie “saam” is nie, loop jy baie mis.  
Joh 20:19ev Daardie Sondagaand was die dissipels 

bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was ... het Jesus 

gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: 

"Vrede vir julle!" Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy 

hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe 

hulle die Here sien 

Tomas, wat ook Didimus genoem is,  

een van die twaalf,  

was nie by die dissipels  

toe Jesus gekom het nie.  

Die ander dissipels sê toe vir hom: "Ons het die Here 

gesien!" Maar hy sê vir hulle: "As ek nie die merke van 

die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke 

van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie,  

sal ek nooit glo nie." 

Dink hieroor na: 

Deur die genade van die Here eindig hierdie 

paaswandeling nie by die graf met die  

Liggaam in doeke toegedraai nie.   

God gee iets nuuts! 

Glo jy net as dinge vir jou sin maak en jy dit kan verstaan? Geloof is 

juis om Jesus sonder enige voorwaardes te glo EN Hom te vertrou. 

Omdat Tomas nie saam met die dissipels was nie, verbeur hy die 

kans om van sy twyfel en onsekerheid ontslae te raak. Hy bly alleen 

worstel met dinge wat Jesus vir die ander klaar opgelos het. 

Jesus moes eers sy klip van geloofs blokkasie wegrol... 
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12e. Jesus oorwin die kwade verloëning met liefde.  

Joh 21:14-19  Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels 

verskyn het nadat Hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet 

het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon seun van Johannes, het 

jy My baie lief, meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy 

Hom, "U weet dat ek U liefhet." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers 

wei."   

Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: "Simon seun van Johannes, 

het jy My baie lief?" "Ja, Here," antwoord hy Hom, "U weet dat 

ek U liefhet." Hy sê toe vir hom: "Pas my skape op."   

Jesus vra hom die derde keer: "Simon seun van Johannes, het 

jy My lief?" Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die 

derde keer gevra het:  "Het jy My lief?", en hy antwoord 

Hom: "Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet." Hy sê toe vir 

hom: "Laat my skape wei.   

Daarna sê Hy vir hom: "Volg My!"(2de roeping!) 

Dink hieroor na: 

Hoe dink jy het Petrus na sy verloëning  

gevoel en opgetree as hy tussen die ander 

dissipels was? En toe hy weer vir Jesus sien? 

Petrus was minstens tussen die ander gelowiges en het nie soos Judas 

homself in selfverwyt en alleenheid ingedompel tot selfdood  nie. 

Dikwels strook ons lewens nie met wat Jesus van ons vra nie.  

Ons moderne, besige lewens neem al ons tyd in beslag en ons gebruik 

Jesus dikwels net as ‘n spaarwiel. As Jesus jou sou vandag sou vra: 

“XXX, het jy my lief?”  Hoe sal jy kan antwoord? Wat is daar tussen 

jou en Hom wat jy aan Hom moet gee om weg te vat….? 
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12d. Jesus doen spesiaal moeite met Tomas.  

Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en  

Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus 

gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: "Vrede vir julle!"   

Daarna sê Hy vir Tomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my 

hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie 

langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig."  

Tomas sê vir Hom:  

"My Here en my God!"  

Wat is nodig? 

Om weg te bly van die gemeenskap van gelowiges, kan geestelik  

noodlottig wees en jou van oortuiging en sekerheid beroof. Paulus 

sou later skryf dat gelowiges die Liggaam van Jesus vorm en  

inter-afhanklik van mekaar is vir geestelike groei en vorming. 

Sonder Jesus se omgee-optrede sou Tomas  sukkel om te groei. 
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12f. Jesus gee léwe, en dit in oorvloed!.  

Efesiërs 2:8-10   

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie  

redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van God.  (9)  

Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het  

niemand enige rede om op homself trots te wees nie.  (10)  

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus 

het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade 

waarvoor Hy ons bestem het. 

Ontvang die seen van die Here en wéés ‘n seën: 

Genesis 12:2b    

Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis 

maak, en jy moet tot ‘n seën wees.  (3b) In jou 

sal al die volke van die aarde geseën wees." 

Ontvang die Aaronitiese seën uit Numeri 6:22-27   

Die Here het vir Moses gesê:   

(23)  "Sê vir Aäron en sy seuns:  

So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:   

Die Here sal julle seën en julle beskerm;   
(25)  die Here sal tot julle redding verskyn en julle 

genadig wees;  (26)  die Here sal julle gebede  

verhoor en aan julle vrede gee!   

"So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep,  

en Ek sal hulle seën." So word die seen van die Here ook nou 

oor jou uitgeroep deur die opgestane, lewende Jesus. 
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2Kor 4:14  Ons weet immers dat God,  

wat die Here Jesus  

uit die dood opgewek het,  

ons ook saam met Jesus sal opwek. 

12g. Die graf is leeg - Jesus IS die Messias en Here.  
1Kor 15:54b-57    

"Die dood is  vernietig,  

die oorwinning is behaal."   

"Dood, waar is jou oorwinning?  

Dood, waar is jou angel?"   

...  Maar  ons dank God dat Hy aan ons die 

oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. 

Omdat Jesus leef, sal ook ons kan leef.  

Sy oorwinning oor die dood maak van ons ‘n 

geloofs familie met hoop.  

Jesus het Sy  

dissipels elkeen  

opgesoek en herstel 

tot die geloofskring,  

Sy Liggaam. 

What’s missing in CH_ _CH 

UR! 
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Sien jy nou kans om jou kruis op te neem 

en Jesus voluit te volg?  

Mag die jaar vir jou met Paasvreugde gevul 

wees. En mag die wandeling jou help om 

opnuut in jou eie lewe die één groot vraag 

te kan antwoord: 

Wie is Jesus vir JOU?! 
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Seën: Spreek die seën saam uit en gebruik gerus die handgebare  

(Nooi die jongspan om te herhaal wat jy lees by elke  reël): 

(Sterk arms voor jou uit)      

Die Here is VOOR ons om jou pad gelyk te maak. 

(Strek arms langs jou uit)    

Die Here is LANGS ons om jou in Sy arms toe te vou. 

(Wys met duime na agter toe oor jou skouers)    

Die Here is AGTER ons om die aanvalle van die Bose af te slaan. 

(Strek arms na onder)          

Die Here is ONDER ons om jou te dra as jy mag val. 

(Waai arms in klein sirkels langs jou)       

Die Here is RONDOM ons om jou te beskerm. 

(Strek arms na bo) 

Die Here is BOKANT ons om jou te seën. 

(Hou albei hande op jou bors) 

Die Here is BINNE-IN ons om ons te lei met Sy Heilige Gees. 

(Neem mekaar se hande) 

Die drie-enige God is BY ons – van nou af tot in ewigheid. 

Amen. 

Spesiale Seëngroet: 


