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9. Jesus loop saam  

 

Oorhoofse tema  

Jesus stap saam met twee hartseer en teleurgestelde mense en verander 
hulle hartseer en teleurstelling in blydskap en opgewondenheid. 

 

Bybelgedeeltes  

� Vertel Lukas 24:1-12. 
� Lees Lukas 24:13-24. 
� Vertel Lukas 24:25-27. 
� Lees Lukas 24:28-35. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Die twee mans wie se hoop verdwyn het, kry ŉ saamloper. 

2. Jesus leer hulle om mooi te kyk en na te dink oor wat in die Skrifte staan. 

3. Jesus eet saam met die twee mans … en skielik herken hulle Hom. 

4. As jy die waarheid weet, kan jy nie stilbly of wag vir môre nie. 

 

Hulpmiddels by die storie  

1. Die kaart van Jerusalem met die nommers 0-7 en die pad na Emmaus 
daarop. 

2. Paneel 6 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

 

Junior kleingroep     Senior kleingroep  

1. Inkleurkryte 1. Potlode of penne 

2. Die prent van die oop graf, 
aangebring op paneel 6. 

2. Die prent van die oop graf, 
aangebring op paneel 6. 
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Die storie  

 

Begin  

Het jy al jou hoop op iemand geplaas, maar is toe teleurgestel? Het jy al 
gedink hierdie ou of daardie meisie sal julle span laat wen, maar toe verloor 
julle? Het jy al gedink die nuwe onderwyser sal ŉ engel wees, maar toe vind 
jy uit hy of sy is ook maar net ŉ mens? 

Elke dag is vol teleurstellings. Elke dag word iemand se drome 
verpletter. Een van die ergste dinge wat met ŉ mens kan gebeur, is wanneer 
iemand vir wie jy lief is skielik doodgaan, veral as daardie persoon nog 
redelik jonk was. 

Vandag dink ons oor twee mans wie se hoop verdwyn het omdat hulle 
held gesterf het. Kom ons kyk nou eers wat op Paasoggend (die Sondag ná 
Jesus se kruisiging) gebeur het. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Vertel Lukas 24:1-12 

Lukas vertel vir ons die vroue wat so lief was vir Jesus het vroeg die 
Sondagoggend na sy graf toe gegaan. Daar het hulle ontdek die klip voor die 
graf was weggerol en Jesus was nie meer daar nie. Mans in blink klere het 
vir die vroue vertel Hy het uit die graf opgestaan. 

 

Die vroue het die nuus dadelik vir die dissipels gaan vertel, maar hulle wou 
dit nie glo nie. Petrus het opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe het 
hy self gesien net die doeke waarin Jesus se liggaam toegedraai was, was 
nog daar. 

 

 

 

 

� Moment 2: Lees Lukas 24:13-24 

Miskien was daar heelwat mense op die pad na Emmaus. Dalk was dit 
destyds mense se gewoonte om sommer lang ente saam met mekaar te loop 
en ŉ bietjie te gesels. Hierdie twee hartseer mans het die vreemde man 
toegelaat om saam met hulle te stap en met hulle te praat. Hulle 

Nota  
Bring die prent van die leë graf op paneel 6 aan.  

 

Nota 

Wys die kaart van die roete vanaf Jerusalem na Emmaus. 
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teleurstelling en hartseer was seker duidelik op hulle gesig te sien. Dit is 
eintlik snaaks dat hulle alles wat gebeur het vir Jesus vertel. Dit wys vir ons 
hulle het glad nie besef Jesus self was by hulle nie. Hulle het geglo Jesus 
was dood. 

 

� Moment 3: Vertel Lukas 24:25-27 

Jesus het ernstig met die twee mans gepraat. Hy het vir hulle verduidelik 
dat alles gebeur het soos die profete dit voorspel het. Die Christus moes ly. 
Maar hulle het Hom steeds nie herken nie. Toe kom hulle by hulle huis in 
Emmaus aan. 

 

� Moment 4: Lees Lukas 24:28-35 

Daar het twee interessante dinge gebeur voordat die twee mans vir Jesus 
herken het. Die eerste interessante feit is dat Jesus gemaak het of Hy verder 
wou stap, maar eintlik wou Hy hulle nog help. Toe hulle hom innooi, gebeur 
die tweede interessante ding. Dit was asof dit Jesus se huis was. Hý het die 
brood geneem, dit gebreek en toe vir hulle daarvan gegee, al was Hy eintlik 
die gas. Toe Hy dít doen, het die twee mans Hom skielik herken. Maar toe 
verdwyn Jesus eenvoudig.  

Die opgestane Jesus is anders: Hy kan in hierdie wêreld wees en dan 
sommer weer verdwyn. Dit is asof Hy heen en weer kan beweeg tussen die 
wêreld wat ons ken en die nuwe wêreld (die hemel) wat ons eers eendag sal 
ken. 

Toe Jesus saam met hierdie twee mans geloop en by hulle huis gaan 
eet het, het Hy hulle herinner om die Skrifte te lees en om dinge te doen 
soos om saam te eet, net soos ons vandag die nagmaal saam vier. 

Kan julle onthou hoe ver Emmaus van Jerusalem af is? (12 kilometer.) 

Kan julle onthou watter tyd van die dag Jesus saam met die twee 
mans gestap het? (Dit was amper aand, 24:29.) 

Wat het hierdie twee mans gedoen nadat Jesus verdwyn het? Hulle 
het sowaar teruggestap Jerusalem toe en die Goeie Nuus vir Jesus se 
dissipels, familie en vriende gaan vertel: Hulle het vir Jesus gesien! Dit was 
nie iets doodgewoon wat gebeur het nie. Daarom moes hulle vir die ander 
daarvan gaan vertel. 

 

Nota  
Dink aan ŉ plek wat ongeveer 12 kilometer van julle af is. Sê vir die groep 
hierdie twee mans het so ver geloop. 
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Dink  

Miskien het Lukas hierdie storie vir ons neergeskryf omdat hy geweet het 
dieselfde gebeur met ander mense, ook met ons. Daar is stukkies van ons 
lewenspad wat ons moet loop terwyl ons baie hartseer of teleurgesteld is. 
Soms sê ons: “Ek het so gehoop …” (24:21), maar dinge het anders 
uitgedraai. Miskien kan dieselfde dinge wat hierdie twee mans op hulle pad 
gehelp het ons ook help. Wat het hulle gehelp? 

1. Jesus self het saam met hulle gestap. Dit is baie belangrik dat ons sal 
onthou Jesus leef. Hy is altyd en oral by ons in die Persoon van die Heilige 
Gees. Ons kan Hom nie sien nie, maar die Gees is altyd by ons. Ons kan 
mekaar ook help om dit te onthou. 

2. Wanneer ons die Bybel lees, verstaan ons al hoe meer en beter. Ons 
verstaan God se plan beter. Ons verstaan dat ons in hierdie wêreld op pad 
is. 

3. Ons kan saam met mekaar ŉ broodjie breek en mekaar dien en versorg. 

 

Leef  

Op watter stukkie pad is jy nou in jou lewe? As jy voel jy stap nou op ŉ 
moeilike pad kan jy gerus weer oor hierdie storie nadink. Dit sal jou 
verseker Jesus loop saam met jou op jou pad en Hy sal jou ook verras. Lees 
die Bybel, dink daaroor na, eet saam met ander kinders van die Here (vier 
ook die nagmaal) en skep moed. Wanneer dit dan weer met jou goed gaan, 
kyk om jou rond. Met wie gaan dit sleg? Is daar iemand vir wie jy moed kan 
inpraat? 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Gebruik weer die papier wat jy in blokkies gevou het en skryf nog iets oor 
elke groeplid neer. 

As hierdie ontmoeting net ná die vakansie val, kan julle vandag gerus 
vir mekaar vertel wat in die vakansie gebeur het.  

 

Wegspring  

Dink aan moedelose mense, aan mense wie se hoop opgeraak het. Die leier 
kan een voorbeeld noem en dan vir die groep vra of hulle van nog sulke 
mense weet. Vra ook vir die groep of daar onlangs iets slegs met een van 
hulle gebeur het. As die kinders wil, kan hulle dit met die groep deel. Maak 
julle oë ná elke voorbeeld toe en bid vir hierdie mense of groeplede. 

 

Wonder  

Wie is jou held? Is dit iemand in jou familie, of iemand by die skool? Ken jou 
held jou naam? Of is dit ŉ sanger of ŉ akteur wat jou glad nie ken nie? Sê 
nou jou held “verdwyn” vandag en kom nooit weer terug nie. Sal jy dan vir 
jou ŉ nuwe held kies? 

 

 

Daar is net een Iemand wat uit die dood opgestaan en belowe het om tot aan 
die einde van hierdie wêreld by ons te wees – Jesus. Hy is die hele tyd en die 
hele pad by jou. Jy kan leer om dikwels met Hom te praat en om altyd te 
luister na wat Hy vir jou sê. 

 

Werksaam  

1. Kleur hierdie prentjie in.  

Nota  
Moenie hieroor gesels nie. Laat die groep net in hulle gedagtes hieroor 
dink. 
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2. Vertel vir mekaar wie julle beste vriende is saam met wie julle graag wil 
wees.  

3. Watter een van die twee volgende maniere om te leef, dink julle, is die 
beste? 

� Ek neem Jesus oral saam. 
� Jesus neem my (lei my na) waar ek moet wees. 

 

Wegstuur  

1. As jy dalk in hierdie week jou “held” gaan sien, vertel gerus vir hom of 
haar dat hy of sy jou held is. Sê vir jou held jy is bly hy of sy loop saam met 
jou op jou lewenspad. 

2. Hierdie week gaan ons oefen om baie met die lewende Here Jesus te praat 
– sommer oor enigiets op enige tyd en op enige plek, nie net wanneer ons 
opstaan of gaan slaap nie. (Noem vir mekaar ŉ paar voorbeelde van hoe ons 
oor enigiets met die Here kan praat, sommer met ons oë oop.) 

3. Gaan wees vir iemand ŉ goeie vriend. Praat jou vriend moed in, deel jou 
broodjie met jou vriend, en vertel vir hom of haar wat in die Bybel staan. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Gebruik weer die papier wat jy in blokkies gevou het en skryf nog iets oor 
elke groeplid neer. 

As hierdie ontmoeting net ná die vakansie val, kan julle vandag gerus 
vir mekaar vertel wat in die vakansie gebeur het.  

 

Wegspring  

Dink aan moedelose mense, aan mense wie se hoop opgeraak het. Die leier 
kan een voorbeeld noem en dan vir die groep vra of hulle van nog sulke 
mense weet. Vra ook vir die groep of daar onlangs iets slegs met een van 
hulle gebeur het. As die kinders wil, kan hulle dit met die groep deel. Maak 
julle oë ná elke voorbeeld toe en bid vir hierdie mense of groeplede. 

 

Wonder  

Wie is jou held? Is dit iemand in jou familie, of iemand by die skool? Ken jou 
held jou naam? Of is dit ŉ sanger of ŉ akteur wat jou glad nie ken nie? Sê 
nou jou held “verdwyn” vandag en kom nooit weer terug nie. Sal jy dan vir 
jou ŉ nuwe held kies? 

 

Daar is net een Iemand wat uit die dood opgestaan en belowe het om tot aan 
die einde van hierdie wêreld by ons te wees – Jesus. Hy is die hele tyd en die 
hele pad by jou. Jy kan leer om dikwels met Hom te praat en om altyd te 
luister na wat Hy vir jou sê. 

 

Werksaam  

1. Voltooi die blokraaisel en vind die sleutelwoord in die middel. 

Nota  
Dit is belangrik om vir die groep te leer dat gebed nie net iets vir die begin 
en die einde van die dag is nie, maar dat ons ook kort skietgebede kan 
bid. Gebed is om met God te praat terwyl ons op ons pad stap. 

Nota  
Moenie hieroor gesels nie. Laat die groep net in hulle gedagtes hieroor 
dink. 
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Skryf die sleutelwoord hier neer: ______________________________ 

Sleutelwoord: opgestaan. 

 

2. Lees weer Lukas 24:13-35 en beantwoord die volgende vrae: 

 

� Jesus word hier ŉ profeet genoem. Wat sê hulle van hierdie profeet? 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

� Jesus word die Christus genoem. Wat staan hier oor die Christus? 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

� Jesus word hier ook die Here genoem. Hierdie Naam vir Jesus beteken sy 
volgelinge het respek vir Hom gehad en Hom beskou as Iemand 
besonders met gesag. Ons kan ook sê Jesus is die K_ _ _ _ _.  

 

Dink nou weer oor die drie betekenisse: Jesus die profeet, Jesus die 
Christus wie se taak dit was om te ly, en Jesus die Here, wat as Koning oor 
alles heers.  

Kyk nou na Paneel 6. Onderaan hierdie paneel is daar drie prentjies. 
Die prentjie van die saaier laat ons dink aan Jesus die profeet wat die Woord 
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van God saai. Die prentjie van die broodjies en die vissies laat ons dink aan 
Jesus wat wonderwerke doen, soos ŉ koning wat bevele gee en dit gebeur. 
Die prentjie van die doringkroon en die geld laat ons dink aan Jesus die 
Christus wat gely het en geoffer is, soos die diere wat die priesters in die tyd 
van die Ou Testament geoffer het. Jesus selfs was egter vir ons die Offerlam. 

Profeet, Koning, Priester (Christus, Lam) … Watter een van hierdie 
drie beelde van Jesus gee vandag vir jou nuwe hoop? Praat met mekaar 
hieroor en probeer verduidelik hoekom julle so sê. 

 

 

 

Wegstuur  

1. As jy dalk in hierdie week jou “held” gaan sien, vertel gerus vir hom of 
haar dat hy of sy jou held is. Sê vir jou held jy is bly hy of sy loop saam met 
jou op jou lewenspad. 

2. Hierdie week gaan ons oefen om baie met die lewende Here Jesus te praat 
– sommer oor enigiets op enige tyd en op enige plek, nie net wanneer ons 
opstaan of gaan slaap nie. (Noem vir mekaar ŉ paar voorbeelde van hoe ons 
oor enigiets met die Here kan praat, sommer met ons oë oop.) 

3. Gaan wees vir iemand ŉ goeie vriend. Praat jou vriend moed in, deel jou 
broodjie met jou vriend, en vertel vir hom of haar wat in die Bybel staan. 
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