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Skriflesing  Lukas 24:13-35 

  

13 Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 

twaalf kilometer van Jerusalem af.  

14 Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het.  

15 Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met 

hulle saamgeloop,  

16 maar hulle oë is verhinder om Hom te herken.  

17 Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” 

Met somber gesigte gaan hulle staan,  

18 en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste 

vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae 

daar gebeur het nie?”  

19 Hy vra vir hulle: “Watter dinge?” Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband 

met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en 

die hele volk;  

20 en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter 

dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het.  

21 Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag 

al die derde dag vandat die dinge gebeur het.  

22 En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre 

vroeg by die graf  

23 en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien 

het van engele wat gesê het Hy lewe.  

24 Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos 

die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.”  

25 Toe sê Hy vir hulle: “Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees! Glo 

julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?  

26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?”  

27 Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op 

Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.  

28 Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of 

Hy verder wou gaan.  
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29 Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand 

en die dag is al verby.” Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly.  

30 Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek 

dit en gee dit vir hulle.  

31 Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig 

verdwyn.  

32 Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met 

ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?”  

33 Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 

elf en die ander mense bymekaar,  

34 en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”  

35 Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword 

het toe Hy die brood gebreek het.  

 

 

Prediking 

 

Gemeente van die Here, 

 

Die geloof in die opstanding was toe nog geloof gewees. Vandag leef ons egter in die tyd 

waar alles realisties moet wees – wat dan noodwendig geloof in gedrang bring.  En tog, wat 

sou ons armer as mens, in ons geloof gewees het as daar nie ‘n opstanding van Jesus was 

nie ?    

Kom ons stel die realisme ander:  

 AS EK JESUS NIE INNOOI IN MY LEWE, KAN HY MY DALK VERBYGAAN – ANNERS AS 

MET DIE KANAANITIESE VROU.  

 JESUS SE EIE BELOFTES EN EIE WOORDE DEMONSTREER DIE REALITEIT VAN DIE 

OPSTANDING  - EN DIT IS DIE REDE WAAROM EK HOM OP SY WOORD KAN NEEM. 

U weet, na Sy opstanding verskyn Jesus soos volg aan individue, groepe mense en selfs 

vreemdelinge: (nie kronologies) 

1 AAN DIE VROUE MATT 28:9-10 

2 AAN MARIA MAGDELENA JOH 20:11-18 
MARK 16:9-11 

3 AAN PETRUS LUK 24:34 
I KOR 5:15 

4 EMMAUSGANGERS LUK 24:13-35 
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MARK 16:12-13 

5 AAN DISSIPELS MARK 16:14 
LUK 24:36-48 
JOH 20:19-23 

6 ONGELOWIGE TOMAS JOH 20:24-29 

7 DISSIPELS (SEE VAN TIBERIAS) JOH. 21:1-14 

8 AAN DISIPELS (BERG IN GALILEA) MATT 28:16-20 
MARK16:15-18 
I KOR 15:6 

9 JAKOBUS, BROER VAN JESUS I KOR 15:7 
 

Kom ons staan net eers by die verhaal stil.  

 

In die laat middag van die eerste dag van die week was 2 volgelinge van Jesus oppad na die 

dorpie Emmaus, noord van Jerusalem. Moontlik is dit die dorpie Betel gewees.  Die een man 

se naam was Kleopas, moontlik die man van Maria, moeder van Jakobus en Joses, wat wel 

by die kruis van Jesus gestaan het.  (Joh 19:25) 

Hulle het gepraat oor die dinge wat die laaste paar dae in Jerusalem gebeur het. Hulle was 

teleurgesteld oor alles wat met Jesus gebeur het. Want hulle het verwag het dat Jesus die 

Redder van die volk sou wees.  Aan die anderkant hoor hulle die berugte van die leë graf. 

Hulle hoor is ook die berugte  van  Jesus wat aan ‘n paar vroue verskyn het. Maar Jesus hoor 

hulle en sluit by hulle aan. Hy vra hulle uit aangaande hierdie dinge. Hy wil weet waarom 

hulle so bedroef is. Kleopas vra met verbasing aan Jesus of hy dan ‘n vreemdeling is wat nie 

op hoogte is van die berugte en gebeure die afgelope tyd in Jerusalem nie. Jesus vra 

belangstellend dat hulle Hom moet vertel wat gebeur het.  Hulle vertel Hom alles wat hulle 

– of dan ander beleef het. Hulle vertel die hele lydingskeskiedenis, hulle vertel Hom wat 

Jesus alles gedoen het, asook die berugte oor die leë graf.  

Dan begin Jesus praat. Hy berispe hulle omdat hulle harte het wat “ traag is om te glo alles 

wat die profete gespreek het”. Hy lei hulle deur die skrifte beginnende by Moses tot na die 

latere profete wat die lyding en die verheerliking van die Kneg van die Here aangekondig 

het. Dit boei hierdie 2 so dat hulle nie oplet hoe gou die pad geloop verbygegaan het nie.  

Toe hulle weer sien is hulle by Emmaus. Jesus  maak asof hy wou verder gaan, maar hulle 

dring daarop aan dat hy by hulle sal bly. Hulle eet saam die aand waarna hy die nagmaal 

bedien. Met die breek van die brood het hulle oë oopgegaan en het hulle hom herken.  

Hulle sê toe 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 ?” Hulle neem toe dadelik die weg van 8 myl 

terug na Jerusalem waar hulle getuig: “Jesus het waarlik opgestaan !”   

KAN U EN EK WERKLIK NOG GELOOF PUT UIT HIERDIE VERHAAL SO ‘N LANk TYD NA DIE 

WERKLIKE GEBEURE ? 
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U weet, in my navorsing oor hierdie gedeelte het ek ‘n pragtige verhaal, ‘n ware verhaal van 

‘n teoloog in die tyd van die 1ste wêreldoorlog raakgelees – juis na aanleiding van hierdie 

gedeelte. Hy was H. Lilje, ‘n Nederlander, wat die boek na aanleiding van sy ervaring onder 

die Gestapo, asook die verhaal van die Emmausgangers, geskryf het. Sy verhaal is in kort 

soos volg: 

 

Lilje is   in die gevangenisskap in die tyd van die bekende en berugte Gestapo. Lilje het daar 

gemediteer en nagedink oor sy omstandighede.  Hy dink na oor die Woord wat sê dat God 

met ons meegaan op ons lewenswandel. En hy glo dit. Hy bely dit. Tog vra hy homself af in 

daardie omstandighede:  maar hoekom is  ons oë dan blind vir Hom, vir God. Hoekom sien 

Hy nie Jesus in Sy omstandighede nie ? 

Hy mediteer dus oor die belydenis van Jesus as Lewende Heer, en nie oor die werklikheid 

van die opstanding nie. Onder die Gestapo het hy als verloor wat aan die diepere lewe vat.   

Dikwels het hy in sy omstandighede geen ander Skrifwoord gehad as juis Rom.8:36 nie (om 

U ontwil word ons die ganse dag gedood, ons is gereken as slagskape ). In die gevangenis 

het hy dikwels die gevoel van godverlatenheid gehad. Hy het dikwels gedink dat hy nooit 

weer as eerlike mens oor die goedheid van God sou kon praat nie. En dan dink hy weer, dat 

mense midde en tenspyte van sulke skokkende ervarings wel kan aansluit by die 

Emmausgangers. Dit herinner hom aan die mistikus, Meister Eckhard, wat gesê het dat die 

snelste perd om ons na die volmaaktheid te dra, die lyding is.  

Hy het nie getwyfel in die opstanding van Jesus nie. Die opstanding van Jesus is en bly vir 

hom ‘n wonder, waar. Maar, in sy omstandighede het hy gewonder of God na al die jare en 

eeue nog vir die gelowige iets beteken. Want dit lyk asof God in sy omstandighede ‘n 

vreemdeling is  - en as God by hom is dan is Hy hoogstens ‘n Onbekende Reisiger.  

Hoekom bring die Wmmausverhaal duidelikheid ? 

Want, in hierdie verhaal is daar 2 mense wat sê “ons het hoop!” maar eintlik hoop ons nie 

meer nie. Hulle praat nog oor Jesus, hulle dink nog aan Jesus, hulle vertel self vir ‘n 

vreemdeling van Jesus. Hulle vergeet nie, skryf nie af nie, laat vaar nie hul hoop nie. Maar, 

daar is nie vreugde, blydskap oor hierdie lewende hoop nie.  

So is dit dikwels ook met ons. Ons kan en wil nie los en vergeet nie, want ons hoop en glo 

tog nog iets … maar ten diepste het ons hoop prysgegee omdat ons “realisties” wil wees.  

God het nie hierdie 2 twyfelaars verlaat nie. Hy wandel met hulle, vermaan hulle dat hulle 

wel onverstandig is en hulle harte traag is om te verstaan. Maar, Hy verwerp hulle nie. Hy lei 

hulle eerder om die onsienlike te sien, om die Onbekende Reisiger te sien. Ja, hy lei hulle om 

te sien dat die rede van die mens slegs maar die vermoë is om realisties  te kan waarneem.  
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Maar dat geloof heel iets anders is. Geloof is dit wat ons juis instaat stel om die Onsienlike 

te sien, om die Onbekende Reisiger in ons lewens raak te sien.  

Die ironie is dat hierdie 2 mense Hom sien, maar tog nie sien nie. Slegs oë van geloof kan die 

Lewende Jesus by ons sien.  Wat ons realisme noem is dikwels blinde ongeloof. Geloof  is 

om altyd rekening te hou met die Lewende Christus    

Amen 

 

 

 

 

 

 

 


