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Skrifgedeelte: Lukas 24:13-35 

Teksvers: Lukas 24:25 

Tema: Gebruik jou hart én verstand om ons opgestane Christus te ken as Verlosser en Here! 

Waarom laat God toe dat een man, weens sy geestelike en emosionele worstelinge, 149 ander 

mense se lewens neem? Dit is `n vraag waarmee baie mense die laaste ruk worstel.  Rampe en 

tragedies het hierdie uitwerking op mense en in die besonder gelowiges.  Ons, as kinders van die 

Here, hoor gereeld die Here se Woord en ons bely dat alles onder sy mag staan, maar wanneer sulke 

dinge gebeur is dit net te groot vir ons. 

Dit ontstel ons as sulke hartseer dinge gebeur en ons verstaan nie die doel agter dit nie.  Dít is die 

emosie waarmee hierdie twee manne, wat oppad was Emmaus toe, geworstel het.  Wanneer hulle 

hier sê dat een van die vroue hulle ontstel het met die nuus dat die graf leeg was die Sondag môre, is 

dit presies wat hulle bedoel.  Hierdie nuus raak hulle só diep, só intens, dat hulle hierdie nuus 

eenvoudig nie kan verstaan nie.  En wanneer hulle van "ons" praat, is dit nie net hierdie twee 

Emmausgangers nie, maar ook die ander dissipels van die Here. 

Die nuus van Jesus Christus se leë graf is vir hulle só ontstellend dat hulle dit eenvoudig nie kan 

verstaan nie - "dumb-founded" is inwerklikheid die regte woord om hierdie groep dissipels se 

ingesteldheid te beskryf.  En dan antwoord Christus hulle met hierdie woorde: "Wat `n gebrek aan 

begrip en wat `n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?" 

Met hierdie antwoord speel Christus in op die dissipels se onvermoë om te verstaan.  Hierdie gebrek 

aan begrip waarvan Jesus Christus gepraat verklap in werklikheid wat die probleem was: die dissipels 

het net gedeeltelik geluister na wat Christus hulle voor Sy kruisiging geleer het en dit wat Christus 

hulle geleer het, het hulle net gedeeltelik hulle eie gemaak.  Hulle het die woorde van die profete 

van die Ou Testament geken en gelees, maar hulle het net die profesieë, wat in hulle prentjie van die 

Christus pas, van toepassing op Jesus Christus gemaak. 

Daarom dat hulle nie kon verstaan dat Jesus Christus moes lei en moes sterf nie.  Daarom kon hulle 

nie verstaan het hoekom Jesus Christus sekere dele uit die Ou Testament aangehaal het terwyl Hy 

aan die kruis gehang het nie. Daarom kon hulle nie verstaan dat die graf op die derde dag leeg gaan 

wees nie.  Hulle het Christus in werklikheid maar net gedeeltelik geken en daarom dat hierdie 

klaarblyklike tragedie, van Jesus Christus se kruisiging en opstanding, nie vir hulle sin gemaak het nie. 

Maar dit was nie net hulle verstand wat so traag was om alles te verstaan soos God dit bedoel het 

nie.  Ook hulle harte en emosies was nie gevange geneem deur die waarheid van Jesus Christus as 

Verlosser en Here nie.  Hulle emosies was nog bepaal deur hulle idees rondom wie die Christus is.  

Daarom dat Jesus Christus hulle daarop wys dat hulle gees traag is.  In werklikheid is die Afrikaanse 

Direkte Vertaling die beste hier vertaal: "O, hoe sonder begrip en traag van hart is julle..." 

Want dit is hulle harte, hulle emosies, wat ook traag is.  Met hierdie woorde wil Jesus Christus in 

werklikheid vir die dissipels sê dat hulle emosies op losse skroewe staan, omdat die bepalende faktor 

van hulle emosies hulle persepsie oor sake is.  Daarteenoor moet die waarheid dat Jesus Christus 

Here en Verlosser is, hulle emosie bepaal.  Die feit dat Hy regeer, dat Hy alles stuur, dat Hy die 

enigste Een is wat red, moet bepaal hoe hulle na die gebeure rondom hulle kyk. 
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Daarom dat ons hier vertel word dat Jesus Christus, nadat hulle Hom gevra het om die nag oor te bly 

en saam met hulle te eet, die rol van die eregas vertolk.  Dit was die eregas, die een wat die ander 

persoon genooi het, se voorreg om tydens die ete die brood te breek en uit te deel.  En hier doen 

Christus dit! As Here, as Koning van die heelal, is dit Sy reg om hierdie rol te vertolk en om die brood 

uit te deel. 

En as Verlosser is dit Sy reg om weer `n keer die brood vir hierdie dissipels te breek en vir hulle te 

gee.  Wat moes in die harte en gedagtes van hierdie twee Emmausgangers afgespeel het, toe die 

instelling van die Nagmaal hier voor hulle weer plaasgevind het.  Op daardie oomblik trek die 

gesprekke en redenasies en emosies van die hele dag saam in een Persoon: Jesus Christus wat aan 

die hoof van die Tafel sit en wat as Here en Verlosser die brood vir hulle aangee. 

Geen wonder dat hulle oë op daardie oomblik oopgegaan het en hulle harte warm geword het nie!  

Vir die eerste keer maak alles vir hulle sin: die profesieë van die Ou Testament, die verhoor, 

marteling en kruisiging van Jesus Christus, die leë graf waarvan hulle die oggend gehoor het en die 

gesprek wat hulle met hierdie Persoon oppad na Emmaus toe gehad het.  Jesus Christus is die 

opgestane Here en Verlosser!  In Hom alleen is redding te vind!  Hy alleen is die groot Erekoning, die 

Dienskeg van die Here, die volmaakte Paaslam wat vir ons sondeskuld geslag is! 

Die genade van die Here is oor ons nog soveel groter as oor hierdie dissipels.  Sien, my broers en 

susters, saam met al die getuies en boodskappe wat hulle gehad het oor Wie Jesus Christus werklik is 

as opgestane Here en Verlosser, het ons nog daarby die Heilige Gees wat ons as Trooster leer en lei.  

Jesus Christus staan ons in ons swakheid by en gee aan ons die Heilige Gees om ons in die volle 

waarheid te lei. 

Daarom dat ons met nog soveel meer ywer en toewyding ons moet neerlê voor die onderrig van die 

Heilige Gees, want dit is die Heilige Gees wat ons harte en verstand moet beheers as ons werklik nie 

alleen net vir Jesus Christus wil ken nie, maar as ons ook die wêreld rondom ons wil sien en verstaan 

vir wat dit werklik is. 

Hierdie gedeelte is in werklikheid vir elkeen van ons `n groot waarskuwing om nie net hart-geloof of 

kop-geloof te hê nie, maar dat ons hele bestaan daarop gefokus moet wees om werklik vir Jesus 

Christus te ken.  Met hart-geloof bedoel ek `n emosionele geloof waar ek elke keer net my hart vir 

die Here moet gee en waar ek elke keer `n belewenis moet hê voordat `n erediens vir my werklik 

waarde het. 

Met kop-geloof bedoel ek weer `n rasionele geloof waar ek alles van die geloof kan uitpluis en 

verstaan.  Dit is `n geloof wat my onvergenoegd of teleurgesteld laat as die preek in die erediens my 

nie intellektueel stimuleer nie en waar ek geïrriteerd raak met `n antwoord dat sekere dinge nie 

verstaan kan word nie en dat ons net moet vertrou. 

Nee, ons geloof moet beide ons emosies en ons verstand in beslag neem en beide ons emosies en 

verstand moet buig onder die juk van die Heilige Gees. Dit is alleen dan wat ek werklik Jesus Christus 

kan leer ken as die opgestane Christus wat Here en Verlosser is.  Dit is alleen dan wat ek Hom sal leer 

ken as die soewereine Koning wat die reg het om lewe te gee en lewe te neem.  Dit is alleen dan wat 

ek werklik iets betekenisvol gaan hê om oor te praat as dit by geloof kom. 
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Sien, my broer en suster, juis dit is die wonder van hierdie gedeelte.  Nadat hierdie twee 

Emmausgangers hierdie ontmoeting met die opgestane Jesus Christus gehad het, kon hulle nie 

anders nie as om in die middel van die nag op te staan, terug te gaan Jerusalem toe en te vertel van 

hulle ontmoeting met die Here. 

Dit is sekerlik die mooiste en wonderlikste bewys dat ons deur die Heilige Gees `n ontmoeting met 

die lewende Jesus Christus gehad het: ons het iets om vir iemand te vertel! Hoeveel ryker sou ons 

eredienste en samekomste gewees het as ons elke keer mekaar kon vertel van ons ontmoeting met 

Jesus Christus deur die Heilige Gees. Dalk is dit hoekom ons soms voel dat ons eredienste en kerklike 

lewe "dood" of "boring" is - omdat ons harte én verstand nie ten volle onder die onderrig van die 

Heilige Gees is. 

Gebruik daarom jou hart én verstand om ons opgestane Christus te ken as Here en Verlosser 

deurdat jy dit diensbaar stel aan die onderrig van die Heilige Gees.  Bid om vervulling met die Heilige 

Gees dat Hy jou sal leer en lei. Dan sal jy `n ontmoeting met die lewende Christus hê. Dan sal die 

lewe en die seer in die lewe werklik begin sin maak; wanneer jy dit sien in die lig van Jesus Christus 

se heerskappy as Verloser. 

Amen  


