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Hoe help Jesus sy vriende om te sien dat dit regtig Hy is? 

Dit was seker ’n intense ervaring. Dit lyk of hulle oorweldig is, 
daarom doen Jesus nog meer om seker te maak hulle weet dit is 
regtig Hy. (vers 41-43) Eers toe hulle rustig saam eet verduidelik 
Jesus verder. 

Wat is vir jou die belangrikste van die opdragte wat Jesus vir hulle 
(die dissipels) gee? 

Wie of wat is dit wat is die gawe wat Jesus belowe hulle sal 
ontvang?

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is:Lees gerus die teks in 
meer as een vertaling. 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.
Of enige vrae wat jy nou het.

Toe Jesus opdaag tussen die dissipels het hulle geskrik en selfs bang 
geword. Wat dink jy van hulle reaksie? 

Een van die redes waarom hulle so optree is omdat hulle oortuig was 
van die feit dat Hy dood is. 

As iemand wat dood is aan jou verskyn sien jy seker ’n spook of gees. 

Psalm 4 is hiedie week se stilword teks. 
Vra iemand in die groep om dit vir julle te lees. 
Word eers saam stil, maak julle oë toe en luister saam na die Psalm. 

Hoe ons nuut dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.  
Verder en Voor: 

As Jesus vandag aan jou verskyn, wat sal jy vir Hom wou vra? 

As Jesus vadag aan jou verskyn, wat dink jy sal Hy vir jou vra?

Soms sê mense: ek kon my oë nie glo nie. Jy moes dit self gesien het. 
OF Sien is glo. 
Praat jy of julle ook so? Wat bedoel ons daarmee? 
Hoekom is dit so belangrik dat ons iets met ons eie oë wil sien?

Lukas 24:36-48 

Lees saam  

Lukas 24:36-48 
Noem enige iets uit die prediking wat jou geraak het of wat jy nie 
verstaan nie.  

Wat dink julle was die hoofgedagte?   
Kan julle dit in een sin opsom?  
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