
Lukas 24:13-35 

Vooraf 

Op die paar Sondae na Paasnaweek fokus ons steeds op die opstanding. 

Agtergrond 

Verlede Sondag het ons stilgestaan by die verhaal van die ongelowige Thomas. Die verhaal word net 

deur Johannes en nie deur die ander evangelies vertel nie. Vanoggend kyk ons na die verhaal van die 

Emmausgangers. Hierdie verhaal word weer net deur Lukas en nie deur die ander evangelies nie, 

vertel. 

Inleiding 

Karl Barth was sekerlik een van die vernaamste teoloë van die 

negentiende eeu. Hy is veral bekend vir sy Kirchliche Dogmatik wat 

uit dertien volumes bestaan. Hy het eendag met die openbare 

vervoer in Basel, Switserland waar hy gewoon en klas gegee het, 

gereis. Saam met hom in die voertuig was ’n toeris wat langs Barth 

kom sit het. Die twee mans het begin gesels en Karl Barth het 

gevra: “Is jy nuut in Basel?” Die toeris het ja geantwoord. Barth het 

verder gevra: “Is daar enigiets spesifiek wat jy in Basel wil sien?” 

“Ja” het die toeris weer geantwoord, “ek sal baie graag die bekende teoloog, Karl Barth wil ontmoet. 

Ken jy hom?”  Half verleë het Karl Barth geantwoord: “Ja, ek skeer hom elke oggend.” Die toeris het 

opgewonde uit die voertuig geklim, teruggegaan na sy hotel en vir homself gesê: “ Ek het vandag 

Karl Barth se haarkapper ontmoet.” 

Ironies: Die arme toeris was in die teenwoordigheid van die mens wat hy die graagste wou ontmoet 

– maar het dit nie besef dat dit hy is nie. 

Die storie van die Emmausgangers is byna dieselfde as die van Karl Barth en die toeris. Somber en 

hartseer praat hulle oor Jesus, maar hulle besef nie dat hulle met Jesus praat nie! Eers later ontdek 

hulle Jesus leef.  

1. Jesus het opgestaan 

Al vier die evangelies doen moeite om aan te toon dat Jesus opgestaan het. Al vier vertel van 

gebeure waar Jesus na sy opstanding aan mense verskyn het. Hierdie verhale word vertel met die 

uitsluitlike doel om te bevestig en te bewys dat Jesus waarlik opgestaan het. Hierdie ware historiese 

gebeure bevestig Jesus se opstanding. 

Dit is presies ook Lukas se oogmerk met die Emmaus-verhaal in sy evangelie. Hy vertel hoe die twee 

persone op dieselfde middag na Jesus se opstanding oppad is vanaf Jerusalem na Emmaus. Dit was 

’n reis van twaalf kilometer. 

Ons lees dat een van hierdie persone was ’n sekere Kleopas. Ons weet niks meer van hom nie. Wie 

die ander was weet ons nie. Sommige geleerdes meen dit was Kleopas se vrou. Hulle motivering is 

die feit dat hulle na dieselfde huis toe gaan. Ander dink die tweede persoon was Lukas self. Hulle 



reken dat al die detail in die storie getuig dat Lukas self moes by gewees het. Ander meen weer dat 

Lukas juis die detail gee om te bevestig dit is ’n ware verhaal en bewys dat Jesus opgestaan het. 

Wie hierdie twee reisigers na Emmaus was, maak nie regtig saak nie. Die feit wat beklamtoon word 

is eenvoudig: Jesus het opgestaan. 

Eintlik weet ons dit. Maar dit is tog maar goed om dit weer en weer te hoor. Dit is immers een van 

die kern waarheid waarop ons geloof berus. Dit is wat ons glo. Dit is wat ons kinders van God maak. 

Dit is waarom ons hier is vanoggend. 

2. Siende blind en horende doof 

Die tweede element van hierdie verhaal wat ek wil uitlig is die feit dat hierdie twee mense Jesus nie 

erken nie.  

Hulle moes hom geken het. Hulle het gehoop Hy sou die verlosser van Israel wees. Hulle het gehoop 

vir iemand om die Romeinse juk af te gooi en hulle te bevry. Jesus het soveel belofte getoon om 

hierdie verlosser te wees. En toe gebeur die dinge waaroor hulle praat. Die Joodse leiers laat Jesus 

doodmaak. Hulle beskryf hulleself as deel van die kring van Jesus. Hulle moes van sy volgelinge 

gewees het. Hierdie gebeure het hulle intens geraak. Ons lees hulle is somber. Hulle was self in 

Jerusalem toe hierdie dinge gebeur het en het dit op een of ander manier eerstehands beleef. 

En om die kroon te span, hoor hulle toe die opstandingstorie. Dit het hulle nog meer ontstel; 

verward gelaat.  

Geen wonder dat hulle Jesus nie erken het nie. Wie sou in elk geval verwag dat iemand wat dood is 

en begrawe is, skielik saam met jou sou stap. Mens wil hulle verskoon dat hulle Jesus nie erken nie. 

Maar ’n mens sou dink dat hulle Jesus sou erken toe Hy begin om die Ou Testament uit te lê. Sy 

kennis en interpretasie van die boodskap van die Ou Testament moes hulle sekerlik darem by Jesus 

uitgebring het. Maar ook dan erken hulle Jesus steeds nie. Hulle bly siende blind en horende doof. 

Selfs as Jesus, nadat  hulle hom oorreed, by hulle huis ingaan, erken hulle Hom steeds nie. 

Dit is eers as Jesus die brood breek, dat hulle Hom erken. Ons wil hierdie brood breek verbind aan 

die Nagmaal. Tog was dit nie die geval nie. Ons moet onthou dat daardie naweek het die Jode die Ou 

Testamentiese pasga gevier. Dit was die fees van die ongesuurde brood. Die Jode het met die 

aandete die ongesuurde brood gebreek en geëet. Dit is  waarskynlik die rede waarom die twee 

reisigers teruggekeer het na hulle tuisdorp en huis – hulle wou die fees vier. Dit is ook waarskynlik 

die rede waarom hulle Jesus oortuig om by hulle tuis te gaan. 

Tydens die ete erken hulle vir Jesus. Hulle oë en ore gaan oop. Hulle besef dat dit Jesus is wat saam 

met hulle gestap en geëet het. Hulle moes besef het dat die opstandingsgerugte waar is.  

Maar dan verdwyn Jesus.  

Hierdie Emmausgangers se onvermoë om Jesus te erken, het my laat wonder of ons nog Jesus erken. 

Is ons nie ook maar siende blind en horende doof nie? Dit het my ook laat wonder oor mense wat 

van tyd tot tyd te kenne gee dat hulle God gehoor het – ’n boodskap van God gekry het. Werk dit so? 

Dink maar aan Angus Buchan wat sê God het met hom gepraat. Praat God met mense? Of dalk net 

met party mense? 



Ek dink dat God werk en praat in die eerste plek deur sy Woord en Gees.  Dit is waar ons God leer 

ken. Dit is waar ons leer wie God is en wat God doen en ook leer wie ons is en wat ons moet doen. 

God praat deur sy Woord en sy Gees verlig ons om daardie Woord te hoor en verstaan. Daarom is dit 

so nodig dat ons voortdurend met God se Woord besig is. 

God praat met ons deur ons gebede. Gebed is om met God te praat en God toe te laat om met ons 

te praat. Natuurlik ook altyd deur die werk van sy Gees. Ons weet en verstaan nie altyd hoe God in 

die gebed praat nie, maar Hy doen dit. Dit is belangrik om in afwagting en met verwagting te bid. En 

dan moet ons dit wat ons glo, God vir ons sê, toets aan God se Woord. God sal tog nooit iets vir ons 

sê wat in stryd met sy Woord is nie. 

God kan sekerlik ook op ander maniere met ons praat. Wie is ons immers om God aan bande te wil 

lê. Hy kan praat deur ons eie insigte. Hy kan praat deur ander mense. God kan praat deur die 

gewone dinge soos dood gewoon die voordiehandliggende feite. God kan ook op buitengewone 

maniere praat. 

Die geheim is dat ons naby aan God moet leef. Ingestel om God te hoor en te erken. Oorgegee aan 

sy Gees en met sy Woord en gebed besig wees. Soekend. En alles wat ons hoor moet ons toets aan 

God se Woord en ook leiding vra by mede gelowiges. 

Terwyl ek hieroor praat: Dit is een van die belangrike dinge wat die taakspan in hulle nadink en 

studie oor die gemeente se pad vorentoe ontdek het. Ons moet soek na God se wil. Ons moet hoor 

wat God se droom en plan met ons is. En daarom nooi ons die hele gemeente uit om saam by God te 

gaan soek en hoor.  

3. Reaksie as Jesus erken word 

As hierdie twee reisigers Jesus erken is daar dadelik reaksie. Hulle somber ingesteldheid word 

vervang met opgewondenheid. Hulle vertrek dadelik terug na Jerusalem – na die dissipels.  

Dit was nogal vreemd. ’n Rukkie tevore het hulle by Jesus aangedring dat Hy by hulle moes oorbly.  

Verder reis in die donker sou gevaarlik wees. Maar hulleself pak dadelik die gevaarlike tog in die 

donker aan – terug na Jerusalem. Hulle wil die nuus van Jesus wat opgestaan het gaan deel met die 

ander. Hulle is te opgewonde om te wag tot more. Hulle het die opgestane Here gesien en gehoor! 

In Jerusalem gekom, hoor hulle dieselfde nuus van die dissipels. Die Here het regtig opgestaan. Ook 

Petrus het Hom gesien.  

Die Emmausgangers reageer. Hulle vertel wat hulle gesien en beleef het. Hulle getuig: Die Here het 

opgestaan. 

Hierin lê die uitdaging vir ons opgesluit. Dit is goed en wel om te weet dat Jesus opgestaan het. Dit is 

goed om te bely dat Jesus leef. Maar ons hele lewe moet ’n reaksie daarop wees. Ons moet dit hoor 

en weet en glo en dan reageer. Ons moet dit vertel – met ons woorde en met ons lewe. 

Ons moet leef as mense wat geraak is, bevoordeel is deur Jesus se sterwe en opstanding. Ons is 

opstandingsmense. Dit gee ons lewe rigting en sin. Ons lewe as nuwe mense. Ons is getuies van 

Jesus se opstanding. 



Hoe doen ons dit? Deur gehoorsaam te wees aan wat God van ons vra. Deur sonde uit te sny en die 

goeie dinge na te jaag. Elke dag, elke uur, minuut en sekonde van elke dag. Week na week. Jaar na 

jaar. 

Slot 

As daardie toeris in Basel maar geweet het hy gesels met sy held, Karl Barth. Hy sou sekerlik elke 

sekonde van die gesprek geniet het. Dit later weer oor en oor beleef en herkou het. Toe is hy maar 

net opgewonde omdat hy iemand ontmoet het wat Karl Barth ken. 

As daardie Emmausgangers besef het hulle stap en praat en kuier en eet met Jesus. As hulle maar 

vroeër besef het Jesus het opgestaan. Hulle sou sekerlik elke oomblik waardeer en geniet het. 

Gelukkig het hulle dit later besef en sekerlik oor en oor beleef. 

Gelukkig weet ons Jesus het opgestaan. Gelukkig weet ons dat Jesus steeds teenwoordig is in ons 

lewens en dat ons sy stem kan hoor. In sy Woord, deur sy Gees.  

Maar dan moet ons ingestel wees om Hom te hoor, Hom te sien. Ons moet naby God leef met die 

verwagting en afwagting om Hom te hoor. Ons moet besig wees met sy Woord en ons moet bid. Ons 

moet oorgegee aan die Heilige Gees lewe. Ons moet gehoorsaam wees en reageer op wat Jesus vir 

ons sê en leer en wys. 

God is hier teenwoordig. Op aarde, in ons midde. 

 

 

 

 


