
Preek	deur	ds.	Jaco	van	Sittert	 !"!"	
 

!  

 

Sondag, 1 Maart 2020 

Skriflesing:   Lukas 24: 13-35; Handelinge 2:23 

Tema:    Kruisiging beplan deur God.     
      

VERKONDIGING 
Skriflesing 

Lukas 24:13-35 
Die Emmausgangers 
Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer 

van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl 

hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar 

hulle oë is verhinder om Hom te herken. Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met 

mekaar loop en bespreek?” 

Met somber gesigte gaan hulle staan, 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?” 

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; en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad 

Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. 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. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg 

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

van engele wat gesê het Hy lewe. 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.” 

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? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid 

in te gaan nie?” 

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

het, vir hulle uitgelê. 
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Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou 

gaan. 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. Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die 

brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom 

herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 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?” 

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

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

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

brood gebreek het. 

 
Handelinge 2:23 
God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene 

aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak. 

 

PREEK  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Ek wil hê ons moet gou na hierdie kort video kyk –  

Kyk video 

https://www.youtube.com/watch?v=yG5zB2FrUMw 

 

U het sekerlik agter gekom wat die gedagte hier is.  

God se plan teenoor ons plan.  

 

Wie se plan is die beter plan? 

Moet nie dadelik antwoord nie.  

Ons almal weet wat is die regte antwoord.  

Ons almal weet dat God se plan is beter as ons eie plan.  

Ons weet wat die regte antwoord in ons gedagtes moet wees, maar kom ons wees eerlik –  

dis nie altyd maklik om dit te glo nie.  

 

Wat gebeur as ons planne verander word teen ons wense?  
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Wat as ons planne nie uitwerk soos ons wou hê dit moet uitwerk nie, of dit gebeur nie op tyd nie?  

Wat as God ons planne nie laat uitwerk nie? Wat dan? 

 

Dis baie mooi en goed dat mens kan praat oor God se plan vir ons lewens en hoe ons moet te 

werk gaan om God se plan vir ons lewens te ontdek, maar ek is ook bewus daarvan dat van ons 

is dalk nie oortuig dat ons enigsins God se plan wil hê nie.  

Ons is nie aldag oortuig dat God se plan vir ons lewens, beter is as ons eie mooi uitgewerkte 
plan vir onsself nie.  

Hoekom moet ons ‘n plan najaag waaroor ons nie noodwendig oortuig is dat dit tot ons eie 
beswil is nie? 

 

Ek wens ek kon vir u sê dat God se plan altyd sin sal maak, maar dit maak nie altyd sin nie.  

Ek wens ek kon vir u sê dat God se plan sal jou altyd laat goed voel, maar dit gebeur nie altyd so 

nie.  

Ek wens ek kon vir u sê dat God se plan altyd ons lewens makliker gaan maak, maar ek kan dit 

nie sê nie.  

 

Maar ek kan dalk dit sê – God se plan is altyd BETER as myne, maar dit is meestal HARDER 
ook.  
 

Een ding van God se plan is ook dat dit nie vas is in graniet nie, maar daar is wye grense, sodat 

ons kan keuses maak en kies om Sy wil te volg of nie. Sy wil sal altyd geskiet, maar dit kan 

saam met jou of sonder jou geskiet.  

 

God se plan kan verander – juis sodat ons gebede het. As God se plan nie sou kon verander nie, 

dan sou dit sinloos wees om tot Hom te bid vir verandering. Maar Hy sal altyd besluit of Hy gehoor 

gaan gee of nie.  

 

God is geduldig. Hy het oor geslagte heen sy verlossing van die mens van sonde laat plaasvind 

in Jesus Christus. Soms gebeur dinge gou en soms gebeur dinge stadiger. Wat wel vas staan is 

dat God se wil plaasvind en nie ons sin nie.  

 

Uitbou  
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Ons lees van twee dissipels van Jesus, nie van die twaalf nie, wat Emmaus toe loop, ‘n dorpe 

sowat 12 km van Jerusalem. Jesus is gekruisig oor Paasfees en dit was die ‘talk of the town’. 

Hulle het ook gehoor dat daar beweer is dat Jesus uit die graf weg is, maar hulle is nie oortuig dat 

Hy wel opgestaan het nie. Dan stap Jesus saam met hulle en Hy stel baie van hulle mis verstaan 

en twyfel reg.  

 

Sien hierdie paar dinge raak -  

Fokus op jouself of fokus op Jesus 
Ons is baie geneig om in alles op ons eie belange te fokus. Hier die twee dissipels is te besig 

om hulle eie bekommernisse te bespreek en te praat oor hulle eie teleurstellings en probleme, dat 

hulle Jesus nie eers erken nie.  

Ons is geskep vir God en daarom moet ons vrae oor die lewe begin by God se wil vir ons 

lewens, maar waar fokus ons?  

 

Jesus het geduld hier, en stap saam met hulle, en terwyl Hy saam loop werk Hy aan hulle begrip 

oor Sy koms. Dan gaan hulle oë later oop.  

Laat toe dat Jesus, deur God se Woord, jou ook beïnvloed. Wees oop, beskikbaar en aanvaar 

dat jy jou fokus moet skuif sodat God se wil, deur jou erken kan word en dat jy by God se wil kan 

aanpas.  

Die kruisiging van Jesus was God se plan sodat ons ons fokus alleenlik op Hom kan plaas.  

 

Loop ons weg of kom ons nader  
In plaas daarvan dat hierdie dissipels by die ander dissipel van Jesus is, loop hulle uit en weg 

van Jerusalem af. Hoekom? 

Hulle sou mos meer beteken het vir die ander dissipels in Jerusalem as wat hulle nou op hulle eie 

is. Hulle loop weg van mense dissipels, waar hulle eintlik naby hulle moes bly.  

Ons is mededissipels van mekaar. Ons moet mekaar kan rugsteun en mekaar aanmoedig en 

ondersteun, in goeie en slegte tye. Die waarde wat medegelowiges vir mekaar kan hê is 

besonders. Kom ons loop na mekaar toe.  

Die kruisiging van Jesus was God se plan en dit sluit in dat dissipels mekaar dra en ondersteun.  

 

Wees ‘n gelowige geleier 
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Hierdie twee dissipels kon nie glo dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. Dit het gekos dat 

Jesus saam met hulle moes loop en aan hulle die profete se woorde beken maak, sodat hulle tot 

besef kon kom dat Hy wel lewe en sommer daar met hulle is, voordat hulle kon glo.  

Dis nou ons werk.  
Ons word iets van Jesus se beeld tussen die mense van vandag sodat Hulle, in ons lewens, 

Jesus kan raak sien en ook in Hom glo.  

God het deur die kruisiging gesorg gelowiges Jesus sal bekend maak in die wêreld en Jesus se 

evangelie van liefde sien, beleef en tot inkeer kom.  

 

Slot 
Handelinge 2:23 
God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene 

aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak. 

 

Dit was God se plan, sodat ons God se liefde kan raak sien. God se plan is liefde vir jou! God se 

plan vir jou lewe is eintlik nie ingewikkeld nie. Jy hoef nie te wonder of jy geword het, of verdien 

het, of dalk geleenthede gemis het en nou op die verkeerde pad is nie.  

 

Jy is waar jy moet wees deur jou eie keuses, maar God se wil is dat jy Hom altyd met jou sal 

saam neem en Sy liefde rondom jou sal uitstraal.  

God se wil is in Sy Woord en dit fokus meer op hoe jy sal lewe teenoor Hom, eerder as waar, as 

wie en met wat en tot wanneer jy sal lewe. 

 

Dus, dit gaan nie oor of jou keuses jou op God se pad vir jou lewe hou nie, maar eerder of jy in 

alle keuses wat jy maak, God daar met jou sal hê.  

Dan kan ons enige keuse maak en jy sal op die regte pad wees, want waar jy ook al loop, neem jy 

God saam en leef jy jou verkose pad, tot eer van Sy naam uit. 

God het met die kruisiging, veroorsaak dat Sy plan, jou hele lewe aan Hom koppel tot in alle 

ewigheid.  

Amen 
 

   


