
Geloofsgroei Tafel 1: Die Emmaus-gangers 2018 #4 

1 
 

Tafel 1: Die Emmaus-gangers 
uit “Aan tafel saam met Jesus” – Cas Wepener (Bybel-Media 2010) 

Lukas 24:13-35 

 

Gesels saam: 

 Deel wat jy gehoor het in die teks by die Heilige Gees. 

 Kan jy jouself vereenselwig met die Emmaus-gangers se 

gemoedstoestand (moedeloos, uitgeput, teleurgesteld)? Wat laat jou so 

voel? (Dit kan jou persoonlike lewe, werk of iets wat in die land of kerk 

gebeur wees.) 

 Kan jy dink aan ‘n tyd in jou lewe toe jy, soos die Emmaus-gangers, net 

stofpad voor en agter jou kon sien, maar nie vir God nie? Dalk voel jy selfs 

nou so… 
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Cas Wepener vertel ‘n storie in die boek waar ‘n man in ‘n gesprek oor hierdie 

onderwerp eendag vir hom ‘n baie persoonlike ervaring uit sy lewe vertel het. 

Hy het vertel hoe hy ná baie jare se diens sy werk verloor het. Hy was nie net 

diep moedeloos nie, maar ook finansieel diep in die knyp. Orals het hy werk 

gesoek, maar hy was al te oud en niemand wou help nie. As gelowige het dit 

later vir hom gelyk asof God Hom aan sy wêreld onttrek het. Hy het Kaapstad se 

middestad platgeloop om sy CV by verskillende instansies voor te lê, maar 

sonder sukses. Algaande het hy ervaar dat hy al minder vir God in enigiets sien. 

Dit het gevoel asof God baie ver van hom af was. Op ‘n dag loop hy in die 

stasiegebou in die middestad en voor hom merk hy ‘n ma en haar seuntjie. 

Skielik begin die seuntjie verbouereerd roep: “Waar’s my ma?” Maar sy ma het 

dadelik haar hand op sy skouertjie gesit en gesê: “Toemaar, ek is reg agter jou.” 

Ewe skielik het daar ‘n lig vir die man opgegaan. Hy is net soos daardie seuntjie 

wat sy ma soek. Hy soek na God en die hele tyd is Hy reg agter hom met sy hand 

op sy skouer. 

Om God te leer sien: 

Dit is ook 5 dinge wat ons in ons eredienste doen – dink ook terug aan Kyle David 

Bennett wat praat oor die erediens (institusionele kerk) se doel om ons (die kerk 

as organisme, liggaam) te help om God se visie te sien. 

 Hoe sien jy hierdie dinge gebeur in die teks en in ons eredienste? 

o Gemeenskaplikheid 

o Die opening van die Woord 

o Gebede as reaksie 

o Nagmaal 

o Uitstuur – Kom in beweging! 
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Dink na oor: Emmaus in kuns 

 

Spaanse skilder, Diego Velázquez, se “Die Laaste Avondmaal by Emmaus” 

Let op die volgende in die skildery een vir een: 

• Die persoon in die middel van die skildery is ‘n diensmeisie wat in die 

kombuis besig is om die kos voor te berei. 

• Links bo is ‘n spieël waarin ons Jesus en een van die dissipels kan sien. As 

‘n mens daaroor nadink dat daar agter die diensmeisie ‘n spieël is waarin 

‘n mens Jesus aan die tafel by Emmaus kan sien, wek dit die indruk dat die 

kyker inderwaarheid ook teenwoordig is in daardie vertrek waar die 

opgestane Jesus is. Dít beteken dat die opgestane Here van Emmaus ook 

nou daar by hom/haar teenwoordig is. 

• Verder is die diensmeisie omring deur die gewone alledaagse dinge van ‘n 

kombuis, maar juis dáár op haar eie unieke manier ontmoet sy ook die 

opgestaan Jesus… daar is háár Emmaus. 

• Die keuse van die diensmeisie as die sentrale fokus van die skildery 

kommunikeer moontlik ook iets oor die persoon van Jesus wat nie gekom 
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het om gedien te word nie, maar om te dien. Die Dienaar wat as gas by 

die tafel in Emmaus aansit, begin húlle bedien. 

Gebed 

Here, ek bid vir eensame mense, 

veral vir hulle wat moet huis toe gaan na ‘n leë blyplek, 

wat aarselend by die deur staan, bang om in te gaan na die eensaamheid wat 

daar wag. 

Mag almal wat met vrees in hulle hart by enige ingang staan 

- soos die Emmaus-gangers destyds – 

besef dat hulle die lewende Here kan binnenooi. 

En mag hulle dan deur die diepte van u genade ervaar dat hulle alleenheid 

nooit meer eensaam is nie; 

dat U as ‘n lewende teenwoordigheid by hulle is, 

Een wat hulle hart warm maak 

al is daar geen mens om mee te praat nie. 

Amen 


