
Hoopvol in ŉ Hopelose wêreld.  

LUKAS 24: 13-35  -  NAGMAAL - 19 November 2017 

Preek: 

1. 

Gemeente, broers, susters en kinders. 

In vanoggende se teksgedeelte het ons ŉ man met die naam Kleopas ontmoet.  Hy 

loop saam met ŉ metgesel, tien teen een sy vrou, van Jerusalem na Emmaus.   

Ons lees van Kleopas slegs een keer in die Nuwe Testament.  Net Lukas 24 verwys 

na hom.  Dit sal egter ŉ fout wees om te dink dat ons nie werklik weet wie hy was 

nie.  Die teksgedeelte gee vir ons baie leidrade ten opsigte van wie die man is. 

 Kleopas was ŉ Griek.  Ons kan dit met absolute sekerheid sê omdat Kleopas 

ŉ Griekse naam is wat beteken “geëerde Vader”.  Dit opsigself is baie 

interessant want ons hoor ook dat Hy deeluitmaak van Jesus se groep.  Dit 

was dus nie net Jode was Jesus gevolg het nie, maar ook Grieke, wat 

tradisioneel beskou was as heidene. 

 Verder kan ons ook stel dat Kleopas en sy vrou nie ryk was nie.  Welaf 

mense van daardie tyd sou nie alleen gereis het nie.  Mense met geld sou 

wagte hê om hul te beskerm.  Ons moet onthou dat daar baie diewe en 

booswigte gedurende daardie tyd was wat mense in afgeleë gebiede aangeval 

het.  Ons merk ook op dat hulle die 12 kilometer loop.  Indien Kleopas geld 

gehad het sou hy ten minste op ŉ donkie gery het.   

 Afgesien van die feit dat Kleopas ŉ Griek was en baie arm, was hy ook ŉ 

volgeling van Christus.  Hy verwys na homself as deel van die groep waarin 

Petrus en Maria Magdalena van deel was. 

 En omdat hy deel was van Jesus se volgelinge het hy gevrees vir sy lewe.  

Keer op keer lees ons in die evangelies dat Jesus se volgelinge agter geslote 

deure bymekaar gekom het na sy dood.  Amper asof hulle bang was vir 

vervolging.  En dit was ook nie vreemd nie.  In daardie tyd was nie net die leier 

van ŉ groep om die lewe gebring nie maar ook sy volgelinge.  Dus kan ons sê 

dat Kleopas en sy vrou angstig en benoud was.  Ons kan dit amper verbeel.  



Hulle loop die pad tussen Jerusalem en Emmaus terwyl hulle heeltyd oor 

hulle skouer loer of daar soldate is wat hulle agtervolg.  Ek dink hulle het 

so vinnig as moontlik geloop. 

 Ten opsigte van hulle gemoedstoestand kan ons sê dat hulle nie net bang was 

nie, maar dat hulle ook verward en onseker was – hulle het getwyfel.  Die 

teks vertel ons dat hulle met mekaar redeneer oor die dinge wat gebeur het.  

Hulle het so baie dinge gehoor, hulle het so baie verwagtinge gehad en nou is 

dit alles platgeslaan want Jesus, hulle geliefde rabbi, is om die lewe gebring.  

Dit het nie vir hulle sin gemaak nie, hulle kon die nie kleinkry nie.   

 Verder kan ons ook indink hoe hartseer en ontstel Kleopas en sy vrou moes 

wees. Daar staan dat hulle met somber gesigte (vers 17) geloop en praat 

het.  Jesus was hulle leier, hulle Vaderfiguur, hulle rolmodel.  Vir drie jaar lank 

was Jesus die middelpunt van hul bestaan.  Hulle het hom gevolg, by hom 

geleer en Hy het hulle versterk en moed gegee.  Maar nou is hy dood.  En 

daar is nou ŉ reusagtige leemte in hul lewens.  Waar Jesus was, is daar ŉ gat.  

En niks kan dit vul nie.  Daarom rou en treur die volgelinge van Jesus.  Die 

persoon wie hulle liefhet, is van hulle af weggeneem. 

 Maar behalwe alles wat ons nou vir mekaar gesê het broers en susters, bly 

daar nog een saak oor wat ons nog nie aangeraak het nie. Kleopas en sy vrou 

was geheel en al in wanhoop gedompel.  Kleopas sê uitdruklik: “hulle het 

gehoop dat Hy Israel sal verlos, maar dit is nou al die derde dag.”  Hulle het 

hulle hoop op Hom geplaas.  Jesus het vir hulle ŉ toekomsvisie gegee – die 

moontlikheid van iets groter, iets beter, iets mooier.  Maar nou is hy dood, en 

dit is al die derde dag.  Amper asof hulle wil sê dat daar niks van die hoop 

gekom het nie.  Dit was eintlik maar net ŉ mors van tyd.  Die gevolg was dat 

hulle teleurgestel was.  Hulle het hulle hoop op Jesus geplaas, en nou is hy 

weg.  Miskien was hulle selfs kwaad.   

2. 

Broers en susters.  Met die emosies wat maal in hul harte en verstand loop Kleopas 

en sy vrou langs die stowerige pad van Jerusalem na Emmaus.  Hulle is verward 

en onseker, gevul met twyfel.  Hulle is bang aan die een kant, maar ook baie 



hartseer.  Hulle is teleurgestel, selfs kwaad.  Hulle het eweskielik nie meer hoop 

nie. Tree vir tree loop hulle terug na hul ou lewens waar daar weinig sin is.  ŉ Ou 

lewe sonder ŉ toekoms, sonder ŉ droom vir iets beter.   

En dan gemeente vind daar iets ongeloofliks plaas.  Iets gebeur wat niemand sou 

verwag nie.  Dit is ongewoon, anders – dit is ŉ wonderwerk. 

Die Verheerlikte Jesus verskyn aan Kleopas en sy vrou.   

 Hy, God self, sien hul nood raak.   

 Hulle pyn en hartseer, hulle angs en vrees spreuk Hom aan.   

 Hy kyk na hul harte en hy sien die hopeloosheid waarmee deur die lewe loop.   

 Hy lees hul gedagtes en hy sien hul verwarring, hul twyfel, hul onsekerheid.   

 Kyk hy na hul somber gesigte en Hy sien dat hulle verlore is.  Ja, hulle loop 

miskien van Jerusalem na Emmaus, maar hulle ken nie die pad nie.  Die pad 

na die lewe. 

Omdat Hy hulle so lief het, so lief dat Hy sy eie lewe vir hul opgeoffer het, liefde 

wat so groot is dat selfs die dood dit nie kan keer nie, verskyn hy aan hulle.  En 

Jesus begin die pad saam met hulle te loop – die pad van die lewe. 

3. 

Ons het al baie keer vir mekaar gesê dat die mens, ek en jy, keer op keer hoor maar 

nie luister nie.  Hier gebeur iets soortgelykes.  Kleopas en sy vrou kyk na Jesus, 

maar hul sien hom nie raak nie.  Hulle besef nie wie Hy is nie.  Hulle besef nie dat 

dit Jesus, die Messias, is wat met hulle praat nie.  Hulle besef nie dat die man is wat 

net 3 dae van te vore om die lewe gebring is, en nou weer lewe nie. 

Jesus word egter nie kwaad nie.  Hy verwyd hulle nie omdat hulle Hom nie erken 

nie.  Nee.  In plaasvan om kwaad te word en hulle te bestraf vir hulle ongeloof en 

twyfel begin Hy eerder om saam met hulle die 12 kilometer na Emmaus af te lê.  Hy 

loop as’t ware saam met hulle op hulle lewenspad. 

En omdat hy weet dat hulle hartseer en kwaad is, vra Hy hulle waaroor hulle so 

praat en redeneer.  Hulle neem dan die uitnodiging aan en vertel Hom dan van hulle 

wanhoop, teleurstelling en ontsteltenis. 



Die wyse waarop Jesus dan die wanhoop in hul harte aanspreek is netso 

merkwaardig.  Hy laat nie magtige wonders gebeur nie. Nee, al wat Jesus doen is 

om die Woord aan hulle te verkondig.   

En wanneer hulle die Woord hoor gebeur daar iets met hulle.   

 Hulle harte begin warm klop.   

 Eweskielik, nadat hulle die Woord hoor, is hulle gemoed nie meer so swaar 

nie.   

 Eweskielik is hulle nie meer so bang en onseker nie.   

 Met die hoor van die woord kry hulle duidelikheid en besef hulle dat Jesus 

moes lei en sterwe om die sonde en die dood te verslaan.   

 Met die hoor van die Woord het hulle weer nuwe energie gekry en kon hulle 

die pad na Emmaus weer opnuut aandurf. 

 Maar nog belangriker gemeente.  Verkondig Jesus aan hulle die Woord kry 

hulle weer hoop te midde ŉ Hopelose wêreld. 

 Waar hulle voorheen geen toekomsverwagting gehad het nie, met die hoor 

van die Woord, kan hulle weer droom, hoop vir iets beter.  

4. 

Voor hulle hul oë kon uitvee het hulle klaar die 12 kilometer na Emmaus geloop.  En 

omdat hulle so aangespreek was deur die reisiger nooi hulle Hom in om saam met 

hulle te eet.   

Jesus gaan dan in en dan gebeur die volgende vreemde ding in die verhaal.  In 

plaasvan dat Kleopas hul gas bedien, neem Jesus die brood en breek dit 

waarna hy dit vir Kleopas en sy vrou gee. 

Hier aan die tafel, nadat hulle die Woord uit Jesus se mond gehoor het, kom hul 

dan finaal tot insig.  Eweskielik, met die breek van die brood sink dit in – maar die 

vreemdeling is in werklikheid Jesus.  Hy is opgewek uit die dood!  Met die breek van 

die brood het hulle nie net meer gekyk nie, maar toe sien hulle ook.  En wat sien 

hulle – hulle sien die opgestane verlosser en Heer.  Hulle oë was geopen.  En op 

daai oomblik verdwyn Jesus uit hulle sig. 

 



5. 

Omdat hulle oë oop is, hulle harte warm klop, hulle gevul is met hoop en 

energie, met moed en vertroue in hul binneste, kan hulle nie anders as om die 

12 kilometer na Jerusalem terug te haas nie.   

 Waar hulle voorheen die pad sonder hoop met somber gesigte geloop het, 

hardloop hulle nou terug na hulle vriende met blydskap en gevul met 

hoop.  

 Aanvanklik loop hulle in die dag, maar dit is donker in hulle harte, maar 

nadat Jesus aan hulle verskyn hardloop hulle in die donker, maar hulle is 

gevul met die ewige lig.   

 Hulle is nie eers meer bang om die gevaarlike pad in die donker aan te pak 

nie.   

 Self ten spyte van die bedreigings wat op die pad vir hulle lê en wag gaan 

hulle terug.   

 Want Jesus lewe, Hy is met hulle, daar is niks om meer te vrees nie.   

 Hy is magtiger as alles wat die wêreld op hul lewenspad kon gooi, ja, selfs 

magtiger as die dood.   

 Hier op die pad terug na Jerusalem, waar die donker om hulle soos ŉ kombers 

lê, het hulle weer opnuut hoop in ŉ hopelose wêreld. 

6. 

Vriende.  Ek wil afsluit deur die verhaal op elkeen van toepassing te maak. 

 Soos Kleopas en sy Vrou loop ons ook maar daagliks tussen die Kruisiging en 

Jesus se Opstanding – tussen Jerusalem en Emmaus.  (NB) 

 Dit is in ŉ sekere sin ons lewensreis.   

 Die kruisiging en die dood van Jesus vul ons ook met vrees en angs.   

 Ons twyfel deurgaans en ons is onseker of dit werklik ŉ verkil gemaak het.   

 Verder kyk ons netsoos Kleopas na die wêreld met somber gesigte en ons 

redeneer onder mekaar oor die dinge wat gebeur.   

 Oor dinge soos selfmoord en depressie, dinge soos moord en verkragting, 

oorloë en hongersnood.   



 En voor ons weer sien sit ons sonder hoop, sonder enige 

toekomsverwagtinge, sonder ŉ droom vir iets beter.   

 Dan vra ons mekaar af wat die sin van die lewe is.   

 Sodra ons nie antwoord op die vraag kry nie kyk ons met woede na die 

wêreld, of anders, sonder gevoel na mekaar. 

Dit is hoe baie van ons se lewenspad lyk.   

En dan verskyn Jesus aan ons.  ŉ Wonderwerk gebeur.  Dan klop ons harte weer 

warm en ons oë gaan oop.   

Jesus verskyn aan elkeen van ons sodra ons weer Sy woorde hoor.  Sy Woord, die 

Bybel oopslaan.  Die evangelie verdryf die twyfel en onsekerheid en vul ons weer 

met hoop en moed sodat ons die lewenspad kan aandurf. 

En sit ons vanoggend in gemeenskap met mekaar aan die tafel.  En neem ons die 

brood en die wyn in ons hande ontmoed ons weer vir Jesus.  Word ons weer aan 

Hom herinner en wat hy vir elkeen van ons gedoen het.  Kry ons weer die 

broodnodige krag om vandag te trotseer, en die hoop vir more en God se toekoms. 

Ja, gemeente, omdat Jesus aan elkeen van ons vanoggend verskyn in Sy woord en 

aan die tafel, kry ons weer hoop in ŉ hoplose wêreld. 

7. 

 Is ek en jy hoopvolle mense in ŉ wêreld waar hoop ŉ skaar kommoditeit 

geword het,  

 lewe ons in en deur Jesus se opstanding, 

 bely ons elke dag dat Jesus leef,  

 dat Hy die sonde en die dood oorwin het, 

 en dat ons deel het aan Sy oorwinning – daarom hoef ons niks te vrees nie, 

Kan ons nie anders as om soos Kleopas en sy metgesel op te spring en na 

Jerusalem te haas nie.  Of anders gestel: verskyn die Here aan ons in Sy woord en 

aan ons aan die Nagmaalstafel, gaan ons oë oop, begin ons harte warm klop.  Lewe 

ons met die sekerheid kan ons nie anders as om teenoor die wêreld te getuig van 

Jesus se opstanding.  Dan getuig ons van Jesus, en dat Hy die lig vir die wêreld is, 



selfs in die duisternis.  Dan word ons Jesus se lig, ook in ŉ wêreld wat somtyds soos 

die nag voel. 

Amen 


