
 

Opgewek en Opstandig 
 
 
‘n Deurmekaarspul 
 
• Daar is ‘n vreeslike gerondhardlopery aan 

die gang hier in Johannes 20. Maria 
hardloop weg van die graf af van skok toe 
sy sien dis leeg. Petrus en Johannes 
hardloop na die graf toe soos mens na ‘n 
ongelukstoneel sal hardloop. Want een 
ding weet hulle seker, en dis dat die nuus 
van die leë graf hulle lewens onherroeplik 
kom verander het.  

• Hulle hardloop na die graf toe omdat hulle 
wil verstaan wat gebeur het en hoe dit 
hulle raak.  Dis tipies mens, ons wil 
verstaan, sodat ons dit kan beheer.   

• In die huidige COVID-19 deurmekaarspul 
probeer ons ook ons bes om te verstaan, 
sodat ons minstens die illusie van beheer 
kan verkry. Dis ook waarom mens so baie 
fopnuus en samesweringsteorieë kry – 
mense versprei dit om te voel ons weet 
wat “eintlik” aangaan.   

Om verklaar te wórd 
 
• Mens maak ‘n groot fout as jy daarop 

fokus om die opstanding te probeer 
verklaar. Ook in Jesus se tyd het mense 
allerlei teorieë gehad, soos dat Hy nie 
regtig dood was nie, maar net in ‘n koma, 
dat die Romeine sy liggaam gesteel het, of 
die dissipels self.  Om die biologie te 
verklaar is net so onsinnig.  Want die 
opstanding is nie daar om verklaar te 
word nie.  Dis daar om jóú te verklaar.   

• Die opstanding is daar as ‘n egte 
belewenis wat vir jóú vind.  Petrus en 
Johannes vind nie vir Jesus nie, die graf is 
leeg. Maria vind hom ook nie, maar 
Iemand sê “Maria!” en vind haar.   

• Het ons al ooit die opstanding vanuit God 
die Vader se perspektief beleef? Die Vader 
kry sy Seun terug! En saam met Hom kry 
Hy sy ander kinders terug, vir my en jou, 
en sy hele Skepping wat van Hom af 
weggedryf het. Wat ‘n vreugde in die 
Vaderhart! “Adam en Eva kom van agter 
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die bosse te voorskyn, nadat God so lank 
na hulle gesoek het” skryf Okke Jager.  

• Watter ander verklaring as die opstanding 
is daar vir ‘n ruwe visserman, verloënaar 
en lafhartig daarby, om die rots Petrus te 
word deur wie se woorde 3000 mense op 
Pinksterdag tot bekering kom?  Die 
Opstanding verklaar Petrus se opstanding.   

• Watter ander verklaring is daar as mense 
wat selfgerig ingestel is, na buite begin 
leef, begin omgee en dien?  Die 
Opstanding verklaar my opstanding.  

• Watter ander verklaring is daar as mense 
in ‘n onverbiddellike, uitsiglose tyd van 
inperking en angs vir alles wat ontwrig, 
mekaar begin raaksien, die aarde raaksien, 
eenvoudiger lewe?  Die Opstanding 
verklaar ons opstanding.   

Die Opwekking maak ons opgewek 
 
• Sedert die opstanding kan ons van die 

dood nie eers meer seker wees nie. Die 
opstanding skenk aan ons die twyfel aan 
die dood.  As die dood nie die einde is nie, 
waar gaan dit eindig?  Dan is alles mos op 
sy kop en is niks meer vas en seker nie, en 
is geen doodloopstraat meer finaal nie. 
Christus kom haal die dood uit die 
“doodloop” en skenk aan ons nuwe 
“loopstrate”. 

• Is ons bereid om nuwe moontlikhede in 
doodloopstrate raak te sien? 

• Is ons bereid tot daardie opgewektheid, 
wat nie ‘n oppervlakkige borrelende gelag 
hoef te beteken nie, maar wel die wete 
dat God nuwe paaie oopmaak? 

Die Opstanding maak ons opstandig 
 
• Is jy bereid om opstandig te raak, omdat jy 

weet Christus duld nie doodloopstrate en 

diep groewe nie, net so min as wat Hy die 
toe graf geduld het? 

• Die Opstanding maak ons opstandig 
omdat so min van die verlossing en nuwe 
lewe in ons wêreld te siene is.  Ook in my 
vasgeloopte gewoontes en denke. En dit 
dwing my tot openheid en tot 
rewolusionêre dade van liefde omdat ek 
weet dat God ‘n pad deur die dood getrap 
het.   

Die Eerste Dag 
 
• Die opstanding gebeur nie op die Sewende 

Dag toe God gerus het nie. Dit vind plaas 
op die Eerste Dag, toe Hy gesê het “Laat 
daar Lig wees!”.  Wanneer Jesus weer aan 
sy dissipels verskyn is dit die Agste Dag – 
weer Sondag. Daarom vier ons eredienste 
op Sondae, in die lig van die opstanding. 

• Of jy in die teken hiervan lewe, is nie iets 
wat jy kan versin en namaak nie.  Dis iets 
wat geglo, beleef en geleef word.   

• Stap uit in die Lig van die Eerste Dag!   
Die graf is leeg! 

 

 
 
• Hoe beleef jy hierdie ontwrigtende tyd in 

ons wêreldgeskiedenis?   
• Wat beteken die stelling vir jou dat ons nie 

die opstanding moet probeer verklaar nie, 
omdat die opstanding eerder vir my 
verklaar. Ek vind nie vir Jesus nie, Hy vind 
my, soos vir Maria? 

• Hoe kan die Opwekking jou opgewek 
maak?  

• Hoe behoort die Opstanding jou opstandig 
te maak? 

Bespreking in Kleingroepe 


