
Saterdag 30 Mei 
 
Skrifgedeelte: Lukas 24:1-12 
Fokusgedeelte: Lukas 24:11 
 

Glo dat Jesus uit die dood opgestaan het! 
 

en spyte van die feit dat Jesus sy dissipels telkens daarop gewys het dat 
Hy uit die dood sou opstaan, was hulle steeds verbaas toe hulle die nuus 
kry dat Jesus se liggaam nie meer in die graf is nie. Tomas het selfs gesê 

dat hy die opstanding alleen sal glo indien hy self sy hande in Jesus se wonde 
kan druk. 

Nie die Jode, Grieke of Romeine het geglo dat God ’n individu uit die dood 
sal laat opstaan nie. Die geloof in die opstanding van Christus was vir die 
mense van daardie tyd moeilik om te aanvaar. Dit het teen hulle wêreldbeeld 
ingedruis, net soos vandag. 

Daar moes dus iets indrukwekkend gebeur het om soveel mense se 
wêreldbeeld in so ’n kort tydjie te verander. Dit moes so indrukwekkend gewees 
het dat dit al hulle vooropgestelde idees kon vernietig, want ons lees dat 
duisende mense ná Christus se hemelvaart tot geloof gekom het (vgl. Hand. 
21:20). So ’n wêreldbeeldverandering kon net plaasvind indien hierdie 
gelowiges Jesus ná sy opstanding gesien het. 

Daar is ook ’n sterk rasionele bewys in hierdie gedeelte dat dit wat ons in die 
Bybel lees oor die opstanding van Jesus, waar is. Dit handel rondom die eerste 
getuies wat uitgestuur is om te gaan vertel van Jesus se opstanding. 

Die heel eerste getuies was vroue. Maria Magdalena, Johanna en Maria 
word na die dissipels toe gestuur om vir hulle te gaan sê dat Jesus uit die dood 
opgestaan het. Teoloë en geskiedkundiges voel dit eens dat vroue nie in 
daardie tyd as betroubare getuies geag is nie. Indien die dissipels daarom ’n 
storie sou wou opmaak oor die opstanding van Jesus, sou hulle beslis nie 
hierdie vroue genoem het as die eerste getuies nie. 

So waarom het die skrywers van die evangelie, in hulle weergawe van wat 
gebeur het, genoem dat hierdie vroue moes vertel van die opstanding? Omdat 
dit werklik gebeur het. JESUS HET OPGESTAAN! 
 
Sing: Psalm 66-1:1, 7 
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