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1. Wat is die beste woorde wat jy kan hoor na 
iemand se laaste woorde?

2. Hoe sou jou lewe verander as ’n geliefde 
doodgaan en dan weer later terugkom?

3. Vyf gesprekke in die herontmoeting met 
Jesus na Sy laaste woorde. 

A) EK IS BY JOU:-  
”My God, my God, waarom het U my verlaat?”

Johannes 20:15-16 (NLV) 15Jesus sê vir haar: 
”Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?” Sy het 
gemeen dat dit die tuinwerker is, en het vir 
Hom gesê: ”Meneer, as ú Hom weggedra het, 
sê asseblief vir my waar u Hom neergelê het 
en ek sal Hom gaan haal.” 16Jesus sê vir haar: 
”Maria!” Sy draai om en sê vir Hom in Aramees: 
”Rabboeni!” Dit beteken ’Leermeester’.

B) EK HET JOU VERGEWE:-  
”Vader vergewe hulle.”

Johannes 21:18-19 (NLV) 18”Ek verseker jou, toe 
jy nog jonger was, het jy self jou klere vasgegordel 
en het jy rondgegaan waar jy ook al wou; wanneer 
jy egter oud is, sal jy jou hande uitstrek en iemand 
anders sal jou klere vasgordel en jou bring waar 
jy nie graag sal wil wees nie.” 19Dit het Jesus gesê 
om te sinspeel op die soort dood waarmee Petrus 
God sou verheerlik. Nadat Hy dit gesê het, sê 
Jesus vir Petrus: ”Volg My as my dissipel!” 

C) EK BRING VERVULLING:- 
 “Ek is dors.”

Johannes 21:5 en 9 (NLV) 5Hy vra toe vir hulle: 
”Kinders, het julle nie iets om te eet nie?” Hulle 
antwoord vir Jesus was net: ”Nee.” ... 9Toe hulle 
aan land kom, sien hulle ’n vuurtjie met ’n vis wat 
daarop lê, en daar was ook brood. Jesus sê toe 
vir hulle: ...

Lukas 24:36-43 (NLV) 36Terwyl hulle nog besig 
was om hierdie dinge te bespreek, het Jesus 
onverwags tussen hulle gestaan en vir hulle 
gesê: ”Vrede vir julle!” 37Hulle het groot geskrik en 
beangs geword en gedink dat hulle ’n spook sien. 
38Hy sê toe vir hulle: ”Waarom is julle so verward 
en waarom kom daar twyfelgedagtes in julle harte 
op? 39Kyk na my hande en my voete: Dis mos 
Ek self. Vat aan My en kyk! ’n Spook het tog nie 
vleis en bene soos julle kan sien dat Ek het nie.” 
40Terwyl Hy dit sê, wys Hy vir hulle sy hande en 
voete. 41Toe hulle vanweë blydskap en verbasing 
nog nie glo nie, sê Hy vir hulle: ”Het julle miskien 
iets te ete hier?” 42Daarop gee hulle aan Hom ’n 
stuk gebakte vis. 43Hy het dit geneem en in hulle 
teenwoordigheid opgeëet.

D) EK HET ’N OPDRAG:-  
“Dit is volbring.”

Matteus 28:18-20 (NLV) 18Jesus kom toe nader 
en sê vir sy dissipels: ”God het die volle mag oor 
hemel en aarde aan My toevertrou. 19 Gaan dan, 
maak al die nasies my dissipels, en doop hulle 
in die Naam van die Vader en die Seun en die 
Heilige Gees. 20Leer hulle om alles te gehoorsaam 
wat Ek aan julle opgedra het. En weet vir seker: 
Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die 
wêreldgeskiedenis.”

E) EK MAAK VIR JOU ’N PLEK GEREED:-  
“Jy sal saam met My in die paradys wees.”

Johannes 14:1-4 (NLV) 1”Moenie ontsteld wees 
nie. Hou net aan om op God te vertrou en hou 
ook aan om op My te vertrou. 2In die huis van my 
Vader is daar baie kamers. As dit nie só was nie, 
sou Ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om 
vir julle plek gereed te maak. 3En as Ek gegaan en 
vir julle plek ingerig het, kom Ek terug en sal julle 
na My toe neem sodat julle ook kan wees waar Ek 
is. 4Julle weet mos waarheen Ek gaan, en hoe om 
daar te kom.”

4.  Het jy ’n herontmoeting met Jesus nodig?

5. Jesus ontmoet jou vandag waar jy is.

2 Petrus 1:3 (DB) 3Die Here se hemelse krag het 
alles vir ons gegee wat ons nodig het om elke dag 
reg te leef en in ’n persoonlike verhouding met 
Hom te staan. Ons ken God nou op ’n totaal nuwe 
manier. Hyself wat so vol heerlikheid en grootheid 
is, het ons elkeen geroep om in Hom te glo.
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