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Meneer, hierdie 

bedrieër wat u laat kruisig 

het ,het gesê dat hy na drie 

dae in die graf, weer sal 

opstaan.  

Julle weet, Hy het ons 

soveel kere vertel dat hierdie dinge 

sou gebeur.  Wat ek nie verstaan nie, 

is dat dit is asof Hy op die manier wou 

sterf.  Hy het geweet van die tyd en 

omstandighede en gisteraand nog 

het Hy aan ons vertel wat en 

hoe dit sal gebeur.

Roer julle 

litte. Dit word 

laat.

Ons het nie 

tyd gehad om die salf 

vir sy liggaam voor 

te berei nie. Ons sal terugkeer 

nadat die Sabbat 

dae verby is.

Maar dit 

sal eers oor drie 

dae wees!

Dit is al 

wat ons nou 

kan doen.

Kom hierlangs in.  

Pasop die trap.

Die priesters 

keer terug 

na Pilatus.

Niemand 

sal by my manne 

verby kan kom 

nie.

Mattheus Johannes 27:59-66; 19:40

Dit sal 'n ramp

 afgee as sy dissipels sy 

liggaam dalk wegdra. U 

moet liewer wagte voor 

sy graf plaas om so 

iets te verhoed. Ek sal wagte 

stuur.  Maak dit 

so veilig soos

 julle kan.

Maak nou 

seker dat niemand 

hierdie seël breek 

nie.
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Moet julle nie 

bekommer dat jul dooie Messias 

sal weg kom nie. Ons het nog 

nooit 'n lyk verloor nie, 

het ons manne?

Ha. Ha, Ha!
Drie dae 

na Jesus se 

begrafnis.

Dit is die eerste 

keer dat ons oor 'n 

dooie mens moes 

waghou.

Dit sal binnekort 

daglig wees en dan 

word ons afgelos.

Dit is amper lig.  

Kom laat ons gou 

maak. Drie dae 

is verby.

Ek wens 

ons kon hierdie 

dinge al vroeër 

gedoen het.

Dis weer 'n 

aardbewing!

Mattheus 28:1-2; Lukas 24:1

AAI!AAI!
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Dit is 'n 

geweldige 

skudding.

Hoor hoe 

skreeu daardie 

mans.  Iemand 

moes seergekry 

het.

AAI!

Wat de 

duiwel……….?

Is dit 'n god?!
Hy skuif die 

klip voor die 

graf weg.

Hy sal ons 

doodmaak!

O Vader, 

wees ons 

genadig!

Dit kan 

net nie waar 

wees nie!
Vlug vir 

jul lewens!

Mattheus 28:2 – 4

Wag vir my! 

O God wees ons 

genadig!
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Die klip is so 

groot.  Waar gaan 

ons mans kry om 

dit weg te rol?

Ek weet nie, maar 

dit is al drie dae en nagte na 

Sy dood. Sonder die kruie sal 

die liggaam begin ruik.
Hulle het nie geweet dat 

die graf deur soldate 

bewaak was nie.

Iemand het 

reeds die klip 

weggerol!

Sy liggaam 

is weg. Die graf 

is leeg!

Oe!  Wie is jy?  

Waar is Jesus se 

liggaam?

Daar lê net Sy 

doodskleed!  

Kom kyk na die plek waar 

hy gelê het en gaan vertel 

aan sy dissipels dat Jesus 

hulle in Galiléa sal ontmoet.

Maak gou, ons 

moet Sy dissipels 

gaan vertel.

Jesus 

lewe!

Ek dink 

daardie manne 

was engele.

Markus 16:3-8

'n Paar 

minute 

later…

Jesus 

lewe!  U sê dat 

Hy uit die dood 

opgestaan het; net 

soos Lasarus!

Moet nie 

verbaas wees nie.  

Ek weet dat julle die 

gekruisigde Jesus 

soek.  Hy is nie meer 

hier nie.  Hy het 

opgestaan soos hy 

gesê het hy sal. 
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Jesus lewe! 

Ons kom nou net 

van sy graf af.

Jesus is nie daar nie, 

maar daar was engele 

by die graf.

Ons het 

toe onthou dat 

Jesus gesê het dat Hy 

die derde dag weer 

sal opstaan. 

Die engele het 

gesê dat Jesus 

julle in Galiléa sal 

ontmoet!

Petrus, waarheen 

gaan jy?

Na die 

graf toe.

Johannes het hom 

gevolg maar hy het 

vinniger as Petrus 

gehardloop.

Johannes!  

Wag vir my!  Ek kan 

nie so vinnig soos jy 

hardloop nie.

Dit is leeg! Wat sou dit 

beteken?

Johannes 20:2-6
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Johannes, Sy 

doodskleed lê hier mooi 

opgevou, asof Hy net opgestaan 

en weggeloop het. 

Nee, dit 

kan nie wees 

nie.

Maar waar is 

die engele? Die 

vroue moes net dinge 

gesien het.

Het julle die 

mans in wit klere 

gesien?

Daar was nie mans 

of engele nie – daar was 

niemand nie.  Maar Sy 

liggaam is weg.

Snuif, 

snuif.

Vrou, 

waarom huil 

jy?

Want hulle het 

my Heer weggeneem 

en ek weet nie waar 

hulle hom neergelê 

het nie.

Maria.

Meester!
Maria, moet nie 

nou aan my raak nie. Ek 

het nog nie opgevaar na die 

Vader nie.  Maar gaan vertel 

my dissipels wat jy gesien 

het en dat hulle my in Galiléa 

moet ontmoet.

My Heer, 

U lewe.

Johannes 20:7-17
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Ons het so 

gehoop dat hy die 

Messias is, maar toe 

is hy gekruisig.

Die dissipels het nie die nuus van 

Jesus se opstanding geglo nie.

Petrus en Johannes 

het niemand by die graf gevind 

nie. Ek vermoed iemand moes 

die liggaam gesteel het.  Die 

lawwe vroumense moet ophou 

met al hulle praatjies.  Dit 

ontstel almal.
Kom ons gaan 

maar terug Emmaus 

toe.  Hier is niks vir 

ons hier nie.

Dit is 

al die derde 

dag.

Ja, ek wonder 

hoekom Hy toegelaat 

het dat hulle hom kruisig 

as Hy beplan het om dan 

weer uit die dood op 

te staan?

Ja, en as Hy 

koning wou wees, sou 

Hy nie hierdie dinge in 

die geheim gedoen het 

nie, sou hy?

Mag ek 

saam met julle 

stap?

Whaauu!  

Jy het my laat 

skrik. Waar het 

jy vandaan 

gekom?

Sekerlik, dit 

is 'n heerlike dag 

vir stap.

Ek het julle 

hoor praat toe ek nader 

gekom het. Julle 

lyk bedroef.

Het jy nie gehoor 

van al die dinge wat die 

afgelope drie dae, rakende 

Jesus van Násaret, 

gebeur het nie?

Vanoggend is 'n paar vroue na die 

graf en ontdek toe dat sy liggaam weg is! Hulle 

sê dat hulle engele daar gesien het wat hulle 

vertel het dat Jesus weer lewe.

Toe hardloop 

twee dissipels graf toe 

maar hulle het nie Jesus 

of die engele gesien nie – 

maar die liggaam 

was weg.

Julle mense is so traag om 

te glo wat die profete aangaande die 

Messias geskryf het.  Voorspel die Skrifte 

dan nie dat Jesus eers sou ly en deur hierdie 

dinge gaan, voordat Hy Sy Glorieryke 

Koningskap kan bewerk nie?

Psalm 22; Sag. 13:7; Lukas 24:13-26
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Baie profesieë 

voorspel dat Hy uit die 

stamboom van Koning 

David sal kom. Beide 

Josef en Maria is 

afstammelinge 

van David.

Die profeet Sagaria vertel

 ons dat die Verlosser deurboor 

gaan word, en dat Sy vriende 

Hom sal slaan en wonde in sy 

hande gaan maak, maar dat Hy 

soos 'n lam na die slagting gelei sal 

word.  Al hierdie dinge sal Sy 

dood veroorsaak en Hy sal

 in 'n ryk man se graf

 begrawe word.

Die profeet 

het voorspel dat deur 

Christus blindes siende 

sal wees en dat Hy die 

gevangenisse sal oopsluit 

en dat hy die Herder 

van Israel sal wees, die 

lang verwagte Verlosser.

Wonderbaarlik!

Jesaja 

49:6, 52:13; Sag. 11:12-13, 12:10, 13:6-7; Johannes 10:18

7:14,16, 9:6, 11:1, 40:11, 42:7, 49:7, 53:1,3, 59:20; Miga 5:2; Jer. 23:5-6, Psalm 11:4, 22:15, 41:9, 42:4,6, 45:23, 

Hierdie Jesus van Násaret 

wat gekruisig is, het Hy nie beweer dat 

hy die Christus en gelyk aan die Vader is 

nie? Jesaja het mos gesê dat Hy die 'Almagtige 

God en die Ewige Vader' genoem sal word. Het 

Jesus nie self gesê dat as iemand Hom gesien 

het hulle ook die Vader gesien het nie? Sy 

bewerings is tog gegrond in die 

heilige skrifte.

Die profeet Jesaja het ook 

gesê dat die Messias sal kom wanneer 

daar geen koning in Israel of Juda sal 

wees nie en so is dit huidiglik. Jesaja het 

vêrder gesê dat hy uit 'n maagd gebore 

sal word. Volgens die profeet Miga, sal 

hy in die dorp Bethlehem van Juda 

gebore word en Hy was. 

Jesaja het ook geprofeteer dat Hy deur Israel

 versmaai sal word.  Vir 30 stukke silwer sou Hy deur 'n 

vriend verraai word.  Die profete het Sy lyding voorspel, dat 

Hy homself nie teenoor sy aanklaers sal verdedig nie, dat Hy 

gewond en verbrysel sal word en dat hulle Sy baard sal 

uitpluk. Hulle sal Sy naaktheid aanskou en in Sy gesig spoeg.  

So genadeloos sal Sy rug geslaan word dat sy voorkoms 

misvorm sal wees, meer as enige ander mens s'n.  

Maar hierdie was 'n tragedie 

waaroor Hy geen beheer gehad het nie.  Het 

Jesus dan nie gesê dat geen mens sy lewe van hom 

kan neem nie, maar, uit Sy eie wil sal hy sy lewe neerlê.  

Jesaja  het gesê dat dit die wil van die Here was om 

Hom te verbrysel, want Sy siel was 'n skuldoffer vir 

sonde.  Vir die sondes van ander is Hy gestraf.  Hy 

het die sondes van baie op hom geneem en baie 

sal deur Sy dood geregverdig word.Tog, was Sy dood nie die 

einde nie. Jesaja het voorspel 

dat Sy lewe na die dood sou voortgaan 

en dat Hy hoë aansien sal geniet en 

baie eer sal ontvang.  Hy sal redding 

tot die uithoeke van die aarde bring.  

Hy sal nie knak nie.  Die Messias 

sal 'n nuwe verbond wees.

Hy sal 'n regter wees 

en Hy sal oor 'n hernieude Israel

 in 'n nuwe stad op 'n nuwe aarde 

regeer.  Daar sal 'n dag aanbreek 

dat elke knie voor hom sal buig 

en elke tong sal erken dat 

Hy die Here is.
So, vertel my, 

waarom is julle so 

bedroef? Het julle dan 

nie by die vroue gehoor dat 

die engele gesê het dat Hy 

uit die dood opgestaan 

het nie?
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Geen wonder dat 

Hy al die profesieë 

geken het nie.

Dit is my woning. Asseblief meneer, 

dit is al laat in die dag. Kom oornag by 

ons.  Ek  wil graag meer oor die 

profesieë van Jesus hoor.

Meneer, ons sal 

geëerd wees as U die seën 

oor ons brood uitspreek.

Geseënd is U, O Here onse 

God, Koning van die Heelal, U 

wat brood uit die aarde voortbring.  

Vir die brood dank ons U.

Neem dit 

en eet.

Jesus!  

Dit is U!

Meester!

Hy het verdwyn!

Hy is 

weg!

Dit was 

die heeltyd 

Jesus!

Lukas 24:28-32

Jesus lewe! Die 

dood kon Hom nie hou nie! Hy is 

lewendig!  Kom ons gaan terug 

Jerusalem toe sodat ons Sy 

dissipels kan vertel.
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Intussen terug 

in Jerusalem.

Sluit die deur.  

Noudat die liggaam van 

Jesus verdwyn het, is die 

Priesters nog moeiliker as 

ooit.  Hulle sê dat ons die 

liggaam gesteel het.

Voor die oë van 

'n hele brigade 

soldate?

Hy het gesê 

dat Hy oor drie 

dae weer sou 

opstaan.

Ek sal nie glo dat 

Hy lewe totdat ek Hom self 

gesien het en my hande in die 

spyker wonde van sy hande 

gedruk het nie.

Dit is 

‘n gees!

Help!!

Dit is 

Jesus!

Moenie bang wees nie.  

Thomas, jy het gesê dat jy nie sou glo, 

tensy jy self gesien het nie.  Steek uit jou 

hand en voel die spykermerke en kom 

vat aan die wond in my sy.

U is my 

Here en my 

God.

Geseënd is jy 

Thomas, want jy het 

gesien en geglo, maar 

vir die wat my nie sal 

sien nie en tog glo, 

sal daar baie meer 

seën wees.

Bring asseblief 

vir my iets om te eet.  

Ek het baie dinge om 

julle te leer en ek sal 

net 'n paar dae by 

julle wees.

Meester!

Jesus!

Johannes 20:26-31; Lukas 24:36-43
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Alle mag in hemel 

en op aarde is aan my gegee.  

Gaan verkondig die evangelie 

aan alle nasies en doop hulle in 

die naam van die Vader, en van die 

Seun, en van die Heilige Gees:  Leer 

hulle om alles te onderhou wat Ek 

julle beveel het. En onthou: Ek 

is altyd by julle selfs tot die 

voleinding van die wêreld. In my Vader se huis 

is daar baie woonplek. Ek

 gaan nou om vir julle 'n plek 

gereed te maak en keer dan 

terug om  julle na My toe te 

neem, sodat julle ook kan 

wees waar Ek is.

Mattheus Johannes 28:18-20; Lukas 24:44-40; 14:2-4

Julle moet aan al 

my dissipels sê om my in 

Galiléa te ontmoet. Ek sal 

daar met julle praat.

Lank gelede is in die 

skrifte geskryf dat die Messias vir julle 

sondes sou ly en op die derde dag uit die 

dood sou opstaan. Ook dat die evangelie in 

Sy naam onder alle nasies verkondig sou 

word, beginnend in Jerusalem. 

Wag in Jerusalem totdat 

ek die Heilige Gees stuur om in 

julle te kom woon.  Hy sal aan

 julle  die krag gee om die

 evangelie te verkondig.
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Gaan terug 

na Jerusalem en 

wag totdat die Heilige 

Gees oor julle kom en 

julle versterk om 

namens My 

te praat.
Kyk, Hy 

gaan op!

Hy gaan 

terug na sy 

Vader toe.

 Ek is altyd by julle, 

tot aan die einde van 

die wêreld.

Hy is weg.  Hy 

is terug Hemel 

toe.

Waarom staar 

julle nog so 

die lug in?

Wat?  

Wie is 

dit?

Dit is die selfde twee 

engele wat ek by die 

graf gesien het.

Eendag sal Jesus 

weer op 'n wolk terugkeer, 

nes julle Hom nou sien 

gaan het.

Hy het 

teruggekeer 

na sy Vader in 

die hemel.

Keer terug na 

Jerusalem en wag 

daar op die koms van 

die Heilige Gees.

Lukas 24:49-51; 1:7-11Handelinge 
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Die dissipels is toe terug na Jerusalem, soos Jesus hulle beveel 

het, en daar het hulle vir tien dae volhard in gebed, wagtend op die 

belofte vir Krag van bo.  Hulle was bang om in die openbaar van 

Jesus se opstanding te praat, eer hulle ook die doodstraf sou kry.

Skielik het die plek waar hulle gebid het 

begin skud en 'n magtige rukwind het deur 

die kamer gewaai en daarna het tonge van 

vuur op elkeen van hulle neergedaal.

Hulle was deur die Heilige Gees vervul 

en het God in verskillende tale, wat hulle 

self nie eers geken het nie, begin prys.

Toe die Gees oor hulle kom, het hulle hul 

vrees vir mense verloor en na buite gegaan 

om God in die openbaar te loof en prys.

Ek sou sê hulle is dronk, 

maar hulle praat my taal 

vlot, sonder aksent.

Hulle praat 

ook my taal vlot. Hoe 

het hierdie ongeletterde 

mense al hierdie tale 

so gou  geleer?  

Julle, die mense van 

Israel, julle het gesien hoedat Jesus 

wonders verrig.  Dit is bewys dat God 

met Hom was en ten spyte daarvan dat 

julle hom gekruisig het, het God hom 

uit die dood opgewek.

Handelinge 1:12-14, 2:1-13, 32, 36

Geseënd is God 

die Vader van ons Here, 

Jesus Christus.
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1000 Jaar gelede het 

David oor Hom geprofeteer en 

gesê, “U sal nie my siel in die hel los 

nie, ook nie toelaat dat U gesalfde 

bederf sien nie.”

Daarom laat die huis 

van Israel verseker weet, dat 

God hierdie einste Jesus, wat julle 

gekruisig het, beide Here en 

Christus gemaak het.

Wat sal ons doen, 

siende dat ons Christus 

gekruisig het?

Verander julle denkwyse oor 

Jesus en gehoorsaam Hom deur die 

doop in water.  Hy sal julle sondes 

vergewe en julle sal die gawe van 

die Heilige Gees ontvang.

Daarna was die, wat in blydskap 

Sy woord ontvang het, gedoop: en 

dieselfde dag nog was daar omtrent 

drie duisend siele by hulle gevoeg.

Jesus is Here!

Ek glo 

in Jesus.  

Doop my!

Dit voel 

soos net gister dat 

Jesus nog hier 

by ons was.

Ja, maar 

weet jy, ek voel Sy 

teenwoordigheid nou 

nog sterker as ooit, selfs 

nog meer as toe Hy nog 

met ons was.

Ja, en daar is 

duisende mense wat 

Jesus nou ook volg, 

en hulle word elke 

uur meer.

Psalm 2, 16:2; 2:27, 37-41Handelinge 

Maande later.
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Asseblief Menere, 

hoe lyk dit met 'n paar 

sente vir armes en 

verlamdes?

Petrus, ek het niks 

nie, het jy dalk 'n paar 

sente aan jou?

Nee, maar ons het 

wel iets om aan hom te gee 

noudat die Heilige Gees 

oor ons gekom het.

Dis nou verre-gaande 

en wreed.  Hierdie man is 

lam gebore.  Sy bene is 

heeltemal ineengekrimp 

en nutteloos.

Jesus 

Christus het 

jou gesond 

gemaak.

My wêreld!

Here God 

Almagtig!

Kyk, 

sy bene 

verander!

Dit is ongelooflik.  

Die verlamde 

man loop!

Inteendeel, 

hy huppel.

Al die glorie 

aan God! Dankie 

Jesus!

Handelinge 3:1 – 11

Geen goud of 

silwer het ek nie, maar 

wat ek het, sal ek jou gee.  

In die naam van Jesus 

Christus, staan op 

en loop.
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Dit is die man wat 

verlam was. Sy bene 

was nutteloos.

Hulle sê hy was 

genees in die naam van 

Jesus, die Jesus wat 

gekruisig is.

Julle het die vors van die 

lewe, Jesus, gekruisig maar God 

het Hom uit die dode opgewek. Ons 

het Hom lewendig gesien.  Dit is 

deur geloof in die naam van Jesus 

dat die verlamde genees is.

Ek weet dat julle weens 

onkunde Jesus gekruisig het, maar 

die profete het gewaarsku dat al 

hierdie dinge sou gebeur.

Julle almal ken 

my.  Net God kon my 

bene genees. Glo en 

volg Jesus.

Verander julle 

denkwyse oor Jesus en 

word Sy dissipels sodat 

julle sondes vergewe 

kan word.

Dieselfde 

godsdiensleiers wat 

Jesus laat kruisig het, 

het soldate gestuur om 

Petrus en Johannes 

te arresteer.

Hulle het 

niks verkeerds 

gedoen nie.

Dit is onaanvaarbaar 

dat julle die mense 

in opstand teen ons 

godsdiens bring.

Handelinge 3:12, 14-19, 4:1-3

Hoekom staar julle ons 

aan asof ons 'n wonderwerk 

verrig het? Die God van Abraham, 

Isak en Jacob het Sy seun 

Jesus, verheerlik.  
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Verlamdes 

word nou gearresteer 

omdat hulle weer 

kan loop.

Dit was 'n 

wonderwerk en 

was net soos toe Jesus 

nog hier was.

My buurman maak daarop

 aanspraak dat hy Jesus, na Sy

 dood, weer lewendig gesien het.  

Hulle sê dat Hy ter gelyke tyd aan 

500 mense verskyn het.

Ek gaan die 

ander dissipels opsoek 

om meer hieroor uit 

te vind.

Ek het gedink ons 

was ontslae van die sekte 

lasteraars toe ons hul leier 

gekruisig het.

Dan maak ons 

Hom weer dood en dan ook 

al Sy volgelinge.

Hulle sê 

dat Hy nie dood 

is nie.

Wel, daai twee 

sal gou genoeg by 

Hom aansluit.

Hulle sê dat Hy 

nou by die Vader in 

die Hemel is.

Handelinge 4:3-6
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Ons weet dat hierdie man van 

geboorte af verlam was. Hoe is dit moontlik 

dat julle hom gesond kon maak. In wie 

se naam het julle dit gedoen?
In die naam van Jesus Christus 

van Násaret, die een wat julle gekruisig het 

en wie God uit die dood laat opstaan het. Hy

 het die man gesond gemaak. Onthou die skrifte, 

“Die steen wat die bouers verwerp 

het sal die hoof hoeksteen word”.

Deur geen ander is 

verlossing nie: want onder 

die hemel is daar geen ander 

naam onder die mensdom gegee, 

waardeur ons verlos kan 

word nie.

Hierdie manne is 

veronderstel om ongeletterd 

te wees.  Hulle het nooit onderrig 

ontvang nie, maar tog kwoteer 

hulle die profete vrylik.

Daar is geen nut daarin om 

hierdie wonderwerk te ontken nie. 

 Almal weet nou dat hy gesond gemaak 

is, en hulle weet dat dit Jesus se dissipels 

is wat dit in Sy naam gedoen het. Ons

 het nou 'n probleem.

Ek herken 

hulle. Hulle was 

inderdaad saam 

met Jesus.

As julle aanhou preek en 

wonderwerke in die naam van die 

gekruisigde Jesus doen, sal julle dieselfde 

pad as Hy loop.  Verstaan julle my? Gaan 

weg voor my aangesig en ek wil nie weer 

iets van hierdie opstanding uit 

die dood hoor nie!

U moet maar self 

besluit of God wil hê dat 

ons liewer aan U gehoorsaam is 

as aan Hom. Maar ons moet 

vertel van die dinge wat ons 

gesien en gehoor het.

Smyt hulle 

hier uit!

*Die godsdienstige leiers bekend as Sadduseërs het nie in die opstanding van die dooies geglo nie 

(sien Mattheus 22:23 en Handelinge 23:6-8).
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Die evangelie het oor die 

hele Israel versprei. Baie het 

tot geloof in Jesus gekom en 

was in water gedoop.

Vir duisende mense 

wat in liefde en vrede 

geleef het was die 

kerk soos familie.

Het jy die 

goeie nuus van Jesus 

Christus gehoor?

Jesus het uit 

die dood opgestaan.  

Hy lewe en is selfs 

nou by ons.

Vandat my 

familie in Jesus 

Christus glo, is daar 

vir die eerste keer 

vrede in ons 

huis.

In die kerk was 

vroue met respek en 

deernis behandel.

Die Christene het gesing 

terwyl hulle gewerk het.

Christene het in hulle duisende 

toegeneem en het voortgegaan om 

hul besittings onder mekaar te deel. 

Hulle het daagliks van huis tot huis 

gegaan en aan almal wat hulle op 

straat ontmoet het van Jesus vertel.

Handelinge 13:30 – 32, 4:10
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Julle, die mans van 

Israel, weet dat God aan ons voorvaders 

gesê het dat hul saad na 'n vreemde land 

weggevoer sou word en daar vir 400 jaar 

soos slawe sal woon, maar dat God daarna 

daardie nasie sal veroordeel, Sy mense sal 

verlos en die land, wat Hy aan Abraham 

belowe het, aan hulle sal gee.

Salomo het vir God 'n huis 

gebou.  Maar God woon nie in tempels 

wat met hande gebou is nie, soos die profeet gesê 

het: So spreek die Here; “Die hemel is My troon, 

en die aarde is die voetbank van My voete.  Waar is 

dan die huis wat julle vir My sal bou? Of waar is 

die plek van my rus?  Is dit nie My hande wat 

al hierdie dinge gemaak het nie?”

Jy spreek

 teen ons tempel!

Julle is opstandig en 

hardkoppig.  Julle harte is verhard teenoor 

God. Julle weerstaan die stem van die Heilige 

Gees, net soos jul vaders.  Julle en jul vaders 

het die profete vervolg en gedood toe hulle die 

koms van Jesus Christus voorspel het, en 

nou het julle Hom ook verraai en 

doodgemaak.

Stefanus, 

noem jy jouself 

‘n Jood?

Sal jy ons wette en tradisies 

afbreek en met wat vervang? 'n 

Dooie man wat nog deur niemand 

gesien is vandat die Romeine 

Hom gekruisig het nie?

Kyk, ek sien die 

hemele oopgemaak, en die 

Seun van die mens wat staan aan 

die regterhand van God.  O, 

die Heerlikheid!

Sit julle hande 

oor jul ore. Moenie 

na sulke lastering 

luister nie!

Neem 

hom uit die stad 

en stenig hom 

dood!

Hy 

verdien om 

te sterf!

Jesaja Handelinge 66:1; 7:1-57

Stefanus,

 moenie jouself 

belaglik maak 

nie.
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Hy probeer 

ons godsdiens 

vernietig. Onthou, nadat 

julle my gestenig

 het, sal Jesus steeds 

die Here wees.

Ons het Christus 

gekruisig en vir jou

 sal ons stenig.

Godslasteraar!

Hy het teen ons 

godsdiens gelaster.  Ons sê 

dat hy moet sterf. Saulus, het 

ons die goedkeuring van 

die owerhede?

Ja, ek sal self sy 

vonnis teken.  Hy is een van die 

gekruisigde Jesus van Násaret 

se volgelinge.  Hierdie lastery 

moet einde kry.  Gaan voort 

en stenig hom.

Saulus, 

hou my

 jas vas.

Here Jesus, ontvang 

my gees en reken hierdie 

sonde nie teen die 

mense nie.

Handelinge 7:58-59
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Maak die 

lasteraar dood!

Maak 'n einde 

aan hierdie 

Jesus mense!

Dit is 

maar net

 die begin!

Daarna was daar geweldige 

vervolging van die Kerk in 

Jerusalem en almal, behalwe die 

apostels, het die stad verlaat.

Saulus, die Fariseër, 

het die Kerk vervolg 

en elke huis ingegaan 

en mans en vroue 

gevange geneem.

Is daar nog 

Christus volgelinge 

daar binne?

Moenie my pappa 

seermaak nie!

Gryp die 

vrou ook.

Handelinge 7:59- 8:3

Klonk!
Klonk!
Klonk!
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Terwyl Filippus, 'n 

Christen, gebid het, 

het 'n engel met 

hom kom praat.

Filippus, 

staan op gaan na die 

suide op die pad wat 

afloop van Jerusalem 

na Gasa.

Ek weet nie 

waarom Hy my daar 

wil hê nie, maar as 

God sê gaan, dan sal 

ek gaan.

Dit lyk soos 

die plek.  Wat 

nou, Here?

Here, 

wat verlang

 U van my?

'n Karavaan!  

Here, is dit waarom U my 

hierheen gebring het? Is 

hier iemand wat U as U 

eie gekies het?

Gaan sluit 

aan by die 

karavaan.

Handelinge 8:26-29
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Hier was 'n man van groot aansien, in 

diens van die koningin van Ethiópië. Hy 

was haar skatmeester en was toevertrou 

met die hele rykdom van die koninkryk.  

Volgens Joodse gewoonte het hy in 

Jerusalem gaan aanbid en was op pad 

terug na Ethiópië. Hy was besig 

om die Skrifte te lees.

Hy is soos 'n lam na die 

slagting gelei, en soos 'n skaap 

voor sy skeerder, het hy nie sy 

mond oopgemaak nie, want sy 

lewe was kort geknip…..

Ek hoor 

jy lees uit die 

profeet Jesaja.  

Verstaan jy wat 

jy lees?

Jy kom so 

pas van Jerusalem 

af?

Jy besef waaruit ek 

lees?  Maar ek kan dit nie 

verstaan tensy iemand dit 

aan my verduidelik nie.  

Kom ry saam met my.

Ja, ek het 

daar gaan aanbid.  

Die geloof van my land 

het nog nooit vrede 

gebring nie. God voel 

so ver van ons af.
Ek het al gelees van die beloofde 

Messias.  Nou, terwyl ek in Jerusalem 

was, hoor ek duisende maak aanspraak 

daarop dat Hy reeds gekom het, maar dat 

Hy gekruisig was en daarna uit 

die dood opgestaan het. 

Ek het die profete 

bestudeer om te sien of so iets

 voorspel was. Weet jy of die profeet 

Jesaja  oor homself gepraat het

 of van 'n ander man?

Jesaja Handelinge 53; 8:27, 30-34
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Soos jy weet, was 

hierdie boek van Jesaja amper 

800 jaar gelede geskryf. Die hele 

53 ste hoofstuk is maar een van 

die baie profesieë oor die Messias.  

Dit sê dat hy “verag en 

verwerp” sal word. 

Aangesien jy nou net van 

Jerusalem af kom, sal jy weet dat 

alhoewel Jesus magtige wonderwerke 

verrig het, ons leiers hom 

verwerp het.

Jesaja het geprofeteer 

dat Jesus deur sy wonde vir 

ons sonde sou betaal.  In vers 5 

sê dit dat die straf wat ons 

sondaars toekom, op Hom

 geplaas sou word.

Vers 7 is  profesie 

dat wanneer Jesus voor sy 

veroordelaars staan Hy homself 

nie sal verdedig nie.

'n

Ek hou veral van vers 6 waar dit sê, 

“Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen 

ons eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid 

van ons almal op Hom laat neerkom.”  Dit is duidelik 

dat elke mens buite die wil van God is en sy eie sondige 

natuur gevolg het, maar God het ons sonde op Jesus 

geplaas en deur sy kruisdood het Hy vir ons 

ongehoorsaamheid betaal.
Vers 8 voorspel 

dat Hy uit die gevangenis 

geneem sal word en 

doodgemaak sal word om 

vir die oortredings van 

Sy volk te betaal. 
Vers 9 sê dat 

Jesus saam met die 

goddelose begrawe 

sou word en in sy dood 

by 'n ryke sal wees, en 

dat Hy geen onreg 

gedoen het nie.
Verder lees ons in vers 9 en 10,

 dat Jesus sonder sonde was en dat 

dit die wil van God was dat Hy 

verbrysel sou word en smarte sou ly, 

want Jesus het sy siel as ń

 skuldoffer vir ons sonde gebied.

Vers 10 praat van 

Sy opstanding en van 

die bediening wat hy 

daarna sal hê.

En baie ander 

profesieë vertel ons dat Jesus 

na Sy opstanding op die troon sal 

sit en dat ons, na ons dood, almal 

voor Hom sal verskyn en rekenskap 

sal gee van die lewe wat 

ons gelei het.

Jesaja Handelinge 53:3-10; 8:35; Romeine 2:16; 2 Kor. 5:21

SONDE
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Ek het al baie gehoor hoe 

die skrifgeleerdes en priesters oor 

die Messiaanse profesieë praat. 

Waarom het so baie van hulle 

dan Jesus verwerp?

Sommige van die priesters en 

skrifgeleerdes het Jesus aanvaar, maar die ander 

het aanstoot geneem toe Hy hulle skynheiligheid uitgewys 

het.  Hulle wou ŉ Messias gehad het wat die Romeine 

sal doodmaak, nie een wat hulle sondes uitwys nie. Hulle 

wou oor  ŉ koninkryk heers maar wou nie toelaat 

dat God oor hulle harte heers nie.

Ja, maar God weet alles 

voordat dit gebeur en daar was 

meer as 340 profesieë aangaande 

die Messias.  Dit is hoe ons weet dat 

Jesus die Enigste Ware Een is wat 

deur God gestuur is.

Is daar ander 

profesieë wat deur 

Jesus vervul is? Psalm 22 is 

'n profesie van 

Sy dood deur 

kruisiging. 

 

Maar was die 

Psalms nie 'n 1000 jaar 

gelede geskryf nie? Lank 

voordat kruisiging as 'n 
wyse van doodstraf 

gebruik was nie?

 

In Psalm 22:16 sê dit vir ons dat Sy hande en voete 

deurboor sou word – so was dit met die spykers gedoen.

Vers 16 van Psalm 22 lees ons dat hy dors sou wees en dat Sy beendere in Sy dood, 

los sou raak, maar dan in Psalm 34:21 is geskryf dat nie een been sou breek toe 

Hy gekruisig is nie.  Soos jy weet, is dit die gebruik om die beendere van die 

gekruisigdes te breek, maar Jesus het gesterf voordat hulle syne kon breek.  

Vers 18 van Psalm 22 het voorspel dat hulle sy naaktheid sou aanskou en vers 19 

vertel hoe hulle die lot oor een vir sy kledingstukke sou werp en dat hulle die res

 in kleiner stukke onder mekaar sou verdeel.  

Ook vertel Sagaria 12:10 ons dat Sy hande deurboor sou word en dat die Jode 

later die merke in Sy hande sou sien.  Jesaja 50:6 sê dat Sy rug geslaan sou 

word en dat hulle die hare van sy wang sou uitpluk. 

Psalm 16:10 vertel ons dat alhoewel Hy begrawe sou word, Sy liggaam nie lank 

genoeg in die graf sal bly om te bederf nie. Hy sal verraai word en die verraaier sal 

homself hang en dat sy liggaam sal val en sy ingewande in ŉ veld uitgestort sal word.  

Hierdie veld sal gebruik word om vreemdelinge in te begrawe. Al hierdie dinge en 

baie meer wat deur die profete geskryf was, het tot vervulling gekom. Daar is 

geen twyfel dat Jesus Christus die Messias, die Verlosser van die wêreld, is nie.

Psalm 22:6, 17-18, 16:10, 34:20; Jesaja 50:6; Sagaria 12:10
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Ek glo dat Jesus die 

Messias is. Hy is die beloofde lam 

wat ons sondes wegneem. Ons hoef 

nie meer offers te bring nie. Jesus 

is die weg na God.  Ek sal 'n

dissipel van Jesus word.

 

Ek sal jou doop 

as jy met jou hele hart 

in Jesus glo.

Hier is water!  

Wat verhoed my om 

gedoop te word?

O!  Dit 

is so ! Ek 

glo!

Ek doop jou in 

die naam van ons HERE 

en Verlosser, Jesus 

Christus.

Ere aan 

God!

Waar het die 

man gegaan?

Hy het net 

verdwyn!

God het hom seker 

op ŉ ander plek nodig gehad. 

Kom ons keer terug na Ethiópië en 

vertel die koningin wat ons oor die 

Messias geleer het.

Die kerk was in Ethiópië gevestig en het aanhou 

bestaan tot in die moderne tyd, toe die meeste 

Christene deur Moslems doodgemaak is.

Handelinge 8:36-30
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