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“Nadat Jesus uit die dood opgestaan het, het Hy oor ’n tyd van 40 dae ’n 

hele paar keer aan sy apostels verskyn om vir hulle te wys dat Hy regtig 

lewe. Hy het gereeld met hulle oor God se nuwe wêreld gepraat.”  

Handelinge 1:2-3 (DB) 

 

 Simeon se uitspraak oor Jesus 

“Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: “Kyk, hierdie 

Kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n 

teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan 

die lig kom…”  

Lukas 2:34-35a (NAV) 

 

 Wie is Hy werklik? 

“Hulle was heeltemal oorweldig en het vir mekaar gesê: “Wie is Hy werklik? 

Selfs die wind en die see luister na Hom!”  

Markus 4:41 (NLV) 

 

 Ons het iets, ‘n lewe om voor te leef en na uit te sien  

 “Geen vervloeking van enigiets sal langer meer bestaan nie. Die troon van 

God en van die Lam sal in die stad staan en sy diensknegte sal Hom 

dien. Hulle sal Hom vol in die oë kyk, en sy Naam sal op hulle voorkoppe 

wees.”  

Openbaring 22:3-4 (NLV) 

 

 



“Maar dié wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. Hulle 

vlieg hoog, soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal 

loop en nooit vermoeid word nie.” 

Jesaja 40:31 (NLV) 

 

 Hou jy vas aan die HOOP wat in Jesus, die opgestane Here is? 

“Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van 

julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank 

nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons 

Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy 

Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom 

werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan 

weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike 

erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag 

is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy 

mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom 

in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, 

elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net 

in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan Hom het 

God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van 

die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal 

vervul.” 

Efesiërs 1:15-23 (NAV) 

 


