
 

 
Ons beplan jare terug ‘n lekker vakansie.  
My seun sit op my skoot en kyk so in die 
verte in en sê: Pappa daar moet net nie iets 
voorval nie, want ek het die prentjie al in 
my kop. Teleurstellings gebeur wanneer 
die realiteit en die prentjies in ons koppe 
nie bymekaar uitkom nie. Teleurstellings 
het dus te make met ons 

• Verwagtinge 

• Drome 

• Planne 

Verwagtinge laat my onwillekeurig dink 
aan ‘n swangerskap. Ons kry ‘n gedagte, 
idee in ons kop, ons beplan iets, werk vir 
iets.  Die prentjie raak al hoe groter en 
helderder tot wanneer die dag aanbreek 
waarvoor ons gewag het. Dan kan dit 
gebeur dat alles anders uitwerk as waaroor 
ons gedroom en beplan het. Dit is dan 
wanneer teleurstelling oor ons toesak. 
 
Soms is die teleurstelling in onsself: dat ek 
nie hard genoeg probeer het nie, of nie 
gedoen en gepraat het toe ek moes nie, of 
andersom. Soms is ek teleurgesteld in 

ander – miskien omdat ek nie voor die tyd 
my verwagtinge gedeel het nie. Soms werk 
planne net nie uit nie, is sake buite my 
beheer. En waar is God in dit alles? Hoeveel 
keer het ek nie al gebid en gevra vir iets nie, 
en dan werk dit anders uit. 
 
Hoe gemaak met ons teleurstellings? 
Iemand sê dit is beter om minder te 
verwag, dan is die kans op teleurstelling 
minder – maw stel jou visier laer. En is dit 
die moeite werd om te bid en te vra, te bly 
glo en hoop as dinge nie altyd uitwerk nie? 
Is die keuse vir ‘n middelmatige lewe 
(mediocre life) en versigtiger wees om op 
God te vertrou die uitweg om minder 
teleurgesteld te wees? 
 
Die verhaal van die Emmausgangers het my 
die week kom help met perspektief. Die 
pad na Emmaus is by uitstek ‘n pad van 
teleurstelling. Toe Cleopas en sy reisgenoot 
se tekkies die teer slaan en ‘n vreemdeling 
by hulle aansluit, kom die volgende uit 
hulle monde as hulle hom begin vertel: 
Maar ons het so gehoop dis hy wat Israel 
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sou verlos. Hierdie Jesus van Nasaret, ‘n 
profeet wat magtig was in woord en daad, 
voor God en die hele volk...maar hy is 
oorgelewer deur die priesterhoofde en die 
Joodse Raad en is ter dood veroordeel.  Drie 
dae gelede het hy ‘n vernederende dood 
aan ‘n kruis gesterf. En nou is sy graf leef. 
Sy liggaam is weg. Vroue was op die toneel. 
Hulle is die klits kwyt. Hulle sien nou engele 
en gesigte... 
 
Die Emmaus pad is egter nie net ‘n pad van 
teleurstelling nie, dis ook ‘n 
opstandingsverhaal. Ek is diep geraak deur 
wat Jesus in die verhaal van sy karakter 
kom wys: 
 
1. Stille opstanding   

Mens sou verwag (gehoop) het dat die 
opstanding van Jesus meer dramaties sou 
wees, dit van die dakke af geskreeu sou 
word, almal sou weet. Jesus verskyn aan 
die twee pelgrims in die gedaante van ‘n 
sagte vriendelike medereisiger – amper 
teleurstellend: die subtiele weggesteekte 
God. 
  
2. Genesing in storievertelling  

Getrou aan wie hy is, bars hy nie met sy 
storie by hulle in nie. Jesus ontmoet die 
twee pelgrims waar hulle is en laat hulle 
toe om hulle verhaal van teleurstelling te 
deel. Hy luister. En dan vertel hy hulle 
verhaal terug. Die keer met perspektief, 
binne konteks, met die Skrifte. En so plaas 
hy hulle verhaal binne die groter prentjie 
waar die gekruisigde Jesus inderdaad die 
Verlosser word.  En hulle harte het warm 
geword... 
  
3. Jesus dwing hom nie op hulle af nie – hy 

skep ruimtes vir vrye keuses 

Jesus maak of hy wil afdraai. Hy gee hulle 
die kans om self te belsuit of hulle ‘n 
vreemdeling in hulle huis gaan innooi. Ek 
sidder om te dink dat, sou hulle hom nie 
innooi nie, die Messias wie hulle geken het, 
‘n vreemdeling sou bly en hulle op die 
Opstanding uitgemis het. Hulle woorde: Bly 
by ons raak ‘n nuwe opwindende storie. 
Die gas word die gasheer 
   
4. Jesus in die eenvoudige dinge 

Hulle sit om ‘n tafel. Jesus neem die brood, 
seën dit, breek di ten deel dit uit. En hulle 
oë  gaan oop. 
 
5. Refleksie 

• Ons almal is soms op die Emmaus pad: 

die pad van nederlae, ontnugtering, 

misverstaan en TELEURSTELLINGS. 

Soms neem die opstanding langer as 

drie dae om te gebeur. Soms is dit 

moeilik om die opgestane Christus raak 

te sien. Dink hieroor na en gesels met 

mekaar. 

• Soms lê my teleurstelling daarin dat ek 

nie die groter prentjie kan sien nie. Hoe 

lyk my verhaal as ek dit in God se groter 

verhaal kan plaas? 

• Dis soms die klein dingetjies, soos om 

saam om ‘n tafel te sit met mense wat 

my liefhet, wat niks sê nie, maar net 

ruimte bied, wat die brood aangee, wat 

my laat sien. Praat met mekaar hieroor. 

 


