
 

 

Wandelen met de Emaüsgangers 

 
Twee vrienden van Jezus vertrekken uit Jeruzalem. Ze vinden het er niet meer 
fijn: Jezus die hun grote vriend was, is gestorven. Ze gaan terug naar hun eigen 

dorp Emmaüs.  
Ze praten en praten maar. Een man komt op hen af en vraagt: 'Maar waarover 

praten jullie toch de hele tijd?' Ze zeggen: 'Weet jij dan niet dat Jezus is gestorven 
aan een kruis? Hij was onze beste vriend!' 'Jullie beste vriend?' vraagt de man. 'Ja,' 

zeggen ze, 'Hij was iemand die heel veel hield van de mensen en hij wilde de hele 
wereld goed maken, zoals God zijn Vader dat wil.'  

Maar nu kan dat niet meer. Hij is dood.  
Een paar vrouwen zeiden ons wel dat hij weer leefde, maar wat moet je daar nu 

van denken?' Intussen komen ze aan bij het huis van de twee vrienden. Ze zeggen: 
'Blijf bij ons, want het is al laat geworden.' Even later zitten ze aan tafel. Voor ze 

beginnen te eten, bidt de man tot God, dan deelt hij met hen het brood en de 

beker met wijn. Dan gaat de man weg. De vrienden kijken elkaar aan.  
 

De ene zegt: 'Dat was Jezus die met ons praatte.' En de ander zegt: 'Toen hij 
brood met ons deelde, wist ik dat hij Jezus was. Eigenlijk moeten we verder 

werken aan die goede wereld van Jezus. 
 Jezus die dood was, leeft nu verder bij ons.'  

Onmiddellijk staan de vrienden op en lopen naar Jeruzalem en overal zeggen ze: 
'Wij geloven dat Jezus verder leeft: hij heeft met ons gepraat en het brood met 

ons gebroken.' 
 

Wat betekent dit nu en wat heeft dit met wandelen te maken? 

 
Je kunt de leerlingen van Emmaüs zien als die mensen die er niets aan hebben dat 

de Kerk zegt dat Jezus leeft .................. tot ze Jezus zelf in hun leven ervaren,  
door: 

 - over Hem te praten 
 - naar de uitleg te luisteren  

- Goede dingen te doen. Deze dingen kunnen je blij maken.  



De weg die de leerlingen van Emmaüs gingen, is de weg die wij eigenlijk allemaal kunnen 

gaan om de opgestane Heer te vinden.  

Vlak na Jesus’ dood wisten zij niet zo goed hoe zij verder moesten welke weg zij moesten 

gaan, Zij waren ook verdrietig. 

Ze lopen met lood in de schoenen. Ze laten Jeruzalem achter zich. Dat betekent: ze hebben 

alle hoop opgegeven. Ze praten met elkaar over hun verwachtingen die illusies bleken te 

zijn. Maar: ze zijn in ieder geval sámen. Dat verandert niets aan de situatie, maar het wordt 

daardoor iets minder erg. En je kan met iemand praten die met je meeloopt! 

Daarom verschijnt Jezus op de plek waar ze bij elkaar zijn. Hij geeft zijn leerlingen de kracht 

om de angst van zich af te werpen en op pad te gaan met het licht en de vrede van God. 

Jezus geeft ons, aarzelende leerlingen, een duwtje in de rug, en zo kunnen we verder. 

 

 

 

 
Voor de jongsten: 

De Emmaüsgangers zijn waarschijnlijk vrienden. Zij zijn verdrietig want zij missen 

iemand heel erg. Zij voelen zich misschien net als jij als je iets kwijt bent 
bijvoorbeeld je knuffel. Als je je knuffel kwijt ben doe je erg je best om het terug 

te vinden. Je bent heel verdrietig als je hem niet kan vinden; en als je hem terug 
vindt ben je extra blij en wil je hem het liefst terug hebben. 

 
Het volgende filmpje gaat erover. Kijk maar goed naar de plaatjes en probeer zelf 

het verhaal te maken. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BMfti1jiHMA 

 

-ben je ook wel eens iets kwijt geraakt of ging je favoriete speelgoed kapot? 
-ken jij iemand die heel ver weg woont maar waar je wel veel van houdt? Als je 

iemand weinig ziet dan vergeet je hem of haar een beetje…. Maar als je hen 

weer ziet of spreekt dan wordt je weer helemaal blij. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMfti1jiHMA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je zien op deze weg? 
 

 

 
 
-Waar zie je het verhaal van Pasen? 
-Waar zou Emmaus ongeveer zijn in deze cirkel? 
-waarom zijn de mannen links bovenaan verdrietig? 
-Wat gebeurt er onderaan aan tafel? 
-Waarom weten zij zeker dat het Jezus is? 
-Is jezus herkenbaar?  
-Wat betekent de pijn rechts bovenaan? 
-Hoe zou jij het inkleuren als je  “verdrietig” links  en  “blij” rechts  zou kunnen uitbeelden? 
 



 
 
 
 
 
 

 


