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UIT DE BIJBEL:  
HET EMMAUSVERHAAL - LUCAS 24, 13-35 

B I J E E N K O M S T  7  

W E R K B L A D  V O O R  D E  O U D E R S  

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Samen eucharistie vieren 

[13] Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp Emmaüs, dat 
zestig stadiën van Jeruzalem ligt. [14] Ze spraken met elkaar over alles wat 
voorgevallen was. [15] Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus 
zelf zich bij hen en liep met hen mee. [16] Maar hun ogen waren niet bij 
machte Hem te herkennen. [17] Hij sprak tot hen: ‘Waarover lopen jullie zo 
druk met elkaar te praten?’ Met sombere gezichten bleven ze staan. [18] Een 
van hen, die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent U dan de enige 
inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is 
gebeurd?’ [19] ‘Wat dan?’ vroeg Hij. Ze zeiden Hem: ‘Wat er gebeurd is met 
Jezus van Nazaret. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen 
van God en van heel het volk. [20] Onze hogepriesters en leiders hebben Hem 
overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen, en ze hebben Hem zelfs 
gekruisigd. [21] En wij hadden zo gehoopt dat Hij het was die Israël zou 
verlossen, maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. [22] 
Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren 
vanmorgen vroeg naar het graf gegaan [23] en toen ze zijn lichaam daar niet 
aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning 
hadden gehad van engelen die zeiden dat Hij leeft. [24] Een paar van ons 
zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd 
hadden, maar Hem hebben ze niet gezien.’ [25] Toen zei Hij tot hen: ‘Wat zijn 
jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in 
alles wat de profeten hebben gezegd! [26] Moest de Messias niet zo lijden en 
dan zijn heerlijkheid binnengaan?’ [27] En Hij legde hun uit wat in heel de 
Schrift op Hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle Profeten. 
[28] Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed Hij alsof Hij 
verder wilde gaan. [29] Maar met aandrang vroegen ze: ‘Blijf bij ons, want 
het is bijna avond en de dag loopt al ten einde.’ Toen ging Hij mee naar 
binnen om bij hen te blijven. [30] Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het 
brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. [31] Nu gingen hun de 
ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht 
verdwenen. [32] Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet hartverwarmend zoals 
Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’ [33] Meteen 
stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem; daar vonden ze de 
elf en hun metgezellen bijeen. [34] Die zeiden: ‘Waarachtig, de Heer is 
opgewekt, aan Simon is Hij verschenen.’ [35] Toen vertelden zij wat er 
onderweg was gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van 
het brood. 
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Wanneer in mijn leven heb ik iemand verloren die belangrijk, waardevol was 
voor mij, en ook voor anderen?  

 

 

Hoe gingen ik en die anderen daarmee om? 

 

 

Vonden we kracht bij elkaar? 

 

 

Kan geloven daarbij een rol spelen? 

 

 

De leerlingen horen hoe Jezus de Schrift verklaart. Wat betekent de Bijbel 
voor mij? 

 

 

 

 

De leerlingen herkennen Jezus wanneer Hij het brood breekt. Wat betekent 
eucharistie vieren voor mij?  

 

 

 

 

Uiteindelijk keren de leerlingen terug naar Jeruzalem; ze slaan onverwachte 
wegen in. Eigenlijk bekeren ze zich: ze laten hun voorziene plannen varen door 
hun ontmoeting met Jezus. Heb ik ooit zo een ervaring van bekering gehad? 
Wil ik daarover iets delen met de anderen? 

Samen eucharistie vieren 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

WAT BETEKENT DIT VERHAAL VOOR MIJ? 


