Het hart
van de mens
zoekt zijn weg maar het is Jahwe
die hem de kracht
van het stappen geeft.
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spreuken 16,9

stiltewandeling rond het Emmaüsverhaal

inleidende gedachte
Emmaüspastoraal begint met op weg gaan met mensen en met elkaar. Het
speelt zich af in het dagelijkse leven, onderweg, op straat, op school, daar
waar mensen leven en elkaar ontmoeten.
We nemen drie elementen uit het verhaal mee op onze stiltewandeling:
1. Het elkaar echt ontmoeten
2. Het aanwezig zijn bij elkaar
3. Het verdiepen van de ontmoeting
We willen je graag dit verhaal mee geven voor onderweg. We willen de stilte
laten spreken.

emmaüsverhaal
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Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep
met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.
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Jezus was gekruisigd en zijn lichaam in een graf gelegd. Dat was op de dag
voor de sabbat. Op de sabbat zelf gebeurde er niets: het was stil, heel stil. De
ochtend van de eerste dag na de sabbat gingen vrouwen naar het graf en zij
vonden daar Jezus niet terug. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op
weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadiën van Jeruzalem
verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.

Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’
Daarop bleven ze somber gestemd staan. Eén van hen, die Kleopas heette,
antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat
daar deze dagen gebeurd is?’
Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’
Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig
profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze
hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten
kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden,
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien
hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze
vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en
ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen
zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en
troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo
traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd
hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen
te gaan?’ Daarna verklaarde Jezus hun wat er in al de Schriften over hem
geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder
wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en
zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging
mee het dorp in en bleef bij hen.
Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed
uit, brak het en gaf het hen. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze
hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
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In Jeruzalem troffen ze de elf en de anderen aan, die tegen hen zeiden: ‘De
Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De
twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan
hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
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Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met
ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen
terug naar Jeruzalem.
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ontmoeten
pastoraal is ontmoeten
en ontmoeten is een kunst
Het heeft alles te maken met niet moeten: je moet niet beantwoorden aan
mijn wensen of verwachtingen, noch aan de regels of wetten die zijn
voorgeschreven. Je moet niet perfect zijn, niet sterk, je mag zijn wie je bent.
Pastoraal is meegaan met de mens zoals hij is en als de mens die wij zijn, voorbij de
status die je hebt, voorbij de rol die je speelt of toebedeeld krijgt.
naar C. Desoete, in zijn Naam, Halewijn – 2015

stiltemoment

iemand echt ontmoeten,
maak ik hiervoor tijd en ruimte?

De moed hebben
om tegemoet te treden
wat op je weg komt
– daar draait het om. –
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Teresa van Avila
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er zijn – aanwezig zijn
pastoraal is mee op weg gaan,
aanwezig zijn,
daar waar mensen leven en werken
Wat is het dat mij bezighoudt, dat ons bezighoudt, dat mensen bezighoudt?
Pastoraal is mee op weg gaan en de verhalen horen, verhalen van kommer
en zorg, verhalen van rouw en dood, verhalen van hoop en verlangen.
Misschien is dat onze opdracht als mensen die lichaam van Christus willen zijn
en doen zoals Hij. Gewoon meegaan, aanwezig zijn daar waar mensen leven.
Vaak incognito. Het is niet erg als wij niet herkend worden, het is niet erg als de
Christus in ons niet herkend wordt. Als Hij maar gebeurt.
naar C. Desoete, in zijn Naam, Halewijn – 2015

stiltemoment

aanwezig zijn
daar waar mensen leven;
hoe doen we dat in onze scholen?

Een pad ontstaat doordat men erover loopt.
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zen wijsheid
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verdiepen - verinnerlijken

pastoraal is van tochtgenoot,
lotgenoot worden.
Verhalen kunnen verdiepen en verder vertellen. Hoop mogen doorgeven.
Toekomst helpen zien. Dynamiek levend houden vanuit het geloof dat ook nu
iets nieuws kan geboren worden. Hartverwarmend kan het zijn om samen te
vieren en te delen. Hartverwarmend kan het zijn te weten dat wij niet alleen
staan met wat ons bezighoudt, maar dat we opgenomen zijn in een groot
verhaal van hoop en leven.
naar C. Desoete, in zijn Naam, Halewijn – 2015

stiltemoment

welke bronnen
zijn voor mij levengevend?
Zomaar op pad gaan
op uw woord
de stad achter mij laten
bereid zijn de weg met U te gaan.
Ik ben bereid
omdat Gij me vasthoudt.
Ik ben bereid
omdat Gij me roept.
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Anselm Grün
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laat ons samen
verder op weg gaan om te
ontmoeten
er te zijn
te verdiepen
Samen op weg.
Als school hebben we een belangrijke taak.
We mogen mee de weg wijzen.
Het mag de weg van het evangelie zijn,
met Jezus als gids
en zijn Woord als leidraad.
We gaan de weg van goedheid
voor wie mee gaat
en voor wie ons pad kruist.
Als school kunnen we een warme betekenis hebben.
Zeker als het om dat “samen” gaat.
Samen wil zeggen
“met iedereen”, zonder uitzondering.
Zeker met zij die dreigen niet mee te kunnen
maar ook met zij die menen het alleen te kunnen.
We gaan de weg van verbondenheid
met mens, schepping en God.

peter deltour
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en juist daarom
willen we hem
SAMEN gaan.
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Als PIT(pastoraal inspirerend team) kunnen we een blij voorbeeld zijn,
want onze boodschap is blij.
We gaan een vreugdevolle weg
omdat we geloven:
we geloven dat liefde kan,
we geloven dat hoop het haalt,
we geloven in die weg…

zegengebed voor onderweg…
De Eeuwige moge voor u uitgaan
als een licht op uw weg door het leven.
De Eeuwige moge naast u voortgaan,
u beschermend met zijn arm.
Moge de Eeuwige achter u zijn,
wanneer gevaar in de rug u bedreigt.
Moge de Eeuwige onder u zijn een veilig net, wanneer u mocht vallen.
De Eeuwige moge binnenin u zijn,
uw Trooster in dagen van droefenis.
De Eeuwige moge rondom u zijn
als een schild, een beschutting.
Moge de Eeuwige ook boven u zijn
om u zijn zegen te geven.
Amen.
zegen van de H. Patrick
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1. Waar zie je voor jezelf uitdagingen onderweg dit jaar?
2. Waar zie je onderweg uitdagingen voor je schoolopdracht?
3. Waar zie je onderweg uitdagingen in ontmoeting met collega's, kinderen,
ouders, ...?
4. Wat is voor jou de kracht in het verhaal?
5. Wat zijn onderweg steunpunten voor jou? Waar haal jij kracht uit?
6. Kan je iets leren uit de manier waarop de twee leerlingen reageren?
7. Raakte jij al eens op een dwaalspoor?
8. Waar haal jij (net als de Emmaüsgangers) veerkracht vandaan om na een
tegenslag of een groot verlies weer op pad te gaan?
9. Ben jij al eens iemand tegengekomen die jou op een andere manier naar je
job deed kijken?
10. De twee Emmaüsgangers keren om en gaan terug richting Jeruzalem. Maakte
jij dit ook al mee?
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10 vragen voor onderweg een schooljaar lang

