
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 6 - In gesprek met … de Emmaüsgangers.  

 

Beginzin 

“Ik begrijp er niets van, ik dacht dat Jezus Israel zou verlossen, maar Hij is gestorven aan het kruis!” 

 

De Emmaüsgangers 

• Twee mannen, die met de apostelen bij elkaar waren, zijn vanuit Jeruzalem op weg naar 

Emmaüs. 

• Ze praten met elkaar over alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd: Jezus is gekruisigd, 

terwijl ze dachten dat Hij de Verlosser van Israel zou zijn. Hij is gestorven en nu vertelden 

een paar vrouwen vanmorgen, dat Hij is opgestaan. 

• Hoe kan dat nu? De mannen begrijpen het niet meer. Als jij iets uit de Bijbel niet goed 

begrijpt, mag je altijd iemand om uitleg vragen, bijvoorbeeld aan de juf of aan je ouders. 

Want het begrijpen van het Woord van God is levensbelangrijk! 

 

Jezus voegt Zich bij hen op de weg 

• Ze herkennen Hem niet, Hij verschijnt in een andere gedaante aan hen. 

• Hij vraagt hen waarom ze zo verdrietig kijken. 

• Zij vragen Hem of Hij een vreemdeling is in Jeruzalem. Weet Hij niet wat er is gebeurd 

tijdens het Pascha? 

• Zij vertellen dat Jezus, Degene van Wie ze dachten dat Hij de Verlosser van Israel  zou zijn, 

is gekruisigd en begraven. 

• Sommige vrouwen hebben hen gezegd dat het graf leeg is en dat Hij weer leeft. 

 

Jezus’ reactie 

• Hij noemt hen ‘onverstandigen’ en ‘tragen’ van hart. Ze begrijpen en geloven de 

opstanding van de Heere Jezus niet. 

• Hij benadrukt dat zij alles hadden kunnen weten door te luisteren naar de wet en de 

profeten. Zie je hoe belangrijk het is om te weten wat er in de Bijbel staat? 

• Hij legt hen a.d.h.v. gedeelten uit het O.T. uit waarom Hij moest lijden en sterven. 

• Hij moest het niet alleen, Hij wilde het ook om zondaren te kunnen verlossen van hun 

zonde. Dat is de belangrijkste les uit de Bijbel, ook voor jou! 

 

In Emmaüs    

• Jezus doet, alsof Hij  gewoon verder wil gaan. Hij test hen: zouden ze nu juist meer willen 

weten? 

• Ze dringen sterk aan dat Hij bij hen zal blijven. 

• Hij komt met hen mee en neemt de taak van de gastheer over: Hij breekt en verdeelt het 

brood. 

• Hun ogen worden geopend. Dat kan de Heere nog. Als je de Heere nog niet kent als jouw 

Verlosser kan Hij je blinde ogen openen voor je eigen zonden en voor Zijn genade. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Direct gaat  Jezus weg van hen 

 

Brandende harten 

• I.p.v. droefheid komt er blijdschap. Hun hart is vol van Gods genade. 

• Ze willen dit delen met de andere discipelen. Herken jij dat? Als je ergens heel blij over bent 

wil je het wel aan iedereen vertellen. Wat zou het een wonder zijn als jij de Heere Jezus mag 

kennen als jouw Verlosser. Als Hij al jouw zonden wegneemt en jouw hart vult met Zijn 

genade. Dan wil je net als de Emmaüsgangers anderen van Hem vertellen. 

• Zij laten hun eten staan en gaan terug naar Jeruzalem om te vertellen wat ze meegemaakt 

hebben. 

   

Slotzin  

“Hij is echt opgestaan. Hij is de Messias, Die voor mijn zonden wilde sterven”. Kun jij dat, net als 

Kleopas, ook zeggen? 

 

 

 
  


