
Thema "Tijd na Pasen": 
 
Verhaal van de Emmaüsgangers 
 
Jezus is nu al drie dagen dood. 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?' De man zegt: 'Maar in de oude boeken staat toch, dat Jezus zo moest sterven?' 
En hij begint hierover te vertellen. 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.' 
 
(bron: Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme) 
 
 
Nadat je de tekst hebt gelezen kun je een of meer van de onderstaande opdrachten maken 
 
Opdracht 1 Vertel het verhaal in je eigen woorden. 
 
Praat met elkaar over de tekst. Kun je een antwoord geven aan volgende vragen?  
- Waarom waren de twee vrienden verdrietig?  
- Vonden zij het eerlijk wat er met Jezus gebeurd was?  
- Wat gebeurde er onderweg? 
- Wie was die vreemde man, die met de twee vrienden meeliep? Wanneer hadden zij door dat het 
Jezus was? En wanneer had je het zelf door? 
- Waaraan herkenden zij Jezus?  
- Wat gebeurde er daarna? Waarom voelden zij zich aan het einde van het verhaal dan toch blijer? 
 
Opdracht 2 Maak je eigen Emmaüsgangers stripverhaal. 
 
Print de afbeelding (bestaande uit 6 plaatjes) en knip de plaatjes van elkaar los (of teken je eigen 
plaatjes). Kinderen mogen de plaatjes in de goede volgorde leggen. Daarna kunnen ze woorden of 
zinnen in de tekstballonnen schrijven. 
Laat de kinderen als hun verhaal klaar is aan elkaar voorlezen wat ze hebben opgeschreven. 
 



 
 
 
 
 
Opdracht 3 Jezus beter leren kennen. 
 
Je kunt de leerlingen van Emmaüs zien als die mensen die er niets aan hebben dat de Kerk zegt dat 
Jezus leeft. Totdat ze Jezus zelf in hun leven ervaren. Dan gaan hun ogen open en voelen ze hun hart 
branden. De weg die de leerlingen van Emmaüs gingen, is de weg die elke gelovige gaat als hij de 
verrezen Heer wil ontmoeten. Maar hoe kunnen we Jezus herkennen? 
Noem de belangrijkste eigenschappen van Jezus? Hoe was hij? Wat deed hij? Wat wilde Jezus 
bereiken? 
 
 
Opdracht 4 
 
Kleurplaat inkleuren. Je mag een van de kleurplaten inkleuren of een andere op internet zoeken. 
  
 



 



 


