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Lopen, praten en schrikken! 

 
Lopen en praten, praten en lopen. 
Twee mannen gaan van Jeruzalem naar Emmaüs.  
Dit is een voetreis die drie uur duurt. En omdat de mannen volgelingen van 
Jezus zijn, hebben zij veel met elkaar te bespreken. Bijvoorbeeld over het 
gerucht dat sommige vrienden van Jezus Hem weer gezien hadden! 
Al lopend en pratend, pratend en lopend, gaan zij zo verder. 
Een vreemdeling loopt plotseling met hen me. 
‘Ik zie jullie lopen en ik hoor jullie praten’, zei de vreemdeling. ‘Jullie klinken 
nogal opgewonden. Waar hebben jullie het over?’ 
‘Over Jezus!’ antwoordt een van de twee mannen. Al lopend en pratend, al 
pratend en lopend geeft de man uitleg. 
‘Jezus was een profeet; Hij was door God gezonden. Velen van ons dachten dat 
Hij de Messias was, de bijzondere Bevrijder die God beloofd heeft om ons te 
redden van onze vijanden. 
‘Maar de hogepriesters hebben Hem de doodstraf gegeven. De Romeinen lieten 
Hem sterven aan een kruis. En daarmee kwam er ook een eind aan onze hoop. 
Dat gebeurde drie dagen gelden. Maar vanmorgen gingen een paar vrouwen die 
Hem goed gekend hebben naar zijn graf. Maar zijn lichaam was er niet meer! 
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Nee, nog mooier, er verscheen een engel die vertelde dat Jezus niet langer dood 
was maar opnieuw tot leven was gekomen!’ 
De vreemdeling luisterde aandachtig. Al lopend en pratend, al pratend en 
lopend, vertelde hij de twee mannen wat hij ervan dacht. 
‘Jullie klinken heel verrast’, zei hij. ‘Maar hebben de profeten niet vooraf gezegd 
dat de Messias moest lijden voordat Hij het kwaad voorgoed kon verslaan? Dus 
als deze Jezus gestorven is en weer opgestaan, dan is dat precies wat er met 
hem gebeurd is! Ik denk dat hierdoor juist duidelijk wordt dat Hij inderdaad de 
bevrijder is waar jullie zolang op gewacht hebben.’ 
Al lopend en pratend, al pratend en lopend kwamen zij in Emmaüs. 
‘Het is laat geworden’. Zeiden de twee mannen tegen de vreemdeling. ‘Waarom 
overnacht je hier niet samen met ons?’ 
De vreemdeling stemde daarmee in. Na aankomst wasten zij zich schoon en 
maakten zij een eenvoudige maaltijd klaar. 
‘Vinden jullie het goed wanneer ik voor het eten bid?’ vroeg de vreemdeling. 
‘Natuurlijk is dat goed’, zeiden de twee mannen. 
Zo sprak de vreemdeling mij gebogen hoofd een gebed uit en zo brak hij het 
brood. 
En dat was het moment waarop de twee mannen hem herkenden. 
De man die met hen meeliep, de man met wie zij hadden gelopen en gesproken, 
was helemaal geen vreemdeling. 
Het was Jezus! Hij leefde weer! 
Maar voordat zij ook maar iets konden zeggen, was Jezus verdwenen. Hij was er 
gewoon plotseling niet meer! En nu bleven zij verwonderd achter. 
‘Dit moeten we iemand gaan vertellen!’ riepen zij. Daarom gingen zij zo snel 
mogelijk terug naar Jeruzalem. Ze spraken niet. Ze liepen niet. 
Ze gingen zingend en springend van blijdschap op weg! 
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Quiz 

 
Het verhaal staat in de bijbel in Marc.16:12-18, Luc.24:13-49, Joh.20:19-31 
 

Vragen:  
1. Wat zegt Jezus als Hij verschijnt in het huis van Zijn vrienden? Ontvang Mijn ……  

2. Welke vriend is er niet bij als Jezus voor de eerste keer verschijnt bij Zijn discipelen, wie 
kan niet geloven dat Jezus is opgestaan?  

3. Wat toont Jezus aan Zijn leerlingen?  

4. Waar zien de vrienden de littekens van Jezus?  

5. Wat zegt Jezus tegen Tomas als Hij opnieuw aan zijn vrienden verschijnt? Wees niet 
ongelovig maar …..  

6. Jezus zegt tegen Tomas: Omdat je Mij gezien hebt geloof je. Gelukkig zijn de mensen die 
Mij niet zien en toch …..  

7. Wat belooft Jezus aan Zijn vrienden, om hen te helpen? Heilige ….  

8. Andere naam voor de Heilige Geest.  

9. Jezus verschijnt aan twee vrienden, ze zijn onderweg naar het plaatsje …..  

10. Jezus legt uit aan de Emmaüsgangers waarom Hij moest ……  

11. Hoeveel dagen na Pasen gaat Jezus naar de hemel?  

12. In welke stad wachten de discipelen op de Heilige Geest?  

13. Op welk feest komt de Heilige Geest wonen in de discipelen?  

14. Hoeveel dagen zitten er tussen hemelvaart en Pinksteren?  

15. Welke taak krijgen de discipelen als Jezus naar de hemel gaat? Om over Jezus te ……  

16. Wat doen de discipelen als ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen?  
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Antwoorden: 
1 Wat zegt Jezus als Hij in het huis van Zijn vrienden verschijnt? Ontvang Mijn .… vrede  

2 Welke vriend is er niet bij en kan niet geloven dat Jezus is opgestaan? Tomas  

3 Wat toont Jezus aan Zijn leerlingen? littekens  

4 Waar zien de vrienden de littekens van Jezus? zij en handen  

5 Wat zegt Jezus tegen Tomas als hij opnieuw aan zijn vrienden verschijnt? Wees niet 
ongelovig maar ….. gelovig  

6 Jezus zegt tegen Tomas: Omdat je Mij gezien hebt geloof je. Gelukkig zijn de mensen die 
Mij niet zien en toch ….. geloven  

7 Wat belooft Jezus aan Zijn vrienden, om hen te helpen? Heilige …. Geest  

8 Andere naam voor de Heilige Geest. Trooster, Helper  

9 Jezus verschijnt aan twee vrienden, ze zijn onderweg naar het plaatsje ….. Emmaüs  

10 Jezus legt uit aan de Emmaüs gangers waarom Hij moest ….. lijden  

11 Hoeveel dagen na Pasen gaat Jezus naar de hemel? veertig  

12 In welke stad wachten de discipelen op de Heilige Geest? Jeruzalem  

13 Op welk feest komt de Heilige Geest in de discipelen? Pinksterfeest  

14 Hoeveel dagen zitten er tussen hemelvaart en Pinksteren wordt? tien  

15 Welke taak krijgen de discipelen als Jezus naar de hemel gaat? Om over Jezus te …. 
vertellen  

16 Wat doen de discipelen als ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen? Ze vertellen 
over Jezus en genezen zieken in de naam van Jezus.  
 

 


