
Stiltewandeling in de vorm van een Emmaüswandeling in verband met 
Corona-maatregelen, voorjaar 2020 
Thema: De onvermoede derde 
 
Tijdens een Emmaüswandeling gaan mensen twee aan twee met elkaar in 
gesprek om wederzijds naar elkaar te luisteren en elkaar vragen te stellen.  
Soms kom je tijdens of na zo’n wandeling tot de ontdekking: ‘God zelf was 
erbij, toen wij met elkaar praatten!’  
Zo verging het de Emmaüsgangers uit Lucas 24:13-35. 
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Lied 647 
Voor mensen die naamloos,    Voor mensen die vragend, 
kwetsbaar en weerloos     wachtend en wakend 
door het leven gaan,    door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven,    weerklinken hier woorden, 
wordt kracht gegeven:     God wil ons horen: 
wij krijgen een naam.     wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die roepend,    Voor mensen die hopend, 
tastend en zoekend     wankel gelovend 
door het leven gaan,     door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken,    herstelt God uit duister 
brood om te breken:     Adam in luister: 
wij kunnen bestaan.     wij dragen zijn naam. 
 
 
 
Uitleg van de werkvorm, gespreksvragen en extra liederen staan op de 
volgende bladzijde. 
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Werkvorm: 
- Wandel eerst 20 minuten met elkaar in stilte. Stel je open voor de 

omgeving en voor wat er leeft in je hoofd en hart. 
- Kijk naar de afbeeldingen op de andere kant van dit papier en lees het 

lied hardop. 
- Daarna krijgt een van beiden 20 minuten het woord om te vertellen wat 

haar/hem bezighoudt. Gebruik de vragen hieronder. Lees ze rustig door 
en kies uit waarover je wilt vertellen. De ander reageert niet met eigen 
ervaringen, maar stelt alleen vragen om de spreker beter te begrijpen of 
om die te stimuleren om verder te vertellen. 

- Daarna worden de rollen voor 20 minuten omgedraaid. 
- Na een uur kun je weer in stilte verder lopen óf verder praten in een 

gewoon gezellig gesprek.  
Je kunt óók de vraag aan elkaar stellen: ‘Herken(de) je het gevoel dat God 
of Jezus zelf met ons meeloopt/meeliep?’  

 
Vragen die je kan gebruiken om over jezelf te vertellen. Het hoeft niet per se 
allemaal aan de orde te komen. Kies wat het dichtst bij jezelf ligt! 

 Wat houdt je bezig? Welke zorgen heb je? 
 Waar droom je van, waar verlang je naar, waar hoop je op? 
 De Emmaüsgangers waren zo verdrietig en van slag dat ze niet konden 

zien wie Jezus was. Ze hadden iemand (Iemand-met-een-hoofdletter!) 
nodig die hun de Bijbel uitlegde. Herken je dit in je eigen leven? 

 Wat zie jij in de afbeeldingen op de andere kant van dit papier? Welke 
raakt je? Waardoor? 

 Spreekt het gedicht je aan? Welk deel vooral? 
 
Extra: nog twee liederen bij het bijbelverhaal over de Emmaüsgangers:
Lied 255 
Gij volgt ons uit Jeruzalem  
en spreekt zo, dat ons in uw stem  
waar Gij de schriften opendoet,  
het woord van den beginne groet.  
 
Zo zult Gij ons terzijde gaan.  
want Gij zijt waarlijk opgestaan,  
in ’t breken van ons brood zijt Gij  
ons in ons eigen huis nabij.  
 
O Heer, tot U zo bidden wij,  
blijf in ons midden, wees nabij,  
steek Gij ons dorre hart in brand  
al zijn wij traag door onverstand.  
 
Wanneer ons dan de avond wenkt,  
de schaduw van ons leven lengt,  
wees onze laatste reisgenoot 
en metgezel in alle nood.     -2- 

Lied 646 
De Heer is onze reisgenoot, 
Hij die ons zijn gezelschap bood 
en sprekend over kruis en graf 
geduldig tekst en uitleg gaf. 
 
Zo valt een lange weg ons licht 
de Schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 
 
De avond daalt, blijf bij ons Heer! 
hij zet zich aan de tafel neer 
en breekt het brood en schenkt de wijn,                                                    
die gast, het moet de gastheer zijn! 
 
Wij keren naar Jeruzalem 
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het dagelijks brood, 
de Heer is onze reisgenoot.


