Jezus leren kennen in het breken van brood
De Emmaüsgangers
Op weg naar Emmaüs komen twee leerlingen een vreemdeling tegen. De vreemdeling
vraagt hen naar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, na de verwondering van de
leerlingen, verteld hij hen over het vervullen van de geschriften. Als ze bij Emmaus zijn
wil de vreemdeling doorlopen, maar de twee leerlingen nodigen hem uit om de maaltijd
met hen te delen. Wanneer de vreemdeling het brood deelt herkennen de leerlingen hem.
In de Bijbel
Het verhaal van de Emmaüsgangers vindt je in de Bijbel terug in:
-

Lukas 24, 13-35

In de kinderbijbels
Dit verhaal wordt ook in de volgende kinderbijbels verteld:
-

Bijbel voor kinderen (Marianne Busser en Ron Schröder)

-

Kijkbijbel

-

Prentenbijbel

-

Op weg (Baukje Offringa)

-

De schat in ons hart (Els te Paske)

Liedjes (onder andere te vinden op Youtube)
-

Van donker naar licht

-

(niet echt voor kinderen, maar wel mooi voor ouders) Emmaus van Sela

Knutsels/Activiteiten
-

Fotospeurtocht:
Er is een leuke fotospeurtocht uitgezet en misschien dat je aan het eind ervan wel
iets heel leuks vindt! Kijk op de website van de kerk!

-

Herkennen:
De Emmaüsgangers herkennen Jezus in iets wat hij doet. Zijn er dingen die je
vrienden/familie doen waar jij hen aan herkent? Vraag eens aan hen of jij dingen
doet waar ze jou aan herkennen.

-

Ganzenbord de Emmausgangers Editie:

-

-

Zoek de verschillen

-

Knutsel zelf de weg naar Emmaus
Benodigdheden: wit papier, 3 (ijs)stokjes, schaar, kleurpotloden
Teken op een wit papier (of twee papieren aan elkaar als je een langere weg wil
maken) een weg, aan de ene kant van de weg kun je dan Jeruzalem tekenen en
aan de andere kant van de weg kun je Emmaüs tekenen. Met een schaar knip je
in de getekende weg een spleet (let op dat je niet je hele tekening doormidden
knipt, dus alleen knippen van Jeruzalem naar Emmaüs). Teken op een ander
papier drie poppetjes: de twee Emmaüsgangers en Jezus, knip ze uit en plak ze
op de (ijs)stokjes. Eén poppetje per stokje. Nu kun je de poppetjes via de
achterkant van je tekening door de geknipte spleet steken en kun je de poppetjes
heen en weer laten lopen.

Voorbeeld gevonden op internet.

-

En nog een leuke kleurplaat:

