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1 Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas.

Op een dag waren er twee van de leerlingen van Jezus 
op weg naar een dorp.
Dat dorp heette Emmaus
en lag ongeveer twaalf kilometer van Jeruzalem af.
Ze praatten met elkaar over alles wat er was gebeurd. 
Terwijl ze zo aan het praten waren
en elkaar hun gedachten vertelden, 
kwam Jezus zelf naar hen toe.
Hij liep met hen mee.
Maar ze konden Hem niet met hun ogen herkennen. 
Hij vroeg hun:

2 Jezus: "Waarover praten jullie onderweg zo met elkaar?" 
1 Verteller: Met een bedroefd gezicht bleven ze staan.

Een van hen - hij heette Kléopas - nam het woord 
en zei tegen Hem:

3 Kléopas: "Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, 
dat u niet weet
wat daar de afgelopen dagen gebeurd is?" 

1 Verteller: Hij vroeg hun:
2 Jezus: "Wat dan ?'
1 Verteller: Ze antwoordden Hem:
3 Kléopas: "Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret. 

Hij was een profeet.
Hij zei en deed geweldige dingen,
zowel in het oog van God als van heel het volk; 
hoe onze hogepriesters en leiders
Hem hebben overgeleverd
om Hem ter dood te laten veroordelen
en hoe ze Hem aan het kruis hebben laten slaan. 
En wij hoopten nog wel zo
dat Hij het was, die Israël zou gaan verlossen!
Maar het is nu al de derde dag sinds dat gebeurd is. 
Wel hebben een paar vrouwen uit onze groep
ons in de war gebracht;
ze waren vroeg naar het graf gegaan, 
maar hadden zijn lichaam niet gevonden.
Ze kwamen vertellen
dat ze ook nog een verschijning 
van engelen hadden gekregen. 
Die engelen hadden verklaard dat Hij weer leefde. 



Toen zijn er een paar van ons naar het graf gegaan. 
Het was precies zoals de vrouwen gezegd hadden, 
maar Hem zagen ze niet."

1 Verteller: Nu zei Hij tegen hen
2 Jezus: "Wat zijn jullie toch onverstandig

en wat kunnen jullie toch maar moeilijk geloven 
in wat de profeten hebben gezegd!
Moest de Messias dit alles niet lijden 
om in zijn heerlijkheid binnen te gaan ?" 

1 Verteller: Vanaf Mozes legde Hij hun alles uit, 
wat de profeten in de Schriften
over Hem geleerd hadden.
Zo kwamen ze bij het dorp waarheen ze op weg waren, 
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.
Ze drongen bij Hem aan:

3 Kléopas: "Blijf bij ons,
want het wordt al avond en de dag is bijna voorbij." 

1 Verteller: Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven. 
Samen met hen aan tafel nam Hij brood,
sprak de zegen uit,
brak het en reikte het hun toe.
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, 
maar Hij verdween uit hun ogen.
Toen zeiden ze tegen elkaar

3 Kléopas: "Brandde ons hart niet in ons, 
zoals Hij onderweg met ons sprak 
en ons de Schriften uitlegde ?"

1 Verteller: Ze stonden meteen op en keerden naar Jeruzalem terug. 
Daar vonden ze de elf apostelen
samen met de mensen van hun groep. 
Die vertelden:

3 Leerling: "De Heer is echt verrezen.
Hij is aan Simon verschenen."

1 Verteller: En ook zij vertelden, wat er onderweg was gebeurd 
en hoe ze Hem herkend hadden
aan het breken van het brood.

Zo spreekt de Heer.


