
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
                       www.route.nl/wandelroute/2131192/emmausbeleving-in-woudenberg

Waarom? 
Emmaüs lag 60 stadien van Jeruzalem, dat is 11,5 km.  Deze route 
is ook 11,5 km. Ervaar de loopafstand van de 2 Emmaüsgangers. 

De Bijbelse betekenis van Emmaüs is ‘warme baden’. Wat kunnen 
we verlangen naar een warm bad, naar rust, naar een leven 

zonder zorgen. Hopelijk voelt het als een warm bad om zo samen 
onderweg te zijn. 

 
Voor wie? 

Iedereen kan meedoen. Nodig iemand uit om met je mee te gaan. 
 

Wanneer? 
Op alle dagen kun je de route wandelen, fietsen of steppen. Maak 

onderweg een leuke foto, misschien wel ergens waar je ogen 
werden geopend en stuur deze met je ervaring naar 

ontmoeting@pkndevoorhof.nl 

Suggesties voor onderweg 
Twee-aan-twee 

Je kunt twee aan twee wandelen, gewoon om een goed 
gesprek te hebben. Maar wellicht ervaar je al pratende 
misschien iets van de onbekende derde zoals de twee 
leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde 

persoon tegenkwamen die met hen op liep en het 
gesprek kleur gaf. 

“En het gebeurde, terwijl zij samen spraken 
En elkaar ondervraagden, 

Dat Jezus Zelf bij (hen) kwam, en met hen ging.” 
 

Gesprek 
Wissel tijdens de wandeling uit wat belangrijk is voor je 

in het leven. Ieder mens heeft een verhaal, het is fijn om op weg te 
gaan en naar elkaar te luisteren. En ook onze vragen te delen. 

´En Hij zei tot hen: Wat is er, waar hebben jullie het over? 
Waarover hebben jullie verdriet?’ 

In de spanningen van het leven, hebben wij mensen nodig die ons 
een warm hart toedragen. Jezus draagt de Emmaüsgangers een 

warm hart toe. Ze hadden dat pas later door. 
“Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op de 

weg, en als Hij ons de Schriften opende?” 
 

In stilte 
Loop eens een poosje in stilte. Daarna gaat de 
wandeling gewoon verder maar wordt de stilte 

doorbroken. Eerst mag de een vertellen waaraan hij of 
zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking 

stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid. 
 

GENIET ERVAN!

EMMAÜSBELEVING 


