
Programma 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus ontmoeten  

Opstarten       _  
 
 
 

Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren,  
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. 
Lucas 24:15 
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 1 Ontmoeting en kennismaking 

Misschien is dit de eerste keer dat je meedoet met een Gemeente Groei Groep. Het 
kan ook zijn dat je al jaren op een GGG zit. Hoe het ook zij, voor iedereen is dit ge-
spreksboekje nieuw.  

Wat vind je leuk om over jezelf te vertellen? =

 

 2 Lied & gebed 

HH 517  U nodigt mij aan tafel =

LB 646  De Heer is onze reisgenoot =

Luisterlied: You never walk alone =

 

 3 Intro op het thema 

Emmaüs, 20 jaar oud: 
‘Ik ben nooit erg gelovig geweest, maar toen ik Jezus in Jeruzalem hoorde spreken 
sprong er een vonk over. Niemand verwachtte dat van me, maar ik heb me bij hem 
aangesloten. Maar nu blijkt dat ik me vergist heb. Ik had me niet zo moeten laten 
meeslepen. Hij is dood. In een paar dagen is de hele organisatie opgerold. Ik was 
niet alleen verbijsterd en verdrietig, maar ook teleurgesteld in mijzelf. Hoe kon ik 
me zo vergist hebben? Mijn vriend en ik liepen naar huis, toen er opeens een 
vreemdeling met ons aan de praat raakte. Hij maakte indruk op ons. Wie was hij 
eigenlijk?’ 
 

‘Wat denk jij bij: Jezus ontmoeten’? 

Jezus ontmoeten staat niet los van elkaar ontmoeten. Daarvoor is een Gemeente 

Groei Groep. Lees met elkaar ‘spelregels voor het groepsgesprek’ (deel 3.2) en 
bespreek dat met elkaar. 

 
 
We lezen Lukas 24: 13-17 (NBV) 
 
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs 
heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over 
alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam 
Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, 
zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ 

s Markeer met een uitroepteken wat je aanspreekt of opvalt. 

? Plaats vraagtekens bij wat je bespreken wilt. 
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 4 In gesprek met de Bijbel 
 
Gespreksvragen 

Dit is het begin van het verhaal van de Emmaüsgangers.  1.
Kent iemand het hele verhaal? Hoe ging dat? a.
Wat valt je op? b.

 
De Emmaüsgangers zijn verdrietig omdat Jezus dood is. Voor veel mensen 2.

is Jezus een figuur uit het verleden. Je kunt wel over hem, maar niet met 
hem praten. 

Wat valt je op in de verzen 15 en 16 a.
Waarom herkennen ze hem niet b.
Kan dat bij ons ook zo zijn? c.

 
Jezus maakt zichzelf niet bekend, maar luistert eerst naar hun verhaal en 3.

geeft ze de tijd om zelf ontdekkingen te doen. 
Waarom zou Jezus dat zo doen? a.
Doet hij dat nog? b.

 
In hoofdstuk 1.3 lees je meer over Jezus. Wat valt je op en wat spreekt je 4.

aan? 
 

 5 Bouwstenen voor de praktijk 

We hebben geluisterd naar het Woord van God en naar elkaar. Wees nu even 
helemaal stil en luister naar wat de Geest jou te zeggen heeft. 

Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt. 

Wat verwacht je het komende seizoen te geven en te ontvangen? En wat niet? 

Welke afspraken maak je met elkaar. Frequentie samenkomen. Waar kom je 

samen? Wie doet wat? 
 

 6 Gebed 

Verzamel gebedsonderwerpen die te maken hebben met wat je hebt besproken. 
Misschien kunnen jullie dit samen bij God brengen.
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 ; Achtergrond  

Vers 13: Diezelfde dag 
Het is de eerste dag van de week, zondag, de dag van de opwekking van Jezus. Jezus 
is inmiddels verschenen aan Maria Magdalena en enkele andere vrouwen, maar de 
‘Emmaüsgangers’ weten nog van niets. Zie Lucas 24:1-12. 
 
Vers 13-14: De twee leerlingen uit Emmaüs 
Behalve de twaalf leerlingen van Jezus waren er nog meer volgelingen, volgens 
Handelingen 1:15 ongeveer 120. Deze twee komen uit Emmaüs, een plaatsje 60 
stadiën (11 km) van Jeruzalem, waarvan we de precieze ligging niet weten. Ze waren 
in Jeruzalem om Paasfeest te vieren, maar keren nu gedesillusioneerd terug vanwege 
de dood van Jezus.  
 
Triades 

Genesis 18:1-5 =

Genesis 28:10-13 =

 
Voor uitleg over Triades zie deel 3.5 achter in het boek.  
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