
 

 

Jezus is net aan het kruis gestorven. Twee leerlingen 
verlaten bedroefd Jeruzalem. Op straat komen ze een 

vreemdeling tegen die met hen meeloopt. 

De vreemdeling troost hen en legt hen uit dat Jezus de 
dood heeft overwonnen. Hij is verrezen zoals God het 
had beloofd. De leerlingen voelen hun hart lichter 
worden en nodigen hem uit om bij hen te blijven eten.         

Aan tafel zegent hij het brood en deelt het met hen. 
Dan ontdekken ze dat die man Jezus zelf is. Hij is 
Verrezen, hij leeft! Dan verdwijnt Hij, maar hij laat hen 
achter met hun hart vol vreugde.     

Roberto uit Italië krijgt een toets van Frans. Helaas 

scoort hij een onvoldoende, ondanks zijn inzet. 

Terwijl hij de school uit loopt is hij erg 
bedroefd, maar dan komt Paolo hem tegemoet,  

een klasgenoot die hij niet zo goed kent. 

Paolo troost Roberto. In zijn hart voelt hij weer de  
hoop: de volgende keer zal het beter gaan en zal hij 

nog meer zijn best doen. 

"Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (Mt 5,4) 
Een voorbeeld van de Leerlingen van Emmaus  ( cf. Lc 24,13-32) 

De Gen4 zijn de kinderen van de Focolarebeweging 
Voor meer info zie: website  www.focolare.nl  of www.focolare.be © Focolare, Valleilaan 3, BE- 3110 Rotselaar. 
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Jezus is net aan het kruis gestorven. Twee leerlingen 
verlaten bedroefd Jeruzalem. Op straat komen ze een 

vreemdeling tegen die met hen meeloopt. 

De vreemdeling troost hen en legt hen uit dat Jezus de 
dood overwonnen heeft. Hij is verrezen zoals God het 
had beloofd. De leerlingen voelen hun hart lichter 
worden en nodigen hem uit om bij hen te blijven eten.    

Aan tafel zegent hij het brood en deelt het met hen. 
Dan ontdekken ze dat die man Jezus zelf is. Hij is 
Verrezen, hij leeft! Dan verdwijnt Hij, maar hij laat hen 
achter met hun hart vol vreugde. 
vreugde.   

Roberto uit Italië krijgt een toets van Frans. Helaas 

scoort hij een onvoldoende, ondanks zijn inzet. 

Terwijl hij de school uit loopt is hij erg 
bedroefd, maar dan komt Paolo hem tegemoet,  

een klasgenoot die hij niet zo goed kent. 

Paolo troost Roberto.  In zijn hart voelt hij weer de 
hoop: de volgende keer zal het beter gaan en zal hij 

nog beter zijn best doen. 
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