Maak samen een ‘EmmaÜswandeling’!
‘En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem
verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen
die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat
Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep.’ (Luk. 24: 13-15)

Om te beginnen

1. Nodig iemand uit om deze wandeling met jou te maken.
2. Spreek een datum en tijd af.
3. Bedenk een route, waarbij je op gepaste afstand van elkaar, van gedachten kunt wisselen.
Denk bijvoorbeeld aan het voetpad langs de Ringvaart, het Bellopad of de Zuwe.
Begin de wandeling door een aantal minuten in stilte naast elkaar te lopen en de omgeving in je op te
nemen. Geniet van de rust en de ruimte waar je wandelt!

?

Bespreek daarna de volgende vragen met elkaar:
o Hoe heb je de achterliggende periode (mrt-aug) ervaren?
o Wat heeft deze periode je gebracht? Heb je iets (af)geleerd?
o Hoe heb je in deze periode het geloof in God ervaren? Is er een ervaring, lied, Bijbeltekst waar je veel
aan hebt gehad?

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één
lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij
dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook
het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. (…) Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het
lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. – 1 Korinthe 12:12-18

?

o
o
o

Hoe zie jij jouw plek in het Lichaam van Christus, in deze tijd? Welke plek ziet de ander dat jij hebt in het
Lichaam?
Waar zie je naar uit als het gaat om de gemeente/Kerk van Christus?
Hoe kan jij op jouw plek daar aan (mee)werken? Hoe zie je die taak op dit moment? Zijn er
belemmeringen? Wat zou je daarbij helpen? Wat kan de ander voor jou betekenen?

De Here Jezus heeft ons gezegd dat een ieder die bid ontvangt. En: ‘Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven
weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’
(Luk. 11: 13). Het is daarom mooi om de wandeling af te sluiten met (dank)gebed: onderweg of thuis, samen of ieder
voor zich. Voel je vrij om dit op een manier te doen die bij jullie past!
De Heere God wil met ons gaan. Hij is ‘Ik ben’.
Ga dit winterwerkseizoen ook met Hem.’
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn!’
Lever deze flyer met ervaring en/of gebedspunt in
(dit mag anoniem!):
Stop deze flyer in de brievenbus van de Roeping,
mail je reactie naar: c.n.nagel@ziggo.nl,
of app deze naar: 06 - 51291036 (Annet).

Een ervaring en/of gebedspunt dat wij willen delen is:

