
Liturgie voor viering in de paas0jd met één andere persoon – Emmaüs - per telefoon  1

Arcabas (1926 -2018) 

 Deze gebedsteksten voor een thuisliturgie zijn niet bedoeld als vervanging van de kerkelijke vieringen van de 1

Paas6jd. Indien er echter, zoals in deze 6jd van coronavirus, geen publieke vieringen mogelijk zijn, kunnen zij 
wel helpen om in de thuisomgeving iets van de vieringen en van de geest van de Goede Week te beleven.  



Misschien wilt u telefonisch of via Skype een kleine liturgie vieren met iemand met wie u 
graag in deze paasdagen liturgie viert. U begroet hem of haar en spreekt met elkaar af wie 
de liturgie leidt en hoe en wanneer u wilt beginnen.  

Kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Amen 

Gebed: 

Goede God, Jezus heeF ons gezegd: ‘waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben 
Ik in hun midden’. Moge Hij nu ook in ons midden zijn, ook al zijn wij ruimtelijk van elkaar 
gescheiden. Vandaag vieren wij de opstanding van uw Zoon Jezus Christus, het nieuwe leven, 
dat de dood heeF overwonnen. Wij bidden met Hem die in de eenheid van de Heilige Geest 
met U leeF en heerst in alle eeuwigheid. Amen. 

Evangelie van de Emmaüsgangers: Lucas 24:13-35 

“Op de eerste dag der week waren er twee leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat 
Emmaüs heeXe en dat zes6g stadiën van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat 
was voorgevallen.  

Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe 
en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg 
hun: “Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?” Met een bedrukt 
gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kléopas heeXe, nam het woord en sprak tot Hem: 
“Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen 
gebeurd is?” Hij vroeg hun: “Wat dan?” Ze antwoordden Hem: “Dat met Jezus de Nazarener, 
een man die profeet was, mach6g in daad en woord, in het oog van God en heel het volk; 
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om Hem ter dood 
te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de 
hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde 
dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de 
war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf geweest maar hadden zijn lichaam niet 
gevonden en ze kwamen zeggen, dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, 
die verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan 
en zij bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet.” Nu sprak Hij 
tot hen: “O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten 
gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?” 
Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de SchriFen op Hem 
betrekking had.  

Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heengingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. 
Zij drongen bij Hem aan: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.” 
Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag 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 gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons, 
zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de SchriFen ontsloot?” Ze stonden onmiddellijk op 
en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep 
bijeen. Dezen verklaarden: “De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.” En 



zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd 
aan het breken van het brood.” 

- Praat met elkaar over dit evangelie.  

- In welke moeilijke omstandigheden heeF iemand u moed ingesproken?  

- Hoe kunt u elkaar bemoedigen?  

- Wat kan het paasevangelie juist nu voor u betekenen? 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 

Zegen 

U kunt elkaar om de beurt zegenen en daarbij de naam noemen van de ander(en):  

NN, God houdt van jou/jullie, Hij zegent je/jullie en Hij begeleidt je/jullie ieder moment in je 
leven. 

Wanneer één de zegen uitspreekt, kunnen alle namen worden genoemd:  

NN, God houdt van ons, Hij zegent ons en Hij begeleidt ons al6jd. 

Hierna kunt u uw gesprek voortzeLen, zoals ook in normale omstandigheden na de dienst 


