VERWERKINGSVRAGEN BIJ
“ROAD TO EMMAUS”
De film “Road to Emmaus” is onderdeel van het
cadeau bij Hart van Pasen (2013) samen met het
verhaal van “De kunstenaar”.

INLEIDING
De film "Road to Emmaus" volgt het verslag dat
je vindt in Lukas 24:13-49. Twee van de
leerlingen van Jezus hebben Jeruzalem verlaten
en gaan terug naar hun woonplaats Emmaus. Ze
zijn getuige geweest van de kruisiging van Jezus
en zijn dood. Dat is nu drie dagen geleden. Ze
zijn in de war en hopeloos door de hele situatie.
De dood van Jezus had een dikke streep gehaald door hun hoop dat Hij
de Messias zou zijn, de Bevrijder.
Plotseling voegt Jezus zich bij hen en gaat met hen in gesprek. Maar wie
Hij is houdt Hij verborgen en blijft Hij een vreemdeling voor de twee
vrienden. Tijdens hun wandeling naar Emmaus legt de vreemdeling "hun
uit wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij
Mozes en de Profeten." (Lukas 24:27). Daaruit blijkt dat deze Jezus de
door God gestuurde Redder was om mensen te bevrijden van de zonde
en de macht van de dood.
De film neemt je mee tijdens het gesprek tussen Jezus en de twee
vrienden. Zo zou het kunnen zijn gegaan. Zo goed mogelijk probeert de
film de Bijbeltekst te volgen.
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VERWERKINGSVRAGEN
1. Sommige gebeurtenissen in ons leven roepen de vraag "waarom" op.
Stel je eens in dat je een van de twee vrienden bent die in gesprek is
over de grote en overweldigende gebeurtenissen waardoor je hoop
bent verloren. Waar zou jij het vandaag over hebben als je het hebt
over dingen waardoor je hoop verliest?
2. Begrijp je Jezus beter, nu je deze film hebt gekeken?
3. Als je aan mensen vandaag zou vragen of er een bevrijder is, wat zou
je te horen krijgen?
4. Wat leerde je uit de film over:
-

het kwaad in de wereld?

-

je eigen hart?

-

hoe God naar zondaars kijkt?

-

wat de sleutel is in onze relatie met God?

5. Hoe zou jij aan anderen uitleggen waarom Jezus moest lijden en
sterven?
6. Stel dat je een van de vrienden was die met Jezus onderweg was,
wat zou je aan Jezus willen vragen?
7. Wat leer je uit "Road to Emmaus" over God en hoe Hij betrokken wil
zijn in het dagelijkse leven? Verandert je dit?

DOORPRATEN OF MEER WETEN?
Meer informatie over het leren kennen van God is te vinden op
IkzoekGod.nl. Hier vind je ook allerlei persoonlijke verhalen van mensen
die vertellen dat hun leven is veranderd nadat God een rol in hun leven
ging spelen.
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