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Voor je begint, is het goed om nog even terug te kijken op 

blok 1. In die eerste fase van het Focustraject hebben we 

ontdekt wat er allemaal gebeurt als Jezus mensen ontmoet: 

we worden uitgenodigd, gezien, aangeraakt, aangesproken en 

gered. Zijn er momenten die je je herinnert? Manieren waarop 

je Jezus voor het eerst of opnieuw hebt ontmoet? Verhalen 

van anderen die je zijn bijgebleven, of oefeningen die je een 

spiegel hebben voorgehouden? Noteer een aantal leerpunten 

en groeimogelijkheden op basis van je ervaringen uit blok 1. 

In aanvulling op het onderdeel ‘Bijbelstudie’ 

(pag. 54-57)

1.  De Emmaüsgangers zijn mensen die een weg gaan in 

verdriet en vertwijfeling en daar niet meer bovenuit kunnen 

zien. Ze kunnen hun omstandigheden en ervaringen niet 

duiden. Jezus sluit zich bij hen aan, begint bij waar zij zich 

bevinden, maar laat vervolgens een ander perspectief zien. 

Hoe ervaar jij dat in deze tijd? Deel verdriet of twijfels, maar 

ook hoe God daarin een ander perspectief brengt.

2.  ‘Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie 

binnen te gaan (vs 26)?’ Hoewel we altijd lijden hebben 

kunnen aanwijzen, komt het in deze tijd erg dichtbij. Wat 

betekent het voor jou, dat Jezus zelf geleden heeft? Maakt 

dat jouw ervaring van deze crisis anders? 

3.  In deze tijd hoor je veel mensen zeggen: waar is God? 

Misschien stel jij die vraag ook wel. De Emmaüsgangers 

herkennen Jezus op het moment dat Hij het brood met hen 

breekt. Waarin kun jij de aanwezigheid van de opgestane 

Heer herkennen in jouw omstandigheden? 

Deze aanvulling is bedoeld voor kringen en mensen die 

in de context van de corona-crisis het materiaal van het 

Focustraject willen blijven gebruiken. In principe is het 

oorspronkelijke materiaal nog steeds goed bruikbaar. 

Liederen, gebedstips, filmpjes en de onderdelen ‘Verhalen 

Delen’ blijven te gebruiken. In aanvulling daarop staan hier 

een aantal gespreksvragen en bewegingsoefeningen die 

wat meer passen in de huidige omstandigheden. Je kunt 

deze gebruiken als vervanging van óf aanvulling op die 

onderdelen in het Focus Werkboek. We laten je daar

graag vrij in. 

Als er iets is wat we nodig hebben in deze tijd, is het dat we 

weten en ervaren dat Jezus dichtbij is. Hoe mooi zou het zijn 

als anderen kunnen merken dat dat verschil maakt?  Mooi dat 

juist het thema van Gods aanwezigheid centraal staat in de 

komende weken van het Focustraject. 

In dit blok gaan we in gesprek over Gods aanwezigheid in ons 

leven: we proberen zijn aanwezigheid aan te wijzen (2.1), zijn 

stem te herkennen (2.2), we raken onder de indruk van zijn 

kracht (2.3) en willen de kracht van Gods aanwezigheid met 

anderen delen (2.4). Deze thema’s zijn stuk voor stuk relevant, 

ook en misschien wel júist in onze tijd. Is er een tijd waarin 

we meer op zoek zijn naar Gods zichtbare aanwezigheid, naar 

wat God wil zeggen en hoe we hem in alle onrust nog kunnen 

verstaan? Wanneer hebben we Gods kracht harder nodig, en 

in welke tijd is het uitdagender om Hem te belichamen dan 

nu? Ook wanneer de kerk niet of op afstand samenkomt, komt 

Jezus ons tegemoet: hier en nu, in je persoonlijke gebed, in je 

gezin en door middel van online vieringen. 

Aanvulling op het gespreksmateriaal
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In aanvulling op het onderdeel ‘Gebed’

(pag. 60)

‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag is ten einde’. 

Aansluitend op deze woorden is in de traditie van de kerk een 

mooi Luthers gebed ontstaan. Bidt het hardop:

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag, aan de 

avond van het leven, aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, 

met uw woord en sacrament.

Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en 

van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de 

strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. 

Amen.

In aanvulling op het onderdeel ‘In beweging’

(pag. 59)

1.  In gesprek met de Emmaüsgangers laat Jezus zien wie hij 

is en wat er in het Oude Testament over Hem geschreven 

staat. Hiermee helpt hij hen om hun omstandigheden 

te duiden en geeft hij richting. Zoek zelf een aantal 

bijbelteksten op die je herinneren aan wie God beloofd 

heeft te zijn. Schrijf ze op een kaartje en bemoedig iemand 

die je kent ermee via de post of via de telefoon.

2.  Ook jij kunt met een ander op weg om te praten over 

wezenlijke dingen. Probeer tijdens één van je dagelijkse 

rondjes of telefoongesprekken niet alleen te praten 

over corona of koetjes en kalfjes, maar je verdriet en je 

twijfels te delen. Dit kan met familieleden maar ook met 

dorpsgenoten of gemeenteleden. Bewaar genoeg afstand, 

maar heb het met elkaar over deze wezenlijke dingen. Wie 

weet sluit God aan, en ontstaat er zomaar een gesprek met 

of over Jezus!


