Pelgrimspad zondag 18 april 2021 MillingenLeuth-Kekerdom-Millingen (14 km)
Alternatief voor de pelgrimsroute Griethausen-Kekerdom (vanwege corona maatregelen Duitse grens)

In plaats van de route van 14 km die hieronder aangegeven wordt, kun je ook je eigen kortere route lopen. De
woorden van het Emmaüsverhaal staan bij de nummers 1 t/m 7, deze kunnen worden besproken tijdens de
tocht. Op de achterkant van dit blad staat het Emmaüsverhaal.
ROUTE
Loop vanuit kerk Millingen naar het oude kerkhof. Aan het hek hangt de eerste tekst:
1. Jezus ging met hen mee
Wat zou je Jezus allemaal willen vertellen als Hij nu met je meeliep?
Ga voorbij het speelveld links en even verder (Bachlaan 10-18) naar rechts; einde weg links en meteen rechts,
kruispunt oversteken, Zeelandsestraat 5 km volgen tot bij de kerk van Leuth.
Onderweg op Zeelandsestraat, na 2.0 km bij elektriciteitshuisje aan rechterkant, hangt aan paal van
Boerenlandpad de tweede tekst:
2. Engelen hebben gezegd, Hij leeft.
Wie heeft of hebben jou op het spoor gezet van Jezus, die leeft?
Onderweg op Zeelandsestraat, na 2.0 km bij een bankje net voor een bocht naar rechts, hangt aan een boom
met een Pieterpadteken (Groenestraat) de derde tekst:
3. Moest de Messias dat alles niet doorstaan?
Misschien wil je wat kwijt over pijn die je beleeft in je leven of geloof.
Na weer 1,5 km kom je aan bij de kerk in Leuth. In de Mariakapel vind je de vierde tekst:
4. Blijf bij ons, want het zal avond worden.
Als je merkt dat iemand naar jou luistert en jou begrijpt, zeker in een lastige situatie, ben je daar dankbaar
voor. Je voelt je geholpen.
Als je de kerk uitkomt, loop je richting Spar. Daar ga je links. Einde weg rechts (Bredestraat). Neem bij het
einde van deze straat de afbuiging naar rechts, de Duffeltdijk op, richting Kekerdom. 2.0 km verder (gerekend
vanaf de kerk van Leuth) staan links een paar bankjes met uitzicht op het water. Hier vind je de vijfde tekst:
5. Hij brak het brood en gaf het hen.
Wat doet het met jou, als je Jezus herkent?
Loop verder naar Kekerdom. Na 2.0 km kom je bij de kerk. Daar staat een paneel met de zesde tekst:
6. De Heer is waarlijk opgestaan!
Ervaar ik dat Jezus ook voor mij is opgestaan uit de dood.
Loop niet het dorp in naar beneden, maar ga rechtdoor op de Duffeltdijk en blijf op de dijk lopen tot in
Millingen, tot aan het voormalig protestante kerkje. Daar staat een paneel met de zevende tekst:
7. Brandde het hart niet in ons, toen Hij met ons sprak?
Nu kun je met elkaar uitwisselen hoe het was om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van het
Emmaüsverhaal.

Welkom op deze, jouw eigen, pelgrimsroute!
Aan de hand van de zeven woorden uit het Emmaüsverhaal kun je – na elk van deze zeven
woorden - uitwisselen met je tochtgenoot. Fijn als er voor beiden ruimte is om te vertellen.
Emmaüsverhaal Lucas 24:13-35 HTB
Diezelfde dag waren twee van Jezusʼ leerlingen op weg naar het dorp Emmaüs, tien kilometer
buiten Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. Terwijl ze zo liepen te
praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Het was Jezus Zelf! Maar zij herkenden
Hem niet. Ze waren verblind. ‘Waarover loopt u zo druk te praten?’ vroeg Hij. Ze bleven
stilstaan en een van hen, Kleopas, zei: ‘U bent zeker de enige in heel Jeruzalem die niet weet
wat voor verschrikkelijke dingen er de afgelopen dagen zijn gebeurd!’ ‘Wat voor dingen dan?’
vroeg Jezus. ‘Wel,’ zeiden ze, ‘wat ze hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Die man was
een profeet. Hij deed ongelooflijke wonderen en was een geweldige leraar. Hij stond in hoog
aanzien bij God en de mensen. Maar de hogepriesters en leiders van ons volk hebben Hem
gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen. En die hebben Hem gekruisigd. Wij
dachten nog wel dat Hij de Christus was, de bevrijder van Israël. Maar het is nu al de derde
dag sinds ze Hem hebben gedood. Een paar vrouwen van onze groep kwamen vandaag met
een wonderlijk verhaal. Ze vertelden dat ze vanmorgen vroeg bij Jezusʼ graf waren geweest en
dat zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen gezien die zeiden dat Hij leeft. Een paar van
ons gingen er onmiddellijk heen om te kijken. En inderdaad, het lichaam was weg, zoals de
vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet.’ Jezus zei tegen hen: ‘Wat bent u toch
dom! Wat hebt u moeite om alles te geloven wat door de profeten is gezegd. De Christus
moest immers al die vreselijke dingen doormaken voor Hij zijn heerlijkheid zou binnengaan?’
Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. Hij legde
hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden. Ondertussen waren ze bijna bij
het dorp gekomen waar ze moesten zijn. Jezus deed alsof hij verder wilde lopen, maar zij
lieten Hem niet gaan en zeiden: ‘Blijf vannacht bij ons. Het is al te laat geworden om nog
verder te reizen.’ Hij ging met hen mee naar huis om er de nacht door te brengen. Terwijl ze
met elkaar aan tafel zaten, nam Hij het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf
het hun. Plotseling gingen hun ogen open en herkenden zij Hem. Op hetzelfde moment was
Hij verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Weet je nog hoe diep we in ons hart geraakt werden,
toen Hij met ons liep te praten en ons een glasheldere uitleg gaf over wat in de Boeken staat?’
Ze stonden onmiddellijk op en liepen vlug terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de elf
leerlingen van Jezus en zijn andere volgelingen allemaal bij elkaar. Zodra die hen zagen, zeiden
ze: ‘Het is toch waar! De Heer is weer levend geworden! Simon heeft Hem gezien!’ De twee
mannen uit Emmaüs vertelden dat zij Jezus ook hadden gezien. Dat Hij met hen was
meegelopen en dat ze Hem pas hadden herkend toen Hij het brood brak.
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