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Het document dat voor u ligt is geen boek, het zijn 

slechts bladzijden uit een boek. Bladzijden waarin 

zr.Hildegard vertelt over een bijzonder hekje.  

ter inleiding 
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De Reguliere kannunikessen van het Heilig Graf noemden in 1966 hun nieuwe  

priorij: Emmaus.  

Het verhaal van de Emmausgangers vertelt over verdriet, wanhoop, twijfel, maar ook 

over ontmoeting, de verrijzenis en geloof en vertrouwen. 

 

 

 

 

 

 

Deze bladzijden zijn onderdeel van het hoofdstuk ‘Dames en heren (bewoners)’. Dat 

hoofdstuk komt uit het boek  'Doornburgh verhaalt'. Dit boek kent vele verhalen en 

vele lagen, van en over Doornburgh zelf, maar ook van en over andere bijzondere 

plekken in Utrecht. In de virtuele boekenkast 'Utrecht verhaalt' komen de lagen en 

verhalen bij elkaar. In elk boek uit deze kast kun je in real time en real life ontdekken 

dat de Provincie 

een groot, levend en bruisend ontdekkingsmuseum is. Bruis en surf mee en kom op 

onverwachte lagen en plaatsen! 



Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/  

Kannunikessen v.h. Heilig Graf/Priorij Maarssen/ 11 november  2015 

Emmaüsgangers 

Lucas 24: 13-35 

17e eeuwse tegel met een afbeelding van de Emmausgangers, in het atrium voor de kerk 

in Priorij Emmaus. 

 

Foto rechts: ansichtkaart uit Priorijwinkel Priorij Emmaus 
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Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat  

Emmaüs heet en zes�g stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken 

met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in  

gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar 

hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: 

‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd 

staan. Een van hen, die Kleopas hee�e, antwoordde: ‘Bent u dan de enige 

vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 

Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus 

uit Nazaret, een mach�g profeet in woord en daad in de ogen van God en 

van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten 

veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was 

die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles 

gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in  

verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg aar het graf gingen, vonden 

ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen  

waren verschenen. De engelen zeiden dat hij lee�. Een paar van ons zijn 

toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden 

gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo 

weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet geloo� in alles wat 

de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan 

om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de 

Schri�en over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de  

Profeten. 
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Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. 

Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze 

drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen 

en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de 

dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef 

bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het 

brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het 

hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze 

hem. Maar hij werd on�rokken aan hun blik. Daarop 

zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen 

hij onderweg met ons sprak en de Schri�en voor ons 

ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug 

naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen  

aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is  

werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon 

verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er  

onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen  

kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 

 

Rechts:  

Afbeelding in Priorij Emmaus. Foto: zr.Monica 
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ontdek! 
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Maarssen 

Priorij Emmaus, Landgoed Doornburgh, Diependaalsedijk 17 

 

Velp (Noord-Brabant) 

Klooster Emmaüs. Kapucijnenklooster/ bezinningshuis,   

Basilius van Bruggelaan 4 
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uit de  

boeken doen 
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Foto’s: 

Archief Priorij Emmaus te Maarssen 

 

Eindredactie en vormgeving 

Albert Retel, ar-gitect 


