Samen kerken.
Pelgrimeren.
Vorig jaar hadden wij bij de K.B.O. op onze vergadering als spreker dhr.
Vondeling. Hij kwam ons vertellen over zijn pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella in Spanje. Men zegt dat hier de H. Johannes begraven is. .
Jaarlijks trekken miljoenen mensen daarheen.
Sommigen gaan per fiets, anderen te voet zoals dhr. Jongeling
Bij zijn vertrek heeft Ds. Johan Meyer hem gezegend.
Ik mocht hem een pelgrimsgebedje meegeven voor onderweg.
Pelgrimeren heeft oeroude wortels.
Het gaat terug op de stamvader Abraham van het joodse volk.
Hij volgde Gods oproep. ”Trek weg uit het land en het volk en ga naar het land
dat Ik U beloofd heb,”.
Toen het volk door honger gedreven in Egypte was terecht gekomen en daar tot
slaven werd gemaakt, werd Mozes geroepen om voor te gaan. Dat grote
pelgrimsverhaal staat centraal in de Bijbel. Veel psalmen zijn pelgrimsliederen, die
men onderweg zong. Als kind pelgrimeerde zo ook Jezus met zijn ouders.
Bij alle drukte raakten ze Jezus kwijt. Zij vonden hem terug in de tempel, waar hij
discussieerde met de Schriftgeleerden.
Pelgrimeren kent , men in alle tijden , in vele godsdiensten.
Ook nu nog trekken veel mensen naar heiligdommen als Apparecida in Brasilie en
Lourdes in Europa.
Ook het Jongerencentrum Taizé dient men hier te vermelden.
Moslims dienen, als het even kan, eenmaal in 't leven op bedevaart te gaan naar
Mekka. Hindoes trekken massaal naar de Ganges waar Boeddha vijf eeuwen voor
Christus rondtrok, in Nepal en Noord India.
Pelgrimeren drukt iets uit van hoop en verlangen ,wat mensen gaande houdt op hun
levensweg.
Een mooier samengaan van het religieuze en recreatieve is niet denkbaar.
Tijdens mijn pastoraat in Brazilië mocht ik enkele maanden helpen bij de opvang van
de pelgrims in Bom Jezus da Lapa. Hier had in een grot jarenlang een heilige
kluizenaar geleefd.
Door wat ik daar zag en hoorde raakte ik zelf bezield. Dat gaf me veel inspiratie bij
mijn werk. Ik ben God nog altijd dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken.
B. Dashorst.
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