
Beste parochianen, 

Veel mensen gaan tegenwoordig op pelgrimage. Mensen van de 

franciscaanse beweging wandelen vaak in de natuur, anderen lopen 

bijvoorbeeld het Pieters-pad door Nederland, weer ander gaan naar Maria 

in Kevelaer of door Frankrijk en Pyreneeën naar Santiago de Compostella. 

Bij al die wandeltochten is de rugzak een zeer belangrijk attribuut. 

Aspecten van de rugzak kunnen zijn; 

Hij is zwaar 

Je neemt je levensbehoefte mee 

Je bent op reis, en de inhoud kan je helpen bij je uitdagingen die je 

tegenkomt. 

Het is opvallend welk een mooie parallel er ligt tussen de pelgrimagetocht 

en de rugzak en ons leven.  

Ook in ons leven zijn wij op pad, wij als Christenen proberen onze 

levensweg in te vullen door het pad van Jezus te lopen. En in ons leven 

ervaren we dan ook die rugzak, en die kan soms zwaar worden zelf heel 

zwaar worden. Bijvoorbeeld wanneer er dingen in ons leven tegenzitten, 

erg tegenzitten. Overlijden, sterven.  

Maar net zoals tijdens de echte pelgrimage, zullen we uit onze rugzak van 

het leven ook de kracht ervaren om die beproeving te ondergaan en er 

rijker van te kunnen worden. En dan mogen wij, de aanwezigheid van de 

door God gezonden Engelen ervaren, die lichten zijn op ons pad en 

zeggen dat wij erbij mogen horen, bij Jezus. Maar we moeten we onze 

ogen van ons hart openstellen. Ook al worstelen we soms met Kerk- 

organisatie en begrijpen we niet alles. Kunnen we ook ons boos maken 

over de handelwijze van priesters in de wereld. Maar hopelijk toch ook 

realiseren dat het mensen zijn met zwakheden. En op onze levensweg 

mogen we ook Jezus vragen om de leiding van de kerk juist ook kracht te 

geven om hun zware beproevingen te dragen. Zodat onze levensweg net 

als de echte pelgrimage samen met de H Geest  naar het uiteindelijke doel 

mag leiden. En dat we alle door Jezus verzameld zullen worden in Zijn 

koninkrijk.  
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