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I. De nieuwe pelgrim

II.  Ons leven, een pelgrimage?



§Waar kom ik vandaan?
§Waar ga ik naar toe?

§Wat doe ik hier?



§ Sinds mensenheugenis worden pelgrims 
door drie fundamentele overtuigingen 
gedreven: 

§ 1. De overtuiging dat er machten zijn, 
oneindig groter en sterker dan onszelf, die 
ons leven beïnvloeden. 

§ 2. Dat we op een of andere manier een relatie 
daarmee kunnen onderhouden. Pelgrimeren 
is verlangen naar, raken aan het heilige. 

§ 3. Dat er plekken zijn waar die machten 
transparant dichtbij ons lijken te zijn.



§Augustinus (354- 430): 
§het leven als een spirituele reis 
naar God; een ‘Odyssee van de 
ziel’

§‘Ik ben een vraag voor mij zelf 
geworden’.  

§‘Mijn hart is onrustig totdat het 
rust vindt in u’ (cor inquietum)







Een man pakt zijn koffers en 
maakt zich klaar voor een 
lange reis. 
Als hij bezig is vraagt een 
vriend: ‘Waar ga je naar toe?’ 
Hij antwoordt: ‘Weg van hier’.  
De vriend blijft aandringen, 
en vraagt opnieuw: ‘Waar ga 
je naar toe? Wat is je 
bestemming?’  
De reiziger onderbreekt het 
inpakken, en zegt: ‘Ik zei je 
toch wat mijn bestemming is: 
zij heet ‘weg van hier’.”







La Peregrinación a Santiago en 2017
Durante el año 2017 en la Oficina de Peregrinaciones se recibieron 301.036 peregrinos; el anterior Año
Santo en 2010 fueron 272.417. De estos peregrinos, 147.867 (49,12%) son mujeres y 153.169 (50,88%) 
hombres. A pie han llegado 278.490 (92,51%), en bicicleta 21.933 (7,29%), a caballo 417 (0,14%) y 43 
(0,01%) en silla de ruedas.



“De Baäl Sjem Tov ging, wanneer er een catastrofe dreigde, naar een 
plek in het bos. Daar stak hij vuur aan en sprak een vurig gebed uit 
voor God waarna de ramp werd afgewend.
§Wanneer tijdens het leven van zijn opvolger, de Magied van 

Mezeritsj, een ramp zijn volk bedreigde, dan ging hij naar 
dezelfde plek in het bos, en zei: ‘Meester van het universum, ik weet 
niet hoe ik het vuur moet ontsteken, maar ik ken wel het gebed. 
Laat dat genoeg zijn.’ En het was genoeg.

§Toen Rebbe Mosje Leib Sasov later de gemeente van een ramp 
moest redden, ging hij naar dezelfde plek in het bos en zei 
met gebroken stem: ‘Meester van het Universum, ik weet niet hoe ik 
het vuur moet aanmaken. En ook het gebed ken ik niet. Maar ik ken 
wel de plek in het bos. Laat dat genoeg zijn.’ En het was genoeg.

§ Jaren later toen het de beurt was van de Ruzjiner Rebbe om Israël van 
een ramp te behoeden, zat hij op een stoel in de kamer, zijn hoofd 
rustend op de handen en sprak: ‘Meester van het Universum, ik weet 
niet hoe ik het vuur moet ontsteken; het gebed ken ik niet, en ook de 
plek in het bos is mij onbekend. Ik kan slechts het verhaal vertellen. 
Laat dat genoeg zijn.’ En het was genoeg.”







Stelling: 
§1. De pelgrim als metafoor voor het leven heeft de 
fysieke bedevaart als spiegel nodig. 

§2. De Camino helpt ons onszelf beter als ‘nieuwe 
pelgrim’ te verstaan - ok al blijven we thuis.





“Om het op een formule te
brengen die minder luchtig
is dan zij lijkt: toen ik op weg
ging naar de heilige Jacobus, 
zocht ik niets en ik heb het 
gevonden.”



Om te gaan tot wat ge nog niet weet,

Moet ge gaan langs de weg van het niet-
weten.

(…)

Om te gaan tot wat ge nog niet zijt,

Moet ge gaan langs de weg van het niet-zijn.

Niets, niets, niets, niets, niets. En op de berg 
niets. Hier is geen weg meer, zoals er voor 
de rechtvaardige geen wet is.’

Johannes van het Kruis, De Berg der 
Volkomenheid



“…. een wezen

waarvan zowel het ultieme doel

als ook de vluchtige essentie bestaat

uit het ene been voor het andere zetten.” 



§De waarheid is betrekkelijk 
§Je leven is een heilige reis
§Zet één stap voor de andere 
§Leef van en in gastvrijheid
§Geloof in het leven  









§‘Geloof laat zich in essentie zo omschrijven: wie 
gelooft, heeft iets van overstijgend, waarachtig leven 
ervaren en geeft zich aan die ervaring gewonnen.’

§‘…. iets of iemand, groter en sterker dan mijzelf’



§De Stem die je roept  … 
§ maar geen naam mag hebben
§ die het opneemt voor het zwakke leven 
(profeten) 
§ en je doet uitkijken naar morgen  
(Messias)



ik zeg open, open, open moet het zijn
en ik open, open, open me voor jou
dus open je voor mij
(The Lau, The Scene)



§. 

§De regel van Benedictus (480-547): 
‘Alle gasten die aankomen moeten 
worden ontvangen als Christus zelf. 
Want hij zal eens zeggen: “Ik kwam als 
gast en gij hebt mij opgenomen.”’

§Gastvrijheid is niet een deugd onder 
andere voor de pelgrim, maar is zijn 
hele ethiek. 





§Voor waar houden (belief) vs
vertrouwen (faith).

§“ De volmaakte en universele 
geloofsformule is niet: ‘ik geloof in 
God’ maar ‘ik geloof’. Geloof is een 
daad van zich openstellen – iedere 
objectivering verandert het en 
vervreemdt het van ons” Raimon Panikkar (1918 – 2010)



§‘Wie probeert zijn leven 
veilig te stellen zal het 
verliezen, maar wie het 
verliest zal het 
behouden.’  (Luc. 17: 33)



Meister Eckhart: Je moet het leven niet 
liefhebben omdat het een zin zou 
hebben die buiten dit leven ligt. Het 
heeft zijn zin in zichzelf. 
‘Als je duizend jaar lang aan het leven 
zou vragen: Waarom leef je? – en als 
het kon antwoorden, zou het niets 
anders zeggen dan: Ik leef omdat ik 
leef. Dat komt omdat het leven uit zijn 
eigen grond leeft en onverwijld uit 
zichzelf. Daarom leeft het zonder 
waarom, zelfs hierin dat het voor 
zichzelf leeft.’ Meister Eckhart (c. 1260 – c. 1328)



§Een rivier kwam bij een woestijn aan.
Wanhopig en doodsbang als zij was
om alles kwijt te raken
wat zij in haar stroom
met zich mee had gevoerd,
wilde ze terug.

§Maar de wind fluisterde haar toe
vertrouwen te hebben omdat alles
een diepere betekenis heeft
en je alleen kunt verliezen
wat niet echt bij je hoort.

§Toen gaf de rivier zich over,
verdampte
en de wind droeg haar naar
de andere kant van de woestijn
waar zij in regen neerdaalde en oneindig 
veel rijker en wijzer verder stroomde.

Streef niet naar eeuwigheid, maar geef je over aan de tijd 
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