
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Stel je eens voor dat je de volgende reclame hoort;

Wuivende palmbomen, strakblauwe lucht, witte zandstrand: een ongerepte natuur, de hemel op 
aarde en onbeperkt eten en genieten!
Ziet u zichzelf als zitten, voetjes in het water, cocktail erbij?

Het paradijs..  Wie wil dat niet?

Maar met de twee eerste vakantiegangers in de Bijbel liep het niet goed af. Ze werden uit het 
paradijs gekickt,  konden niet verantwoordelijk met die paradijselijke plek omgaan.

Vergaat het ons vandaag de dag misschien niet net zo?

Het begint met het zoeken naar de meest goedkope vlucht, accommodatie.
De impact van massatoerisme op de natuurlijke omgeving en de lokale bevolking. 
Van ski-oorden en resorts..

Misschien herinnert u zich de zwo- dienst van afgelopen jaar, met daarin de waarschuwing: dat als 
de kleding heel goedkoop is- dan moet er een alarmbel bij u afgaan: dan klopt er ergens in de 
productie, of fabricage iets niet.
Iets soortgelijks speelt er met onze vakanties:
Als wij voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, 
dan gaat dat ergens ten koste van mensen, natuur, de lokale economie.

Daarom vandaag de vraag aan onszelf: 

Hoe kan onze vrije tijd, onze reis of vakantie niet alleen voor ons goed zijn-als sabath, maar ook 
voor de plekken en mensen waar wij heen gaan? 

Zoals Exodus zegt: Je vrije tijd, vakantie is er niet alleen voor jezelf. 
Ga eens na, let eens op wat de impact is van jouw vrije tijd- 
voor de lokale bevolking, cultuur en natuur.

Geïnspireerd door die vraag, gingen theologen uit India aan de slag- en lieten zich op hun beurt 
inspireren door vakantie als pelgrimage-
en in het bijzonder de jaarlijkse reis die Jezus maakte naar Jeruzalem.

Als je je vakantie, of leven ziet als pelgrimage

dan sta je open voor wie of wat er op je pad komt, 
open voor je omgeving: zowel fysiek als spiritueel. 
En de pelgrimage kenmerkt zich natuurlijk ook door de lichte bepakking: 
Natuurlijk kun je onderweg gastvrijheid, driegangen-diners tegenkomen, maar een boterham op een 
mooi plekje is de standaard. 

Voor de jonge Jezus was het Joodse Pesach een jaarlijks terugkerend feest waarvoor je op pad ging.
Holyday. 
Pelgrimage.



Grote groepen mensen onderweg: Jongeren bij de jongeren, ouders bij de ouders- en zo kon het 
gebeuren dat je elkaar onderweg kwijtraakt- en zijn ouders pas later ontdekken dat die puberende 
Jezus achtergebleven was..

In de tegenstelling hoe Jezus omgaat met die reis- en hoe zijn ouders en andere reisgenoten dat 
doen, zitten een aantal interessante leerpunten voor onze eigen vakantie:

1. Jezus komt niet alleen voor het feest, de attractie zou je kunnen zeggen, maar hij blijft langer 
hangen. Gaat met de lokale mensen in gesprek. 

Niet vluchtig het ene stadje in en uit, of alleen de highlights van een regio, stad of land. Je 
verdiepen in de lokale cultuur, geschiedenis, een gesprek aangaan met de inwoners. 

1. Jezus blijft achter als de meesten al verder getrokken zijn.Hij verdiept zich in de lokale 
context van Romeinse bezetting, het ‘gewone leven’ van de mensen, in de praktijk in de 
tempel. En door zo te vertragen als het ware, ziet hij misschien ook wel de misstanden, zoals
in de tempel, die hij later een ‘rovershol’ noemt. 

2. Hij verblijft temidden van de mensen: Jezus’ ouders vonden hem terug in de tempel, waar hij
in gesprek was. Hij verblijft niet buiten de stad, of in een resort, of op een camping met 
gelijkgestemden..

3. Jezus luistert  en stelt vragen: Voordat hij een oordeel velt, wil hij eerst ontdekken wie de 
lokale mensen zijn, hoe ze de heilige boeken lezen, wat er speelt in hun levens en (veel) 
vragen stellen. 

4. Jezus stelt zichzelf hierbij ook open: dat hij ná (!) aanwezig te zijn en te luisteren en vragen 
te stellen, ook zichzelf laat kennen- zichzelf tegenkomt.  Het gesprek komt van twee kanten, 
en ook Jezus ontdekt dingen aan zichzelf: dat hij niet tegen onrecht kan. Of misschien licht 
ontvlambaar is.

Als je op deze manier op reis gaat, op vakantie: dat je het ziet als mogelijkheid tot verdieping, rust, 
inzicht, bewustwording, dan kan er spirituele groei ontstaan.

En gek genoeg was dat ook het doel van de reis, de pelgrimage naar Jeruzalem.
 Daarom zegt Jezus ook tegen zijn ouders: “Weten jullie dan niet dat ik in het huis van de Vader 
moet zijn?” Met die vraag legt Jezus de vinger op de zere plek: De Joden trokken op naar Jeruzalem
om God te vinden. Maar gingen ze in hun doelgerichtheid daar misschien aan voorbij?

Niet het eindpunt is  het doel, maar de reis ernaartoe. Wie er op je pad komt. Dat de pelgrimage je 
dichterbij elkaar en bij God brengt. 

Als we zo naar ons leven, onze vrije tijd en vakantie kijken- krijgt het een andere lading. 

Stel je de vragen:  kan het eenvoudiger, duurzamer, in verbinding, meer als pelgrimsreis?

Ons leven als pelgrimsreis; de dag nemend zoals hij komt. 
Benieuwd met wat er op ons pad ligt, voor nieuwe gebieden, mensen, inzichten. 
Geroepen om pauzes te nemen, op te laden, om je heen te kijken.
Te zoeken naar geestelijke  voeding, naar verbinding,  



helen en delen met onze naaste. 
Om verantwoordelijk om te gaan met onze keuzes, ons leven, ons toerisme.

Als pelgrims onderweg.
In Zijn spoor. 
Met pleisterplaatsen en herbergen onderweg.

Hier vandaag worden wij genodigd,  welkom geheten in Zijn huis, aan zijn tafel. 
Wij worden persoonlijk genodigd, maar de maaltijd en de viering is nadrukkelijk samen. 
In al onze diversiteit, met mensen van over de hele wereld- om de verbinding te zoeken. 
Met de weduwen, de wezen, de vreemden.
We worden genodigd om ons te verbinden- in Zijn naam- en zijn aanwezigheid bij elkaar te 
ontdekken. Jong en oud, nieuw en vertrouwd, te gast en gastheer. 

Telkens weer,
 zij u de dank en eer.

Amen.


