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Op reis 

Veel mensen trekken er in de zomer op uit. 
Verblijven in andere oorden, in een huisje, op de 
camping of ergens logeren. Om te wandelen, te 
fietsen, steden te bezoeken of een land of gebied 
te verkennen. Alleen of met anderen samen. 
Vakantie vieren kun je op vele manieren doen. 

Het woord vakantie komt van het Latijnse 
vacantia, dat staat voor: onbezet, vrij zijn van 

verplichtingen. Vakantiereizen kwamen al voor bij de Romeinse elite. Later, vanaf de 16e eeuw, 
ging ook de Europese adel op reis, en nog weer later de gegoede burgerij. Zo was er de "Grand 
Tour" voor adellijke kinderen. Ze werden op reis gestuurd door hun ouders, voor hun culturele 
en persoonlijke vorming. Omstreeks 1850 kreeg vakantie de huidige betekenis. Door de 
beschikbaarheid van transportmiddelen (auto, trein, vliegtuig), voldoende financiën, voldoende 
vrije tijd en niet al te ingewikkelde regels aan de grenzen kon op vakantie gaan enorm 
toenemen. (bron: wikipedia) 

Waarom gaan we op vakantie? Op internet vond ik een mooie opsomming: 
• Op reis gaan geeft rust • Genieten de andere omgeving, het buiten zijn • Lekker je eigen leven 
bepalen • Tijd voor elkaar • Dingen doen die je nooit eerder deed • Jezelf op een andere manier 
leren kennen. 

Pelgrimeren 

Jezelf op een andere manier leren 
kennen, dat is jùìst de bedoeling als je 
op pelgrimstocht gaat. Pelgrim komt 
van het Latijnse ‘peregrinus’: 
vreemdeling. Vroeger was je een 
pelgrim als je onderweg was naar een bedevaartsoord, een heilige plek. Om boete te doen, te 
bidden om genezing of bevrijding, om een feest te vieren.                                                                   
Pelgrimeren heeft inmiddels een bredere betekenis gekregen: wandelend of fietsend op zoek 
gaan naar het heilige, dat je op allerlei plaatsen, in allerlei ontmoetingen en gebeurtenissen 
onderweg kunt ontdekken. Op zoek gaan naar rust of wijsheid, naar antwoorden op 
levensvragen, innerlijk op zoek naar wat er leeft in je hart. Onderweg zijn, soms alleen, soms 
met anderen, en je open stellen voor wat komt.  
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Reizen in de Bijbel 

Ook in de Bijbel wordt heel wat afgereisd. De Israëlieten trokken 40 jaren door de woestijn op 
weg naar het beloofde land. Profeten trokken rond om hun boodschap over te brengen. Paulus 
reisde de wijde wereld in om over Jezus te vertellen. En er zijn nog veel meer Bijbelse mensen 
op reis. Ook Jezus was onderweg: overal waar Hij kwam, vertelde Hij over de liefde van God 
voor mensen. En Hij gaf zijn leerlingen de opdracht om ook op weg te gaan. ‘Mensen van de 
Weg’ is een van de oudste aanduidingen voor volgelingen van Jezus.   

 

Pelgrimeren was er in Bijbelse tijden eveneens. 
Het was een uiting van devotie, toewijding. Als er 
een groot religieus feest naderde, vertrokken uit 
alle streken groepjes mensen. Ze stroomden 
samen in een grote karavaan. Er klonken liederen 
onderweg. De Psalmen 120-134 vormen een 
bundel bedevaartsliederen die daarvan getuigen. 
Ook Psalm 121 is een pelgrimslied. Het werd 
gezongen op weg naar de belangrijkste 
bedevaartsplaats in het Joodse land: de tempel 
van Jeruzalem. Wie uit de kustvlakte erheen trok, 
zag in de verte de bergen waar Jeruzalem ligt.   

De reis van je leven 

Ook je leven kun je zien als een reis. Daarom een 
zegenbede voor op uw reis: 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede. (Andries Govaart) 

Een goede zomer toegewenst, zegen en alle goeds, Marjolen Veerbeek 

Psalm 121   

Lied voor de reis naar Jeruzalem (BGT) 

De Heer zal je beschermen 

Ik kijk omhoog naar de bergen. 

Daar komt mijn hulp vandaan. 

Daar is de Heer, hij helpt mij. 

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 

De Heer zorgt ervoor  

dat jou niets overkomt. 

Hij beschermt je, hij slaapt niet. 

Hij slaapt nooit, hij let goed op. 

Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 

De Heer beschermt je. 

Hij gaat met je mee,  

bij hem ben je veilig. 

Er overkomt je geen kwaad, 

niet overdag en niet in de nacht. 

De Heer zal je steeds beschermen, 

het kwaad zal je niet raken. 

De Heer beschermt je, 

overal, waar je ook gaat, 

je leven lang. 


