
 

 

Beste Parochianen,  

Deze keer geef ik u een inspirerende tekst mee die ons kan helpen om de sfeer van de Goede 

Week binnen te gaan. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Kapelaan Javier. 

 

We trekken op naar Jeruzalem. 

 

Iedere reis begint met het pakken van de bagage. 

Soms is de keuze moeilijk: 

wat neem ik mee en wat laat ik achter? 

De grote vijand van de pelgrim te voet is het gewicht.  

Soms moet je verschillende malen je rugzak in- en uitpakken 

om de zaak draagbaar te houden. 

Wat wil ik per se meenemen? 

Wat is de bron van mijn leven? 

Wat bezielt me? 

 

Je beslist bij het vertrek ook wat je wilt achterlaten, 

wat je onderweg tot last zal zijn 

en waarvan je dus afscheid moet nemen. 

Dat vraagt moed en geeft soms verdriet. 

Afscheid nemen is loslaten. 

 

Waar ben ik aan gebonden of waarvan ben ik bezeten?  

Wat moet er goedgemaakt en wat is onherstelbaar? 

Wat zou ik anders willen? 

Misschien is er schuld die vergeven moet worden.  

Misschien is er een breuk die geheeld moet worden. 

 

Terugvallen op het strikt noodzakelijke 

kan een bevrijding zijn, 

een bevrijding van alles wat moet, 

een bevrijding van de consumptiedwang, 

een bevrijding van de stress van je agenda, 

een bevrijding van de schuld die op je drukt. 

 

Loslaten kan alleen in vertrouwen op het Geheim. 

Op deze reis naar Pasen zoeken we dat, 

het Geheim dat groter is dan ons hart, 

het Geheim waardoor wij opgewekt worden, 

het Geheim waardoor we nieuw geboren worden. 



 

 

 

Gebed 

 

Levende God, 

hoe zwaar is loslaten, 

hoe zwaar is afscheid nemen,  

hoe zwaar soms voort te gaan. 

 

Geef ons de moed achter te laten  

wat ons verlamt en toesluit 

of onze gang vertraagt 

op deze pelgrimage naar Pasen. 

 

Geef ons openheid 

om te vergeven 

en om vergeving te vragen, 

een nieuw begin te maken. 

 

Laat ons zien waar het op aankomt,  

wat waard is mee te dragen 

op onze weg door de tijd 

achter Jezus aan. 

 

Samen met uw pelgrimerend volk  

vertrouwen wij ons toe aan U 

die wij noemen: eeuwige, 

levende God. Amen. 
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