
Minipelgrimage bij de startzondag met het thema: Het goede leven, bloeien in Gods licht. 

Bij het goede leven denken we al snel aan gelukkig zijn. ‘Als je maar gelukkig bent’ klinkt lief en 

vrijblijvend, maar in feite is het een hele zware eis. Je kunt niet altijd gelukkig zijn. Ongeluk, verdriet, 

vervelende gebeurtenissen en je even niet vrolijk voelen, zijn dingen die bij het leven horen. Dus wat 

betekent dat eigenlijk “het goede leven” en welke plek heeft God daarin? 

 

Het leven wordt wel eens vergeleken met een reis. Vandaar deze minipelgrimage: een wandeltocht 

van ongeveer vijf kilometer met onderweg symbolische punten in het landschap waar je even stil 

kunt staan en een vraag mee krijgt waar je al wandelend over na kunt denken. Je zou deze wandeling 

met een groepje kunnen lopen (denk daarbij wel aan houden van voldoende afstand) met z’n tweeën 

of alleen. Er zijn twee versies, één voor volwassenen en één om met kinderen te lopen. De routes zijn 

het zelfde, alleen de vragen/ opdrachten zijn verschillend. 

❖ Tijdens het lopen ben je ´aanwezig onderweg´, met al je aandacht, met al je zintuigen 

open, met een ontvankelijk hart. 

❖ Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416) 

 

 

 

 

De wandeling begint tussen Elim en de Oude Helena kerk. We lopen richting de Markt en steken deze 

over. We slaan rechts af de Bredevoortsestraatweg op. Bij de Hema houden we rechts aan en volgen 

de Haartsestraat tot aan de bocht, waar we links af de Oranjelaan inlopen. Aan de grote oude bomen 

voor ons zien we dat we de rand van het dorp naderen. We lopen het Smeeslaantje in… 



 Het pad langs de oude eiken: 

De reis van jouw leven is al lang voor jou begonnen, met je voorgeslacht, met je ouders. Kijk naar 
de oude bomen langs het pad. Die zijn het symbool van jouw voorgeslacht. Al jaren staan ze 
diepgeworteld in deze grond. Wie of wat heeft jou gevormd tot de persoon die je nu bent? 
Waarin bij jij geworteld? 

 
We volgen het pad dat op een gegeven moment overgaat in het Vrijerslaantje.  
 

 Het open veld: 

Voor je en aan je rechterkant strekken de weilanden zich uit, je kunt een heel eind kijken, echt 
een prachtig uitzicht. Hoe ziet voor jou het goede leven eruit? 

 
We blijven het Vrijerslaantje volgen tot aan de Hamelandroute… 
 

 Voor de Hamelandroute: 
 

Je staat voor een drukke weg, oppassen geblazen!! Even geen tijd voor gemijmer en nadenken 
over het goede leven, maar voorzichtig zijn. Zijn er dingen in het leven die voor jou gevoel het 
goede leven in de weg staan? 

 
We steken de Hamelandroute over en volgen het zandpad door het bos tot aan de bocht, hier kruisen 
een aantal wegen zich… 
 
 

 Het kruispunt: 

Op de reis van je leven zul je regelmatig op kruispunten staan. Die stellen je voor een keuze. 
Welke richting ga ik op? Kiezen is lastig. Ga ik naar rechts? Nee, dat kan niet, die weg loopt dood. 
Rechtdoor dan? Maar dat is een brede doorgaande weg, die biedt geen uitdaging. Links af 
misschien? Daar loopt een pad…. Maar waar kom ik dan uit? In één van de chassidische 
vertellingen van Martin Buber zegt een joodse rebbe: “Je moet goed letten op de weg waarheen 
je hart je trekt.” 
Waarheen trekt jouw hart je op dit moment in je leven? Waar verlang je naar? 

 
 
We gaan linksaf het kleine paadje in. We volgen dit pad tot we voor de Bredevoortsestraatweg staan, 
daar gaan we links af en lopen over het fietspad langs deze (drukke) weg… 
 

 Langs de Bredvoortsestraatweg: 
 

De reis van je leven verloopt meestal niet in stilte. Er is vaak veel ‘ruis’ die de stilte overstemt. 
Ruis in de vorm van constante prikkels. Bijvoorbeeld van je telefoon, van sociale media die je 
aandacht voortdurend gevangen houden. Of ruis in de vorm van prestatiedruk, van succesvol 
moeten zijn in het leven. Daardoor kun je vervreemd raken; van jezelf, van wie je ten diepste 
bent, maar ook van God. 
Wat is de ruis in jouw leven? En wat zou je kunnen doen om meer stilte te vinden? Stilte waarin 
God kan spreken, als de zachte fluistering van de bladeren in de bomen om je heen. 

 
We blijven de Bredevoortsestraatweg volgen de bebouwde kom in en gaan linksaf het zandpad in, de 
Hessenweg. Deze volgen we tot aan en Nannielaantje en lopen dan rechtsaf het laantje in… 



 

 Het Nannielaantje: 
 

Een smal, kronkelig paadje tussen bomen door. Je kunt nog niet zien waar je uitkomt. Na elke 
bocht verwonder je je opnieuw over het uitzicht.  
Waar verwonder jij je over in jouw leven? Wat zou je willen bewaren/koesteren/beschermen? 
Terwijl je hierover nadenkt mag je naar een mooi steentje (of ander voorwerp) zoeken die je als 
symbool in je zak kunt stoppen. Telkens wanneer je dat steentje dan weer voelt wordt je 
herinnert aan datgene wat je koestert, dat wat voor jou belangrijk is. 

 
Het Nannielaantje blijven we volgen tot aan de brug. Ga op de brug staan en kijk eens over het 
water… 
 

 Het bruggetje: 

De Rivier (Lied van Stephanie Struijk) 

Sta je te kijken op een brug 

Denk je de tijd gaat veel te vlug 

En als je je dan afvraag waar je staat 

Zie je dat alles verder gaat. 

Net als het water in de rivier. 

Stromen we samen naar daar vanaf hier. 

Vanaf de gletsjer tot aan de zee 

Stroomt er van alles met je mee. 

Stroomt er van alles met je mee 

En dat is oke. 

Iemand die ik maar half ken 

Denkt dat ik een vreemde ben. 

Dus ik ga niet verder dan wat ik vertrouw 

Terwijl ik het liefste zeggen zou. 

Net als het water in de rivier 

Stromen we samen naar daar vanaf hier. 

Vanaf de gletsjer tot aan de zee 

Stroomt er van alles met je mee. 

Stroomt er van alles met je mee 

En dat is oke. 

Na de brug nemen we het pad langs de beek… 

 Langs de beek: 

Op jouw levensreis neem je van alles met je mee. Allereerst natuurlijk jezelf, met alles wat 
daarbij hoort. En dat is oke. Maar het kan ook voelen als ‘ballast’, als iets dat zwaar op je drukt. 
Denk aan gevoelens als angst, minderwaardigheid, verdriet, wrok of zinloosheid. Of denk aan 
conflicten, verslavingen enzovoort. 
Van welke ballast zou jij bevrijd willen worden? (Neem even de tijd om de vraag te laten 
bezinken.) 
Pak als symbool van die ballast een steen van de grond en gooi dat in het water. Laat los wat je 
belast. Stel je daarbij voor dat het water ‘God’ is. Wat doet dit ritueel met jou? 



 

We blijven het water volgen. Op het ene moment stroomt het links van ons, dan weer rechts en soms 

zelfs onder ons door. De ene keer lopen we er vlak langs, de andere keer lopen we er wat verder van 

af of zien we het water niet door de bomen die er langs staan. Maar we weten dat het water daar 

stroomt… 

We komen langs de kinderboerderij, steken de Polstraat over en gaan het paadje tussen de beek en 

OBS de Slinger in. We blijven dit pad volgen, het bruggetje over en dan links richting Whemerpad. 

Daar zien we een verhoging in het landschap… 

 Op de ‘berg’: 

De Bijbel staat vol verhalen van mensen die een berg opgingen om God te ontmoeten. Denk aan 
Mozes en Elia. Denk aan Jezus die de berg opgaat om met zijn Vader in gesprek te zijn, vlak nadat 
hij duizenden mensen bij het meer van Galilea te eten heeft gegeven. Op deze ‘berg’, deze 
verhoging in het landschap, kun je misschien God ontmoeten. Wat zou je God willen 
zeggen/vragen? 

 
We vervolgen het pad tot aan het Whemerpad, hier gaan we rechtsaf. Het eindpunt van de 
wandeling is in zicht… 
 

 Tot je bestemming komen: 

Deze pelgrimage nadert zijn einde, de Oude Helenakerk. Ook de reis van je leven kent een 
bestemming. Maar je bestemming is niet alleen het doel waarnaar je op weg bent, het is ook de 
weg zelf. Die weg zou je kunnen zien als je ‘roeping’ in het leven. Wat is jouw roeping in het 
leven? (Neem even de tijd om de vraag te laten bezinken.) Het kan heel goed zijn dat je dit nog 
helemaal niet weet. 
Tot je bestemming komen, je roeping verstaan, is een levenslange leerweg. Op die weg kunnen 
gidsen behulpzaam zijn. Wie of wat is zo’n gids voor jou? 

 

 
 


