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Pelgrimage van
Gerechtigheid en Vrede

Tijdens de laatste assemblee in 2013 heeft de Wereldraad van Kerken opgeroepen tot een wereldwijde ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’.
Die oproep werd gevoed door verschillende bijbelteksten over ‘op weg zijn’ en pelgrimeren. Dit
seizoen buigen we ons met diverse sprekers over
dergelijke teksten en komen aan het eind weer terug bij het thema van de wereldraad.
Het beeld van Abraham als een rondtrekkende
stamleider is het beeld geworden dat door heel
de bijbel en ook later in de geschiedenis van het
Joodse volk is blijven bestaan. Drs. Sip zal laten
zien hoe dit beeld in en buiten de Bijbel een voorname rol speelt. Daaropvolgend zal Prof. Beentjes
ons de ontwikkeling van lokale heiligdommen naar
het centrale heiligdom en dus de (verplichte) pelgrimage naar Jeruzalem schetsen.
Voor de pelgimstochten naar Jeruzalem vormen
de Psalmen 120-134 een inspirerende bundel met
reisgebeden. Deze Psalmen worden: lied van de
stijgingen, bedevaartsliederen, trappsalmen of
pelgrimsliederen genoemd. Op de leerhuis-avond
zullen wij met emeritus-deken Janssen deze psalmen ons eigen maken door ze te herkauwen en
naar muzikale interpretaties te luisteren.
‘Op naar Jeruzalem’: zo zou je de beweging in Jesaja kunnen samenvatten. De droom die het bijbelboek Jesaja zijn lezers voor ogen stelt, is die van
een internationale vredesmars naar Jeruzalem.
Over de vraag of en hoe deze teksten ons vandaag de dag nog kunnen inspireren, gaat het op
deze vierde Leerhuisavond met mw. Dr. van der
Woude.
Dr. Dijkstra gaat op de vijfde avond uit van Pesach
als pelgrimsfeest in Israël en Jodendom. Hoe is
het vluchtverhaal van de Hebreeërs uit Egypte het
pelgrimsverhaal van Israël en kerk geworden? En
waarom krijgt God in dit verhaal een mobiel tentheiligdom dat de helft van de afmetingen van de

eerste tempel van Jeruzalem heeft?
De ḥadj, de pelgrimage naar Mekka, is slechts
eenmaal in het leven geboden. Wie gaat, maakt
‘schoon schip’ en sluit een verbond met God om
zich deugdelijk(er) te gedragen tegenover God en
tegenover mensen. De lezing van Dr. Ajouaou gaat
over aspecten van de islamitische bedevaart en de
werking daarvan in het dagelijkse praktijk.
Met Dr. Van Grol komt ballingschap en pelgrimage
ter sprake. De ballingschap staat centraal in de
geschiedenis van het bijbelse Israël. We gaan niet
zoeken naar de zin van de ballingschap – die is er
niet! Wel willen we weten hoe de Schrift schrijft
over de tocht naar Babel en over het bestaan van
de ballingen. We zijn geïnteresseerd in de tocht terug, als die er is, en in de achterblijvers.
Het Evangelie volgens Lucas is evenals zijn 2e boek,
Handelingen als reisverhaal te typeren. Jezus’ reis
van Jordaan tot Jeruzalem. In Handelingen een beweging die in Jeruzalem begint en die met Paulus
in Rome eindigt. De vraag die Dr. Riemersma centraal stelt is: Wat is de functie van al deze bewegingen in het Lucaans dubbelwerk?
Met Ds. Touwen volgen we Paulus. Zijn stelling:
‘Tot aan de uiteinden der aarde’ duidt geen plaats
aan maar een tijd. Handelingen vertelt níet hoe het
evangelie in Rome is verzeild geraakt en schetst
dus ook geen beweging van Jeruzalem naar Rome.
Zowel in Paulus’ brieven als in Handelingen blijft
Jeruzalem het centrum.
Ter afronding komen we weer terug bij de oproep
van de Wereldraad van Kerken. Kunnen de teksten
van betekenis zijn voor een eigentijdse pelgrimage
van gerechtigheid en vrede?
Is “pelgrimage” een passend beeld voor de gezamenlijke gang van de christelijke geloofsgemeenschappen door de wereld? Aan Prof. Nissen het
woord op de laatste avond.
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