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Pelgrimage  
 
Deze weken staan in de christelijke traditie vanouds in het teken van op weg 
gaan, van het volgen van een spoor en van een nieuw begin. Op het Schotse 
eiland Iona wordt in het seizoen iedere week een pelgrimswandeling 
ondernomen over het eiland. Je zou dit outdoor geloven kunnen noemen. Het 
wonderlijke is dat tijdens zo’n wandeling langs historische plekken haast als 
vanzelf ook je eigen levensweg ter sprake komt. De kruispunten, hoogte- en 
dieptepunten, de vreugde en de pijn, de keuzes en de keerpunten. Geloven is 
niet zozeer binnen bij de kachel iets vinden, een mening zijn toegedaan, maar 
veel meer een weg om te gaan, een wijze van leven met alle vragen die dit 
maar oproept. Natuurlijk is hier ooit ook een lied bij gemaakt, opgenomen in de 
bundel Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow. Dit lied  is zondag a.s. te 
beluisteren vanaf 10.00 uur in de internetviering vanuit de vermaning in 
Steenwijk. Handig misschien om deze Zondagsbrief er dan nog even bij te 
hebben. 



Lied van de zondag O waar wil je heengaan (Iona Gloria cd)  

 
1. O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 

   En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 

   Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding, 

   Geen eten, geen drinken – Hoe kun je bestaan? 
 

2.  O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 

En waarom zoek jij steeds een ander gehoor? 

Je twist met de machten, Je eet met verachten. 

Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door. 
 

  3. O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 

   En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet? 

   Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde, 

   Geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk of lied. 
 

  4. O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 

   En wat is de missie waar jij je voor geeft? 

   En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 

   En wat is de droom toch die jouw liefde heeft?  
 

Antwoord van Jezus:  

5.  Ik ga waar ik gaan kan en zoek reisgenoten. 

Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 

Naar leeftocht of reisdoel, of wie ons wil volgen. 

Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg.  
 

 
Woord voor de dag Evangelie volgens Mattheus 9:35-10,15 over de uitzending 
van de apostelen met radicale en inspirerende voorbeelden om op jouw plek 
en op jouw eigen manier wat te doen met deze boodschap van liefde en vrede.  
 

De internetviering vanuit DG Steenwijk  me tmij als voorganger is zondag a.s. 

vanaf 10.00 uur te bekijken via www.dgsteenwijk.doopsgezind.nl   

Orgelspel: Jolanda Molenaar.  
 

De internetviering van de ADS is vanaf zondagmorgen 10.00 uur en tevens op 

ieder moment te bekijken op: www.doopsgezind.nl  

 

Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 
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