
De reis van je leven; mini-pelgrimage met geleide meditatie 
 
Deze meditatieve oefening is ontwikkeld om te lopen op het landgoed bij klooster Nieuw Sion in 
Diepenveen. De staties met de geleide meditatie sluiten aan bij symbolische markeringspunten in het 
landschap. De mini-pelgrimage kan ook in heel andere omgevingen gelopen worden. De geleide 
meditaties zouden dan wel moeten aansluiten bij de symboliek van halteplaatsen op de looproute. Je 
kunt de inhoud van de meditaties daarop aanpassen en zelfs het thema van de mini-pelgrimage. 
Je loopt de mini-pelgrimage in een groep. De begeleider/reisleider spreekt bij de staties de teksten 
van de geleide meditatie uit. 
 

 
Mini-pelgrimage ´De reis van je leven´ 
Kloosterfestival in klooster Nieuw Sion 

23-26 augustus 2018 
 
[Start bij de kloosterpoort, aan het begin van het olifantenpad tegenover de poort.] 
 
Begin 

❖ Je loopt de wandeling voor het grootste deel in stilte. Tijdens de laatste ´etappe´ kun je over 
je ervaringen in gesprek gaan met een mede-pelgrim. 

❖ Tijdens het lopen ben je ´aanwezig onderweg´, met al je aandacht, met al je zintuigen open, 
met een ontvankelijk hart. 

❖ Onderweg doe je verschillende ´staties´ aan, symbolische markeringspunten in het landschap 
waar we even stilstaan. Via een korte geleide meditatie krijg je daar een vraag mee, die je al 
wandelend kunt overpeinzen. 

❖ Je krijgt voor deze pelgrimage een Keltische reiszegen mee: Bless the road that carries you. 
 

https://www.nieuwsion.nl/


Statie 1: Aan het begin van een bomenlaan 
De reis van jouw leven is al lang voor jou begonnen, met je voorgeslacht, met je ouders. Kijk naar de 
oude bomen in deze laan. Die zijn het symbool van jouw voorgeslacht. Wie of wat heeft jou gevormd 
tot de persoon die je nu bent? 
 
[Loop rechtdoor tot aan het eerste kruispunt.] 
 
Statie 2: 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 mag niet, daar staat “verboden 
toegang”. Naar links dan? Maar dat is wel een hele rechte weg, die biedt geen uitdaging. Rechtdoor 
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? 
 
[Loop rechtdoor het pad op, tot je bij het water komt. Ga linksaf en stop bij een houten bruggetje.] 
 
Statie 3: Het houten bruggetje 
Tijdens jouw reis door het leven zul je ook op punten komen die moed vragen om verder te gaan. Je 
zult op obstakels stuiten die je moet overwinnen.Durf je dit ‘gammele’ bruggetje over? Wat als het niet 
houdt? Wie of wat geeft jou moed of kracht om door te gaan in het leven, ook al is dat soms lastig of 
moeilijk? 
 
[Neem even de tijd om de vraag te laten bezinken en ga dan over het bruggetje rechtdoor. Loop na 
ongeveer 100 m van het pad naar de oever van het water.] 
 
Statie 4: Aan de oever 
Op jouw levensreis neem je van alles met je mee. Allereerst natuurlijk jezelf, met alles wat daarbij 
hoort. Dat 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 de bolster van een beukennootje 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? 
 
[Keer terug naar het pad en vervolg dat. Ga een volgend bruggetje over en stop 50 m daarna, vlakbij 
de drukke provinciale weg.] 
 
Statie 5: Bij een drukke weg 
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. 
 
[Volg het pad en ga linksaf als het pad zich vorkt. Loop door tot bovenop een heuveltje, met uitzicht 
op het water.] 
 
Statie 6: 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 in de ontmoeting met een ander. Zoek iemand met 
wie je op weg naar de laatste statie in gesprek wilt gaan rond de vraag: Welke statie op deze 
pelgrimage heeft mij het meest geraakt?  
 
[Volg het pad en loop terug in de richting van het klooster. Blijf aan het eind van de bomenlaan staan.] 
 
Statie 7: Tot je bestemming komen 
Deze pelgrimage nadert zijn einde, het klooster Nieuw Sion. 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? 
 
[Loop terug tot aan de kloosterpoort en sluit daar de mini-pelgrimage af.] 
 
Afsluiting 
Je hebt aan het begin van deze mini-pelgrimage een Keltische reiszegen meegekregen voor 
onderweg. Jouw weg vervolgt zich nu. Ook voor die weg ontvang je een Keltische reiszegen. 
 
May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face. 
And the rains fall soft upon your fields. 
Until we meet again, may God hold you in the hollow of his hand. 


