WANDELING 25 APRIL 2020
DEEL 1: OP WEG GEZONDEN
Voor we op stap gaan lezen we het verhaal en de vragen ter overweging: ze zijn voedsel voor onderweg. Daarna
zingen we het staplied en kunnen we ons op weg begeven.

FIORETTI-VERHAAL XI, deel I
Als wonderbaarlijke dienaar en volgeling van Christus wilde Franciscus in alles volkomen op Hem lijken. En omdat
Christus, zoals het evangelie verhaalt, zijn leerlingen twee aan twee naar alle steden en gebieden uitzond waar Hijzelf
naartoe zou gaan, stuurde ook Franciscus zijn twaalf gezellen, die hij in navolging van Christus om zich heen
verzameld had, de wereld in om twee aan twee te gaan prediken. En om hun een voorbeeld van ware
gehoorzaamheid te geven, ging hij zelf als eerste op pad, net zoals Christus had gedaan, die eerst zelf deed wat Hij
aan anderen leerde. Nadat hij zijn gezellen verschillende gebieden van de wereld had toegewezen, koos hij broeder
Masseüs als zijn metgezel en ging op weg naar Frankrijk.
Vragen ter overweging:
-Heb ik soms het gevoel dat Franciscus mij oproept om zijn boodschap door te geven aan anderen?
-Wie zou mijn ideale companion de route zijn op deze zending?

STAPLIED: HOOR DE STEM DIE KLINKT

DEEL 2: MIDDAGMAAL
Voor we onze brooddoos bovenhalen en onze middaglunch opeten, lezen we het tweede deel van het verhaal. We
staan even stil bij de vragen ter overweging. Je kan ook eventueel terugkomen op de vragen van het begin.
Eventueel kan je enkele dingen neerschrijven om na de wandeling met andere mensen te delen. Daarna zingen we
het lied Laudato Si , een danklied die op tocht ook altijd voor de maaltijd wordt gezongen.

FIORETTI-VERHAAL XI, deel II
Toen ze op een dag helemaal uitgehongerd in een dorp aankwamen, begonnen ze volgens hun regel om Gods liefde
brood te bedelen. Franciscus ging de ene wijk in en broeder Masseüs de andere. Omdat Franciscus nogal een min
mannetje was om te zien, en daarom door wie hem niet kende beschouwd werd als een armzalige bedelaar, ontving
hij niet meer dan een paar miezerige stukjes uitgedroogd brood. Broeder Masseüs daarentegen, die een fors postuur
had en een mooi voorkomen, kreeg vele, royale stukken en af en toe zelfs een heel brood. Na hun bedeltocht gingen
ze op een plek buiten het dorp samen eten. Er was daar een heldere bron met daarnaast een mooie platte steen,
waarop beiden al hun gebedelde aalmoezen legden.
Toen Franciscus zag dat de stukken brood van broeder Masseüs talrijker, mooier en groter waren dan de zijne, zei hij
opgetogen: Broeder Masseüs, wij verdienen zo’n grote schat niet. En toen hij deze woorden een aantal keer herhaald
had, vroeg broeder Masseüs: Maar liefste vader, hoe kunnen we van een schat spreken bij zo veel armoede en gebrek
aan allerlei benodigdheden? We hebben geen tafellaken, geen mes, geen broodplank, geen bord, geen huis, geen
tafel, geen knecht of dienstmaagd. Daarop zei Franciscus: Ik beschouw dit als een grote schat, juist omdat niets door
mensenhand verkregen is. Wat hier ligt is verkregen door Gods voorzienigheid, zoals duidelijk te zien is aan het
gebedelde brood, de mooie stenen tafel en deze zo heldere bron. En daarom wil ik dat we God bidden om ons de
edele schat van de heilige armoede, die God als dienaar heeft, met heel ons hart te laten liefhebben. Na deze
woorden, en nadat ze gebeden hadden en het lichaam hadden verkwikt met de stukken brood en het water, stonden
ze op om zich naar Frankrijk te begeven.
Vraag ter overweging:
-wanneer gelijk ik op Masseüs en heb ik het gevoel dat er weinig is om dankbaar voor te zijn?
-wanneer gelijk ik op Franciscus en kan ik ondanks alles toch het goede zien en daarvoor danken?

DANKLIED: LAUDATO SI

DEEL 3: GEZEGEND
We gingen, elk apart maar toch met elkaar verbonden, op weg. We lazen dezelfde teksten, zongen dezelfde liederen
en overwogen dezelfde vragen. Om deze wandeldag af te sluiten vragen we om Gods zegen en zingen we een
afsluitend lied, want zelfs al wandelden we alleen, toch waren we op een of andere manier companions on the
journey. Met deze zegen spreken we ook de hoop uit dat de weg die we samen gingen en de verbondenheid die we
voelden ook verder mag duren de komende dagen en weken op de pelgrimstocht van ons leven.

PELGRIMEREN IS...
Pelgrimeren is vertrekken: de deur achter je dicht trekken en moedig je eigen weg leren gaan.
Pelgrimeren is loslaten: durven achterlaten wat je niet nodig hebt en zo proeven van bevrijdende eenvoud.
Pelgrimeren is ontdekken: stap voor stap ondervinden hoe zich gaandeweg een nieuw pad ontvouwt.
Pelgrimeren is ontmoeten: onderweg jezelf maar ook andere mensen tegenkomen en op verhaal komen.
Pelgrimeren is dragen: jezelf bewust worden van de lasten die je met je meedraagt en daarmee leren omgaan.
Pelgrimeren is stilstaan: jezelf tijd en ruimte geven om je hart leeg te maken om de Ander te kunnen verwelkomen
Pelgrimeren is navolgen: in het spoor treden van vele andere pelgrims en hun inspirerend voorbeeld volgen.
Pelgrimeren is veranderen: iets van jezelf langs de weg achterlaten om een nieuw, herboren mens worden.
Pelgrimeren is verbinden: gaandeweg je verbonden weten met al die medepelgrims die ook onderweg zijn.
Pelgrimeren is aankomen: vreugdevol het doel bereiken maar ook uitrusten nu de lange weg ten einde is.
Pelgrimeren is terugkeren: beseffen dat de pelgrimstocht nooit ten einde is en elke dag opnieuw begint.

AFSLUITEND LIED: WE ARE COMPANIONS

ZEGEN VAN FRANCISCUS OVER ONS LEVEN
Moge de Heer ons zegenen en ons beschermen.
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over ons
doen schijnen en ons genadig zijn.
Moge de Heer zijn
gezicht naar ons
keren en ons
vrede geven.
Moge
de Heer
ons
overdadig
zegenen!

