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Het Jakobspad 
Een Engelse collega van mij liep twee jaar geleden het zogenaamde Jakobspad naar Santiago de Compostela in 

Spanje. In Santiago ligt volgens de overlevering de heilige apostel Jakobus begraven. Vanuit heel Europa lopen 

pelgrimsroutes naar deze stad. Het hoogste punt van de route is een heuveltop, die Cruz de Ferro wordt 

genoemd. Het is door de jaren heen de gewoonte geworden dat pelgrims naar Santiago iets op die heuveltop 

achterlaten. Ze doen dat in de vorm van stenen, kettingen, gebedsarmbandjes, een schoen, foto’s. Die 

voorwerpen staan symbool voor iets wat ze willen loslaten: een verslaving, verlies, een trauma, iets zwaars in 

hun leven maar ook schuld, een zonde. Er is een stille afspraak dat je dat voorwerp van thuis meeneemt. Dus je 

pakt een steen uit je tuin en sjouwt die mee totdat je bij Cruz de ferro komt, haalt hem uit je rugzak en legt hem 

bij enorme hoop met stenen en voorwerpen, die daar door anderen zijn meegezeuld. Midden in die hoop staat 

een grote houten paal, waar een ijzeren kruis bovenop staat (Cruz de ferro). Mijn collega vertelde dat ze die 

hoop als een heilige plaats ervoer: als een plek waar hemel en de menselijke geschiedenis elkaar even raakten.  

 

Naast de hoop met stenen stond een klein kerkje, een kapel. De deur zat potdicht met een groot hangslot. Ze 

was zwaar teleurgesteld. Ze had zo graag die kerk binnengegaan, daar gebeden, een kaars gebrand, zo graag 

even met een pastor of een priester gepraat, een zegen meegekregen. We kwamen er achter dat het kerkje vaak 

dicht zit. Er hebben dus veel mensen daar voor een gesloten deur gestaan. Wij vonden dat onbegrijpelijk, een 

gemiste kans van de kerk om mensen van dienst te zijn. Om mensen gastvrij te onthalen na een zware klim, om 

in naam van de Heer der kerk mensen lasten te ontnemen, zijn ontferming te bieden: het verzoenende 

vriendelijke gezicht van Christus te weerspiegelen. Buiten lagen de behoeften van mensen op straat: bevrijding 

van lasten, vergeving van falen, thuiskomen bij het vriendelijk aangezicht van God na Hem gezocht te hebben: 

een beker koud water na een heftige klim, een woord om verder mee te kunnen.  

 

Nijkleaster: langs de route zonder hangslot 
Dat beeld van Cruz de Ferro stond mij telkens voor ogen toen ik vanuit de landelijke protestantse kerk betrokken 

was bij de ontwikkeling van Nijkleaster. Nijkleaster staat langs het Jakobspad/Jabikspaad, de westelijke route in 

Friesland van St Jacobiparochie naar Hasselt en daar aansluit op een van de pelgrimsroutes naar Santiago de 

Compostela. Wat is nu mijn hoop voor Nijkleaster? Dat mensen geen kerk vinden met een hangslot maar een 

open kerk.  Een stormlamp met kloostervuur. Een priester bij wie men stenen achter kan laten. Een huis waar 

mensen tot rust kunnen komen, een huis van stilte, kamers gevuld met blijdschap vinden, kunnen bidden en op 

de ontferming van God stuiten. De vriendelijkheid van onze Heer zien, proeven en horen in kerk, klooster en 

kroeg. In onze samenleving heersen strenge wetten over wat we allemaal niet zouden moeten kunnen en 

hebben. Mensen gaan onder die strenge wetten gebukt. In dat kader zijn de woorden van Jezus, de Heer van de 

kerk blijvend actueel: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 

geven.”  

 

De pioniersplekken: langs de route  
Nijkleaster is een pioniersplek van de Protestantste Kerk. Daar zijn er nu zo’n 20 van in het land in allerlei soorten 

en maten. Op die plekken zoekt de landelijke kerk doelbewust naar een verbinding tussen het leven van mensen, 

hun spiritualiteit, hun vragen en zorgen en het evangelie: het christelijk geloof. In deze pleisterplaatsen proberen 

we de stenen van mensen en de kerk weer dicht bij elkaar te brengen. Kerken zonder hangslot. Dat doen we in 

het besef dat we als kerk aan de zijlijn zijn komen staan, (of onszelf hebben gezet?). We zijn kerk in de marge 

geworden. Dat is op zich helemaal niet erg: als die marge maar langs de levensweg van mensen ligt. 

 

Kado 
Bij deze een mand met stenen en een kruis. Als jullie hem mooi vinden mag je hem neerzetten als symbool ter 

herinnering aan jullie roeping. Vinden jullie hem minder mooi? Dan kan hij als werkvorm in de kast   



 

Gelukkig ook goede voorbeelden langs het Jabikspaad 
Ik besluit met een prachtig 13 e eeuws gedichtje, dat op het klooster van Roncesvalles staat. Al sinds de 10e 

eeuw zijn daar pelgrims, die naar Santiago trekken welkom. Een prachtig voorbeeld van hoe het wel kan. 

Ik citeer het in het Engels. Dat kan volgens mij wel tussen de twee talen Fries en Nederlands door: 

 

“The gate is open to everyone: 

to the sick and to the well; 

not only to Catholics 

but also to unbelievers, 

to Jews, heretics 

and vagabonds as well.”  
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