De Sint Jansprocessie in Laren
(+ woordenlijst)

Twee dagen vóór Sint Jan in het jaar 893 dwaalde een vrome pelgrim, die uit het
Heilige Land terugkeerde, over de Gooise heide. Hij had gehoopt nog voor het
vallen van het donker in zijn geboortedorp Laren terug te zijn, maar hij was de
weg kwijt geraakt.
Plotseling sprongen er uit het kreupelhout een paar rovers te voorschijn, en één
van hen verbrijzelde met een knuppel de schedel van de pelgrim. Op het lichaam
vonden de rovers een zilveren doos van Oosterse makelij, maar toen zij die
openden, bleken er slechts een paar kleine beenderen in te zitten. Teleurgesteld
wierpen zij die weg, en het lichaam van de pelgrim gooiden zij in een kuil en
bedekten het met zand.
De volgende morgen bemerkte een herder, die met zijn kudde over de hei trok,
dat zijn hond voortdurend naar een bepaalde plek bleef staren. Dichterbij
gekomen zag hij een paar kleine beenderen, die een lichte gloed afgaven, en
toen hij ze op wilde rapen, bleek dat onmogelijk.
Het gerucht van die merkwaardige vondst verbreidde zich snel, en op Sint
Jansdag kwamen de mensen van heinde en verre om het wonder te
aanschouwen. Onder hen was er ook een, die vertelde dat hij enkele dagen
geleden gastvrijheid had verleend aan een pelgrim, die een zilveren doos bij zich
droeg, waarin zich beenderen van Sint Jan zouden bevinden. Een ander vertelde
dat hij in Naarden een zilveren doos van een paar mannen had gekocht.

De pastoor liet toen de klok luiden en een altaar oprichten en droeg de mis op.
En zie, toen kon men de beenderen van de grond oprapen en men bracht ze naar
Laren.
Enige dagen later kwam - na een hevige regenbui - het lichaam van de vermoorde
pelgrim bloot te liggen. Op de plek, waar het gevonden werd, stichtte men een
kerkhof, dat men Sint Janskerkhof noemde, en begroef er als eerste de pelgrim.
Nog steeds vindt er jaarlijks op Sint Jansdag (24 juni) een processie plaats naar
de plek, waar de beenderen gevonden zijn.
Toelichting
Op de zondag nabij of op 24 juni vindt er in Laren een Sint Jansprocessie plaats.
Dit al sinds de 15e eeuw.
Woorden
Dwalen (dwaalde/heb gedwaald)
Vroom
De pelgrim
Goois (adjectief van “Het Gooi”)
Het kreupelhout
De rover
Verbrijzelen (verbrijzelde/heb
verbrijzeld)
De schedel
De beenderen (ev. Het been)
Werpen (wierp/heb geworpen)
Bemerken (bemerkte/heb bemerkt)
De gloed
Oprapen (raapte op/heb opgeraapt)
Het gerucht
Merkwaardig
Van heinde en verre
Het wonder
Aanschouwen (aanschouwde/heb
aanschouwd)

Lopen zonder dat je de weg weet
Serieus godsdienstig (religieus)
Iemand die naar een heilige plaats
reist
Gebied in de provincie Noord Holland
rond de plaatsen Hilversum en Laren
Begroeiing van lage boompjes
De dief/de overvaller
Kapot slaan
Het hoofd
De botten (zoals je die hebt in je
armen, benen, vingers etc.)
Gooien
Merken, zien
Een soort licht, er kwam licht van de
beenderen
Oppakken
Het verhaal, de roddel
Gek, raar, vreemd
Overal vandaan
Het speciale fenomeen (die gloed van
die beenderen)
Bekijken

Sint Jan

Het altaar
De mis opdragen (droeg op/heb opgedragen)
Het kerkhof
Begraven (begroef/heb begraven)

Johannes de Doper (John the baptist)
hij leefde ten tijde van Jezus en
doopte mensen in de woestijn. Hij zei
dat Jezus de redder van de joden was.
De tafel in de kerk waar rituelen op
gedaan worden
Een kerkdienst houden voor een
speciale gelegenheid of hier: voor
Johannes de Doper
Plaats waar je mensen begraaft: vaak
dichtbij een kerk
Een dode persoon in de grond leggen

