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Pelgrimszegening in de (parochiale) gemeenschap individueel * in groep 
model - uitgebreid 

 

Inleiding: 

* De voorganger duidt het gebeuren 
* De pelgrim stelt zichzelf (kort) voor 
 

Stemmingsmoment:     te kiezen … of zelf alternatieven zoeken… 

* Pelgrimslied Enya (lied / klankmontage) 
 

 

* Pilgrim, how you journey 
On the road you chose 
To find out where the winds die 
And where the stories go 
All days come from one day 
That must you must know, 
You cannot change what's over 
But only where you go ! 
* One way leads to diamonds, 
One way leads to gold, 
Another leads you only 
To everything you're told 
In your heart you wonder 
Which of these is true; 
The road that leads to nowhere 
the road that leads to you 
* Will you find the answer 
in all you say and do? 
Will you find the answer in you? 
Each heart is a pilgrim, 
Each one wants to know 
The reason why the winds die 
And where the stories go 
Pilgrim, in your journey 
You may travel far 
For pilgrim it's a long way 
To find out who you are… 

 

* Pelgrim, hoe reis je 
op de weg die je koos 
Om te ontdekken waar winden 
sterven en waarheen verhalen gaan 
Alle dagen komen voort uit één dag 
Zoveel moet je toch wel weten 
Je kunt niet veranderen wat geweest 
is, maar alleen waarheen je gaat ! 
* Een weg leidt naar diamanten 
Een weg leidt naar goud 
Een andere leidt alleen maar 
Naar alles wat je werd verteld 
In je hart vraag je je af 
Welke is de ware weg 
De weg die leidt naar nergens 
De weg die leidt tot jezelf … 
* Ga je het antwoord vinden 
In alles wat je zegt en doet? 
Zul je het antwoord vinden in jezelf ? 
    Elk hart is een pelgrim 
    Elk hart wil weten 
    De reden waarom winden sterven 
    En waarheen verhalen gaan 
Pelgrim in je tocht 
Moge je ver reizen 
Want pelgrim het is een lange weg 
Om te ontdekken wie je bent... 
 

 
* Pelgrimsgebed Amanda Strydom (lied / klankmontage) 

  
  

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet. 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my. 
 

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op die grootpad 
Soekend na U boardinghuis.(opvang) 
 

 

Moeder God U ken my waan 
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg. 
U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 
Ek het niks, U maak my ryk. 
 

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op die grootpad 
Soekend na U boardinghuis.(opvang) 
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* De voetstappen (verhaal) 
 

Ik droomde eens en zie ik liep, aan het strand bij lage tij. 
 Ik was daar niet alleen, want de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door en lieten in het zand 
een spoor van stappen, twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand. 
Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop, 

 In tijden van geluk en vreugde, van diep verdriet en hoop. 
Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, 

 daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. 
Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch ? Juist toen ik U nodig had, 

 juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad.’ 
De Heer keek me toen vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen: 

 ‘Mijn lieve kind, toen ‘t moeilijkst was toen heb Ik jou gedragen.’ 
 

Gebed:    voorganger en aanwezigen … 

 
V. Trouwe God,   

Mens-zijn is op tocht gaan, onderweg zijn, op zoek naar vrede. 
Mens-zijn is pelgrim worden, 
Op reis-zijn, rusteloos voort, Uw levensdroom tegemoet. 
Mens-zijn is lasten dragen, een leven lang, 
Is opstaan, telkens weer en verder gaan, 
Steun zijn voor elk-ander. 
 

A. Trouwe God, zegen elke pelgrim, 
     Zegen  vandaag  * * * *, 

Wees haar/zijn reisgezel, ga haar/hem voor, 
Wees staf en steun, 
Draag haar/zijn en onze zorgen 
En wijs Uw spoor. 
Breng haar/hem veilig thuis, vol vrede en alle goeds. 
Heilige Jacob, apostel en patroon van de pelgrims, 
Ontvang Uw pelgrim 
Laat haar/hem ook bij U welkom zijn, Amen ! 
 

Zegening:     voorganger … 

 
* Zegening van de pelgrim 

 V. Moge de God van alle wegen, je zegenen en beschermen. 
Breek op en vertrek uit bezorgde gedachten, 
Uit verstarde gewoontes, uit knellende verwachtingen. 
Wees opmerkzaam onderweg, met lichaam en ziel, 
met al je zintuigen, met vertrouwen en met heel je hart. 
Sta open voor “het geschenk van de weg”. 
Moge de God van alle wegen, je begeleiden, 
Wanneer je tocht je naar nieuwe plekken leidt, 
Wanneer je je op onzeker terrein begeeft, 
Wanneer je natuur, mensen, geloof en cultuur ontmoet. 
Moge de zon je gezicht verwarmen, de wind je rug versterken, 
De regen je leven verfrissen, de wegwijzers je leiden naar Compostela. 
 

(handoplegging) 
  

* * * *, moge de God van alle wegen je zegenen en beschermen, 

Je hele pelgrimstocht lang: in de naam van de Vader … + 
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* De voorganger vertelt en/of duidt en/of zegent de symbolen: 
- de schelp / fiets / rugzak / takkenbosje / kaars / steentje … 
 
* Omhangen van de schelp 
 

Zending:  de pelgrim bidt het pelgrimsgebed * voorganger wenst ‘buen camino’ … 

 
* De pelgrim bidt luidop “het pelgrimsgebed voor de nacht”: 

God van vrede, ik dank U 
dat ik geboren ben, 
dat ik ben wie ik ben, 
in de palm van Uw hand geschreven. 
In goede en kwade dagen - wil ik aan U denken, 
verbonden zijn - met allen die ik bemin. 
Ik dank U voor Uw schepping, 
een wonder mij toevertrouwd: 
voor bloemen en bomen - velden en wegen, 
bossen en bergen - voor water en lucht. 
Dank U voor zon en regen - duister en schaduw, 
voor warmte en vuur - wolken en wind. 
Ik dank U - voor vogels en vissen, 
de dieren in de natuur. 
Voor dagen en nachten - voor stilte en rust. 
Ik dank U - voor familie en vrienden, 
voor allen die goed zijn voor mij, 
voor elkeen op mijn levensweg. 
God van vrede, ik dank U 
dat ik geboren ben, 
dat ik ben wie ik ben, 
in de palm van Uw hand geschreven ! 

 
 
* De voorganger zendt, wenst een veilige, zinrijke pelgrimstocht. 
 
 Buen Camino  
 Ultreia, e suseia, Deus adjuva nos. 

Vooruit ! En verder ! En hoger ! Moge God ons daarbij helpen ! 
 
 
 
 
 
 
 


