Pelgrimszegening in de (parochiale) gemeenschap individueel * in groep
model - Jan
De pelgrim én zijn dichte achterban, krijgen een zichtbare plaats vooraan.

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

voorganger en aanwezigen …

Gebed:

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

voorganger …

Zegening:

Jan, 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)

Jan, moge de God van alle wegen je zegenen en beschermen,
Je hele pelgrimstocht lang: in de naam van de Vader … +

* Omhangen van de schelp
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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 goede zinrijke pelgrimstocht.
Buen Camino !
Ultreia, e suseia, Deus adjuva nos.

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