
GEBEDSVIERING BIJ DE START  

VAN EEN PELGRIMSTOCHT OF BEDEVAART 

 

Koen Timmermans, sdb 

 

 

Bedevaarten en pelgrimstochten zijn van alle tijden. Jong of oud, meer of minder 

gelovig … heel wat mensen zetten ooit de stap (letterlijk) naar een bedevaartsoord. 

Sommige pelgrims gaan te voet of met de fiets, anderen nemen de bus of het vliegtuig. 

En voor sommigen is het een must om alleen of met twee te pelgrimeren, terwijl andere 

bedevaarders aansluiten bij een grotere groep. 

Het is zinvol om bij de start van zo’n pelgrimstocht of bedevaart een korte gebedsviering 

te houden en daarin Gods zegen te vragen over de tocht die aangevat wordt. Zeker bij 

een langere pelgrimstocht is het ook goed dat vrienden en familie deelnemen aan de 

gebedsviering bij de start. Het is een manier om hun dierbaren ook biddend het beste 

toe te wensen op hun tocht. 

 

Openingslied 

 

Volk van God (ZJ 578)  

of Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer (ZJ 760)  

of Het woord, het goede woord van God (ZJ 757) 

of Wij reizen rusteloos (ZJ 768) 

 

Kruisteken en begroeting 

 

V. In de naam van de Vader en de Zoon 

 en de Heilige Geest. 

A. Amen. 

V. Genade en vrede voor u, 

 van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. 

 

De voorganger spreekt een kort welkomstwoord waarin de reden van de gebedsviering wordt 

toegelicht: we willen pelgrims / bedevaarders Gods zegen toezeggen op hun tocht.  

 

Psalm 121 

 

Ant. De Heer is het die u behoedt, Hij bewaart u voor onheil. 

 

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen: 

vanwaar kan ik hulp verwachten? 

Mijn hulp zal komen van God de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij zorg dat uw voet niet struikelt, 

Hij slaapt niet, die waakt over u. 

 Hij sluimert niet en Hij slaapt niet, 

 die over Israël waakt. 

De Heer is het die u behoedt, 

Hij staat als een wacht aan uw zijde. 



 Bij dag zal de zon u niet deren, 

 bij nacht doet de maan u geen kwaad; 

De Heer bewaart u voor onheil, 

uw leven houdt Hij in stand. 

 De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan 

 op deze dag en altijd. 

Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

 Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Ant. De Heer is het die u behoedt, Hij bewaart u voor onheil. 

 

Evangelie Lc 24, 13-16.28-32 

 

Blijf bij ons, Heer, want het wordt al avond. 

 

In die tijd 

waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaüs heette  

en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag.  

Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.  

Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden,  

kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee.  

Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.  

Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, 

maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. 

Zij drongen bij Hem aan: 

‘Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ 

Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. 

Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, 

sprak de zegen uit, 

brak het en reikte het hun toe. 

Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, 

maar Hij verdween uit hun gezicht. 

Toen zeiden ze tot elkaar: 

‘Brandde ons hart niet in ons, 

zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?’ 

 

Mogelijke alternatieven voor een Schriftlezing:  

 

Mt 8, 18-27: het volgen van Jezus 

Lc 10, 1-12: de zending van de tweeënzeventig leerlingen 

 

Korte overweging 

 

Voorbede 

 

V. Liefdevolle God, 

 in Jezus uw Zoon gaat Gij met ons mee. 

 Daarom durven wij tot U bidden: 



 

L. Heer, bescherm allen die onderweg zijn. 

Wees hun gids en tochtgenoot. 

 

A. Heer, wees ons genadig, blijf bij ons. 

Heilige God, bewaar ons. (ZJ 10h) 

 

L. Heer, wees een toevlucht 

voor allen die op zoek zijn 

naar rust en bezinning. 

 

A. Heer, wees ons genadig, blijf bij ons. 

Heilige God, bewaar ons.  

 

L. Heer, zend gastvrije mensen op ons pad 

die uw liefdevolle hartelijkheid gestalte geven. 

 

A. Heer, wees ons genadig, blijf bij ons. 

Heilige God, bewaar ons. 

 

L. Heer, bewaar in uw liefde al onze dierbaren 

die we de komende tijd moeten missen. 

 

A. Heer, wees ons genadig, blijf bij ons. 

Heilige God, bewaar ons.  

 

L. Heer, open ons hart voor uw boodschap, 

maak ons ontvankelijk voor uw Woord. 

 

A. Heer, wees ons genadig, blijf bij ons. 

Heilige God, bewaar ons.  

 

Onze Vader 

 

Pelgrimszegen 

 

Zeker bij een langere pelgrimstocht, en wanneer het omwille van het aantal pelgrims 

praktisch mogelijk is, kan de voorganger elke pelgrim individueel de handen opleggen en 

zegenen. Tijdens dit moment kan bijvoorbeeld het Taizérefrein Behüte mich Gott gezongen 

worden. 

 

A. Behüte mich Gott, ich vertraue dir, 

du zeigst mir den Weg zum Leben. 

Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. 

 

 

Na de persoonlijke handoplegging gaan alle pelgrims samen voor het altaar staan. De 

voorganger spreekt de pelgrimszegen uit: 

 



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. 

 

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, 

mag de regen je leven verfrissen, 

mogen alle wegwijzers je dragen 

in je zoektocht naar God. 

 

Moge Hij jullie dan zenden en zegenen: 

Vader, + Zoon en Heilige Geest. 

 

A. Amen. 

 

Zendingslied 

 

Vrede voor alle mensen (ZJ 704)  

of Het eerste woord zal vrede zijn (ZJ 705) 

 

Gebed voor de pelgrim onderweg 

 

Ik ben niet bang, mijn Heer,  

want U heeft me geschapen.  

U roept me bij naam.  

Ik ben bij U! 

Als ik door het water ga, bent U bij mij,  

als ik door rivieren ga, word ik niet meegesleurd. 

Als ik door vuur ga, word ik niet verteerd,  

geen vlam verschroeit me.  

Want U bent de Heer, mijn God,  

U bent de Heilige, U bent mijn redder! 

Ik ben in uw ogen kostbaar en waardevol,  

U houdt van mij.  

U heeft elke mens ter uwer ere geschapen,  

gevormd en gemaakt. 

U alleen bent God,  

en ook in de toekomst zal U het zijn.  

Omdat U bij mij bent, ben ik niet bang.  

 

(naar Jes 43, uit Youcat Gebedenboek, Lannoo, 2013, p. 23) 

 
 


