
Wees niet bang, 
kom dichterbij

Roepingenzondag 

Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn

“Kom, volg Mij”, zegt Jezus in het evangelie volgens Marcus over 
de roeping van de eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). De eerste 
leerlingen zijn vissers. Jezus ziet hen en komt naderbij, terwijl ze bezig 
zijn met hun dagelijkse werk. “Roeping is, kortom, een uitnodiging aan 
ons […] om Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons geluk en het 
welzijn van onze naasten heeft uitgedacht”, zegt paus Franciscus.

Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden. Zeker 
niet in onze geseculariseerde en drukke wereld. Vronesteyn wil daarom 
mannen helpen die nadenken over de vraag of God hen roept tot het 
ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies in het bisdom 
Rotterdam. Het onderzoeken van een roeping tot priester of diaken is 
een proces van meerdere jaren, dat ook in de loop van de studie en 
vorming verder gestalte krijgt.

Neem voor meer informatie contact op met Vronesteyn, het centrum 
voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

Rector drs. W.P.L. Broeders
Park Vronesteyn 14
2271 HS Voorburg
tel.: 070 3873804 / 06 27140117
e-mail: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
www.vronesteyn.nl

Het Huis van de Roeping biedt gelegenheid om je religieuze roeping te 
onderzoeken via informatie, gesprekken en verdere oriëntatie.
e-mail: roepen@knr.nl
www.huisvanderoeping.nl

Steun Vronesteyn met uw gift via IBAN 
NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum 
Vronesteyn. Of geef uw bijdrage 
eenvoudig online op www.vronesteyn.nl
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Wees niet bang, kom dichterbij

Op Roepingenzondag bidden wij voor roepingen tot het priesterschap, 
het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het thema ‘Wees 
niet bang, kom dichterbij’ verwijst naar Mozes. God roept hem om zijn 
volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte (Exodus 3). Na twijfel en 
tegenwerpingen geeft Mozes uiteindelijk gehoor aan die roeping.

Wij geloven en vertrouwen dat ook in onze dagen mensen door God 
worden geroepen voor een bijzondere taak. Ze worden uitgenodigd 
dichterbij te komen en te luisteren naar wat Hij hen te zeggen heeft. 
Meestal zorgt dat voor onrust, onzekerheid en soms ook een gevoel 
van angst en onwaardigheid. Het verhaal van Mozes leert ons echter 
dat God degenen die Hij roept altijd blijft ondersteunen en de kracht 
geeft hun opdracht uit te voeren.

Naast de roeping tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze 
leven kent de Kerk de roeping tot het huwelijk. Ook zijn er andere 
roepingen die door gedoopten worden vervuld met naastenliefde 
en solidariteit, en die bijdragen aan de groei van Gods Rijk in de 
samenleving. Ten diepste is heel de Kerk een gemeenschap van 
geroepenen.

God roept, en wij mogen antwoord geven. Het is vaak een stem 
die in je hart klinkt, die door je talenten naar voren komt, of de 
uitnodiging die de gemeenschap voor jou formuleert: Zou jij priester 
willen worden? Zou je mee willen werken in de diaconie? Wil jij de 
catechese verzorgen, want je hebt daar talenten voor? In de Kerk als 
gemeenschap van geroepenen is het nodig dat we in gezamenlijkheid 
al biddend op Roepingenzondag God vragen om de ontvankelijkheid 
in onze gemeenschap voor roepingen tot het ambt van priester of 
diaken ten dienste van de parochies.

Bidt u mee om roepingen voor priesters en diakens die zich inzetten 
voor de geloofsverkondiging in woord en daad, in de parochies in het 
bisdom Rotterdam?

Gebed om roepingen

Vader in de hemel,
U bent dichtbij ons gekomen
in Jezus Christus uw Zoon.

In kracht van de Heilige Geest
klinkt de oproep om te geloven

in de blijde boodschap
en Jezus te volgen.

Geef ons ook in deze tijd
moed en vertrouwen

om leerlingen te zijn van uw Zoon.
Geef ons priesters

om alle gedoopten te leiden
op de weg van het evangelie.

Geef ons diakens
die met heel hun hart

in dienst staan van uw liefde.
Help ons om als leden van uw Kerk

samen te getuigen van uw Rijk
in woord en daad.

Door Christus onze Heer.
Amen.

(Marcus 1, 14-20, Jakobus 1, 22-23)


