Gebed
Getrouwe God,
wij danken U dat wij bestaan
en leven mogen vanuit uw genade.
Want onze namen staan geschreven
in de palm van uw hand.
U hebt met uw volk
een Verbond gesloten
en bent met ons op weg gegaan.
U leidde ons door de woestijn
en bracht ons binnen
in het beloofde land.
In Jezus uw Zoon hebt U zich
geopenbaard als een barmhartige
en zorgzame God.

U roept ons op
om in navolging van Hem
in woord en daad getuigen te zijn
van de komst van uw koninkrijk.
Wij bidden U om uw Geest van
wijsheid en raad om gehoor te
geven aan uw roepstem.
Mogen wij ons zo in dienst stellen
van uw Evangelie en bouwen aan
een wereld naar uw hart.
Wij bidden U dat door Jezus
Christus, uw Zoon en onze Heer,
Hij die met ons is van eeuwigheid
tot eeuwigheid.
Amen.

Bisdom Rotterdam

Huis van de Roeping

Centrum Vronesteyn helpt je om
je roeping als priester of diaken te
onderzoeken.

Het Huis van de Roeping helpt
om je religieuze roeping te
onderzoeken.

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

Contact:
Huis van de Roeping – KNR
tel.: 073 6921314
e-mail: roepen@knr.nl
www.huisvanderoeping.nl of
www.knr.nl
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Open staan voor het Woord van God
“In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid
en kwam een visioen niet dikwijls voor” (1 Samuel 3, 1).
Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het
priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. In het drukke
leven van nu is het soms moeilijk om de stem van God te
horen. Daarom moeten we beter luisteren naar het Woord van
God.
Dat betekent dat we het stil moeten maken in onszelf. Zoals
paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd
schreef: we moeten naar de stem van de Heer luisteren en die
dieper in ons laten weerklinken.
God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu. Op deze
Roepingenzondag is speciaal aandacht voor het horen van en
openstaan voor het Woord van God.
Als alle gelovigen bidden om nieuwe roepingen, zal het
ook moeten gaan om ons eigen leven. Het lijkt soms dat we
roepingen zoeken om het geloof aan uit te besteden, maar ieder
van ons is op de eerste plaats zelf aan zet om ons leven te zien
in het perspectief van God. Als we zien hoe belangrijk het is
om zelf antwoord te geven op de roepstem van God, is bidden
om roepingen een andere zaak.
We bidden voor diocesane priesters en diakens die hun leven
willen geven voor de opbouw van de parochies in het bisdom.
Als diocesane priester of diaken ben je verbonden met de
gelovigen en met alle mensen van goede wil in het gebied dat
aan het bisdom is toevertrouwd. Hier mogen we het evangelie
verkondigen in woord en daad. En ook religieuzen hebben hun
eigen aandeel in de zending van de Kerk.

Gebed om Roepingen
in het Jaar van het Woord van God
Trouwe God en Vader,
het Woord uit uw mond
keert pas bij U terug
wanneer het uw wil heeft volbracht
en uw zending vervuld.
Help ons, uw Kerk,
om niet alleen toehoorders te zijn
maar dat wij uw Woord horen
en volbrengen.
Wij bidden U,
dat uw Woord in onze Kerk vele harten mag raken.
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, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam
in woord en daad.
Door Christus onze Heer.
Amen.
(Jesaja 55, 11; Hebreeën 4, 12; Jakobus 1, 22-23)

