
Sluit je aan
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Sluit je aan!
Ja Heer, dat raakt me,
die eenvoudige oproep: “Sluit je 
aan!”
Kan ik delen in die vreugde?
Durf ik het aan?
 
Wie ben ik, dat U aan mij denkt?
Ik voel me klein en kwetsbaar,
er is zo veel dat mij tegenhoudt.

Maar U hebt mijn verlangen 
gewekt;
dat geeft me de moed op pad te 
gaan
en te ontdekken hoe U mij roept.
 
U durft het aan met mij.
Ik grijp Uw uitgestoken hand 
en sluit me aan!

Huis van de Roeping
Het Huis van de Roeping biedt gelegenheid om je roeping 
tot het religieuze leven te onderzoeken via:
– verkennende gesprekken,
– informatie,
– persoonlijke begeleiding en 
– bezoeken aan religieuze gemeenschappen.

Meer weten?
Huis van de Roeping, KNR
Postbus 111 5201 AC  Den Bosch
073-6921314 roepen@knr.nl
www.huisvanderoeping.nl

Voelt u zich geroepen tot het priesterschap 
of het diaconaat in het bisdom Rotterdam?
Rector drs. W.P.L. Broeders
Park Vronesteyn 14
2271 HS Voorburg
T. 070 387 38 04
M. 06 27 140 117
E. priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
I. www.vronesteyn.nl



Gebed om Roepingen
Almachtige God en Vader,

wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon,

die voor ons is mens geworden, 

die het gezicht is van uw barmhartigheid.

Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde,

die geroepen is het Evangelie te verkondigen,

te bouwen aan een beschaving van liefde.

Wij bidden U:

geef ons priesters

om alle gedoopten te leiden

op de weg van uw barmhartigheid,

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.

Mgr. J.H.J. van den Hende


