
Gebed tot de Herder

Mijn weg, Heer, leg ik in Uw handen.
Die zachte uitnodiging,

ik weet niet waar dat toe leidt, 
maar ik kan er niet omheen.

U ziet mij beter dan ik mezelf zie.
Daarom durf ik het aan,

ondanks mijn angst en twijfel.

U bent het hart van mijn gebed,
scherp mijn oren voor Uw stem.

Verbind mij met Uw Kerk 
en met de mensen om mij heen.

Sterk mijn vertrouwen
en doe mij steeds meer zien

hoe U zich toewendt naar mij,
zoals ik mij buig voor U.

Huis van de Roeping

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

Contact: 
Huis van de Roeping – KNR
tel.: 073 6921314
e-mail: roepen@knr.nl
www.huisvanderoeping.nl

Aartsbisdom Utrecht

Rector P. Kuipers
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490
e-mail: 
roepingenraad@aartsbisdom.nl
www.jekomtalsgeroepen.nl
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BID TOT DE HERDER
Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is 
een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. We moeten aan de weg 
timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan 
mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn 
Kerk. Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen 
ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent 
diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we 
hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in woord en daad 
willen ondersteunen. 

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed 
om roepingen. De Heer zegt het duidelijk: “De oogst is groot, 
maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst 
arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 37-38). Er is dus geen 
roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en aanhoudend 
gebed. We hopen dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de vele 
gebedsgroepen die er in ons aartsbisdom zijn, blijvend bidden dat de 
Heer arbeiders mag sturen voor de oogst. ‘Bid tot de Herder’ is dus 
ook een uitnodiging aan ons allemaal om mee te doen aan het gebed 
om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om 
roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: 
rector@ariensinstituut.nl.

________________________________________________________

Opleiding en werving kosten natuurlijk veel geld. Uw bijdrage is meer 
dan welkom op IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het 
Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht. Hartelijk 
dank voor uw steun!

www.jekomtalsgeroepen.nl

Gebed om Roepingen
God, wij danken U voor de heilige Willibrord

en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U: 
geef ons nieuwe geloofsverkondigers,

die, zoals eens Willibrord, 
in U hun geluk vinden

en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren 

aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap, 

waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen 

van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen

om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:

versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, 

onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, 

opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.

Door Christus onze Heer.
Amen

Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht


