
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 ‘s-Hertogenbosch

Contact:
Pastoor R. Wilmink
Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC ‘s-Hertogenbosch
tel.: 073 6132000
e-mail: info@sint-janscentrum.nl / 
r.wilminkpr@gmail.com
www.sint-janscentrum.nl

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 of 
www.knr.nl

Meer informatie?

Gebed

JE KOMT ALS GEROEPEN
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WAT WIL IK MET MIJN LEVEN
EN WAT WIL GOD VAN MIJ?

ÉÉN GROTE VRAAG
WAAR JIJ HET ANTWOORD OP WILT VINDEN?!

Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu voor de 
eerste keer? Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een 
sterk geloof in Christus… en word je bijzonder getrokken tot een 
leven in verbondenheid met Jezus en Zijn Kerk midden in de wereld 
van vandaag?

•	 Wil	je	daar	in	alle	rust	eens	serieus	over	verder	praten?
•	 Denk	je	over	een	leven	als	religieus(ze)	in	een	gemeenschap?
•	 Wil	je	je	graag	gaan	inzetten	in	jouw	parochie,	maar	weet	je	
	 (nog)	niet	hoe?
•	 Gaan	je	gedachten	uitdrukkelijk	uit	naar	het	priesterschap	of	
 het diaconaat?

Kortom, schuif je de echte vragen van jouw leven over je persoonlijke 
levenskeuze niet aan de kant en wil je er graag mee aan de slag? We 
willen je heel graag helpen met deze grote vragen! 
Mail dan naar: r.wilminkpr@gmail.com of bel naar het Sint-
Janscentrum: 073 6132000.

Voor info over de opleidingen in ons bisdom kijk eens op:
www.sint-janscentrum.nl

of mail naar info@sint-janscentrum.nl

Sint-Janscentrum, Papenhulst 4,
5211 LC ‘s-Hertogenbosch, tel.: 073 6132000

Gebed om Roepingen

(Paus Johannes Paulus II,
gebed voor Roepingenzondag 2005)

Jezus, Zoon van God,
in wie de volheid van de Godheid woont,
U roept al wie gedoopt is, om “naar diep water te varen”
om de weg te gaan die naar heiligheid leidt.
Wek in de harten van jonge mensen het verlangen
om in de wereld van vandaag
getuigen te zijn van de kracht van uw liefde.
Vervul hen van uw Geest van kracht en wijsheid,
zodat zij de volle waarheid
over zichzelf en hun roeping zullen leren kennen.
Onze Verlosser,
door de Vader gezonden om zijn genadige liefde te openbaren,
schenk uw Kerk de gave
van jonge mensen die bereid zijn om naar diep water te varen,
om onder hun broeders een teken te zijn
van uw aanwezigheid die ons vernieuwt en redt.
 
Heilige Maagd, Moeder van de Heiland,
betrouwbare gids op de weg naar God en naar de naaste,
U die zijn woord hebt overdacht in het diepst van uw hart,
steun met uw moederlijke voorspraak
onze gezinnen en onze kerkelijke gemeenschappen,
zodat zij adolescenten en jonge mensen kunnen helpen
om volmondig gehoor te geven aan de roepstem van de Heer.
 
Amen.


