
Wat U met mij doet Heer, ik kan het niet vatten,
steeds meer vormt U de kern van mijn leven.
Juist terwijl er zoveel stilvalt in deze tijd van crisis, 
raakt U mij aan en zet U mij in beweging.

U roert zich in mijn hart,
in alles om me heen ontmoet ik U,
U ziet mij aan in de ogen van mijn naasten.

Ja, onweerstaanbaar trekt U mij naar U toe.
U roept mij en fluistert woorden als:
 Wees niet bang, kom dichterbij,
 hier ben je welkom, je hoort hier thuis. 

Met U wil ik gaan Heer,
leid mij op Uw weg.

Aartsbisdom Utrecht

Contact:

Rector P. Kuipers
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490
e-mail: 
roepingenraad@aartsbisdom.nl
www.jekomtalsgeroepen.nl

Huis van de Roeping

Het Huis van de Roeping biedt 
gelegenheid om je religieuze roeping 
te onderzoeken via informatie, 
gesprekken en verdere oriëntatie. 

Meer weten? 
roepen@knr.nl  
www.huisvanderoeping.nl

Huis van de Roeping, KNR
Postbus 111 – 5201 AC Den Bosch
tel.: 073 6921321
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Wees niet bang, kom dichterbij!

Het thema van dit jaar verwijst naar het verhaal van Mozes die God ontmoet in 
het brandende braambos en door Hem geroepen wordt om zijn volk te bevrijden 
uit de slavernij van Egypte (Exodus 3). Na zijn twijfel en tegenwerpingen geeft hij 
uiteindelijk gehoor aan de roeping die hij van God ontvangen had. 

Ook in onze dagen worden mensen door God 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 hen de kracht geeft hun 
opdracht uit te voeren. 

De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om te 
ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te 
zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven. 
De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte 
ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent erop dat ook onze 
parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot 
plaatsen waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die 
zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden. 

U kunt daar ook een bijdrage aan leveren door te bidden om nieuwe roepingen. 
Sluit u aan bij de Diocesane Gebedskring om roepingen en bid samen met 
honderden anderen dat de Heer de Kerk van Utrecht mag zegenen met mensen 
die ons voorgaan in Woord en Sacrament en die levende getuigen zijn van Gods 
liefde voor mensen.

Voor opgave: Secretariaat Diocesane Roepingenraad
 Keistraat 9 – 3512 HV  UTRECHT
 roepingenraad@aartsbisdom.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

Goede God, 

vanaf het begin roept U mensen 
om te leven in verbondenheid met U. 
U riep Abraham om alles los te laten 
en te doen wat U van hem vroeg. 

In het brandende braambos sprak U tot Mozes, 
en nodigde hem uit dichterbij te komen,
angst en twijfel achter zich te laten, 
en uw volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. 

Spreek ook vandaag uw woord 
en roep mensen tot uw dienst. 
Doorbreek hun angst en twijfel, 
opdat zij van harte gehoor geven 
aan wat U van hen vraagt. 

Geef uw Kerk mannen en vrouwen die, 
door U aangeraakt en bij naam genoemd, 
U willen dienen als priester, diaken of religieus, 
om vol vreugde uw Evangelie te verkondigen 
en uw liefde voor de mensen zichtbaar te maken. 

Dat vragen wij U op voorspraak van Maria, 
moeder van uw Zoon en van de Kerk, 
door Christus onze Heer. 
Amen.


