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I. OPENING 
 
KRUISTEKEN 
 
 
OPENING EN BEGROETING 
 

Welkom in deze gebedsviering voor roepingen. We worden uitgenodigd 
om te bidden opdat de gelovigen, in het bijzonder de jongeren, hun eigen 
levensweg zouden mogen vinden, hun eigen antwoord op de liefde van God, 
hoe divers die antwoorden ook mogen zijn. 

Dat is veel meer dan de vraag om nieuwe priesters, religieuzen of 
geëngageerde leken. Dat is het inderdaad ook. We mogen echter niet vergeten 
dat we allemaal geroepen zijn: we zijn samen geroepen, geroepen tot een leven 
van hoop en vreugde omdat we ons in het doopsel met Christus hebben 
verbonden. 

We zijn ook samengeroepen, hier op deze plaats, om gemeenschap te 
vormen in zijn Naam. Hier mogen we samen bidden dat God alle gelovigen zou 
tegemoet komen in de zoektocht naar zijn droom over hun leven, dat Hij hen 
zou zegenen met moed en vertrouwen om altijd weer die vraag te stellen: 
“Heer, wat wilt Gij dat ik voor U doe?” heel concreet, in het leven van elke dag. 
 We mogen erop vertrouwen dat de Heer van de oogst dan ook mensen, 
jong en oud, zal inspireren tot een grootmoedig ‘ja’ in de dienst van zijn Kerk. 
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LIED – HEER, U BENT MIJN LEVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijdt  
en in uw vergeving leef ik nu. 

 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 
U, die via duizend wegen ons hier samenbrengt; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods Rijk. 
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II. BIDDEN MET DE PSALMEN 
 
PSALM 23 

De Bijbel – Willibrordvertaling 1995 
 
ANT.:  De Heer is mijn herder,  

het ontbreekt mij aan niets. Alleluia. 
 
De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
 

Hij laat mij in grazige weiden rusten, 
Hij voert mij naar vredig water, 
daar geeft Hij mij nieuwe kracht. 

 

Hij leidt mij op het rechte spoor, 
omwille van zijn naam. 
 

Al moet ik door dalen van duisternis en dood, 
ik ben voor geen onheil bang, 

 

want U bent bij mij: 
uw knots en uw staf 
geven mij nieuwe moed. 
 

Voor mijn ogen dekt U de tafel, 
zodat ook mijn belagers het zien; 

 

met olie zalft U mijn hoofd, 
mijn beker is tot de rand gevuld. 
 

Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen 
alle dagen van mijn leven. 

 

Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de Heer, 
tot in lengte van dagen. 
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KORTE GEBEDSSTILTE 
 
 
PSALMGEBED 
 
V. Heer Jezus Christus, goede herder, 

die uw leven hebt gegeven voor uw schapen,  
behoed ons voor verdwalen. 
Sterk ons voortdurend aan uw tafel 
en leid ons in sporen van waarheid naar uw huis  
waar wij uw heerlijkheid loven, 
Gij, die met uw Vader, 
één in de liefde van U beider Geest,  
leeft in de eeuwen der eeuwen. 

  
 
PSALM 100 

Jan Duin – Bij tijden 
 
ANT.: God is de Schepper en Meester,  

wij zijn kudde, zijn volk. Alleluia. 
 
Zing voor Gods aanschijn, gij aarde. 
Kom met vreugde in dienst bij Hem. 
 

Kom met vreugde Hem onder ogen, 
en weet: groot is de Heer onze God. 

 

Wij zijn het werk van zijn handen, 
zijn volk dat Hij weidt als een kudde. 
 

Kom door zijn poorten en dank Hem, 
kom zijn voorhof in met een lied – 
zegen zijn naam met gezangen. 

 

Zijn goedheid is van alle eeuwen, 
van geslacht op geslacht zijn trouw. 
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KORTE GEBEDSSTILTE 
 
 
PSALMGEBED 
 
V.: God onze Vader, 

uit liefde hebt Gij ons 
tot uw volk gemaakt. 
U behoren wij toe. 
Weid ons als uw schapen 
en laat ons dankbaar uw voorhoven betreden, 
bezingend uw trouw 

 in Christus, onze Heer. 
 
 

III. EVANGELIELEZING  
  
In die tijd gelastte Jezus zijn leerlingen de boot in te stappen en alvast vooruit 
te gaan naar de overkant, Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had 
weggestuurd. Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in 
afzondering te bidden. De nacht voel en Hij was daar helemaal alleen. De boot 
was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg 
van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht 
kwam Hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen Hem op het 
meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: “Een spook!” en 
schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: “Blijf kalm! Ik ben 
het! Wees niet bang!” Petrus antwoordde: “Heer, als U het bent, zeg me dan 
dat ik over het water naar U toe moet komen.” Hij zei: “Kom!” Petrus stapte uit 
de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk 
de wind was, werd Hij bang. Hij begon meteen te zingen en schreeuwde het uit: 
“Heer, red me!” Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: 
“Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” Toen ze in de boot stapten, ging de 
wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor Hem neer en zeiden: “U 
bent werkelijk Gods Zoon!”  (Mt 14,22-33) 
 
 



6 
 

 
 

IV. STIL GEBED 
Onderstaande fragmenten kunnen in stilte gelezen worden 

bij wijze van meditatie. 
   
BRIEF VAN PAUS FRANCISCUS 
 

Het eerste woord van roeping is dankbaarheid. De juiste koers varen is 
niet een taak die alleen van ons is en hangt niet alleen af van de wegen die wij 
kiezen. De realisatie van onszelf en van onze levensprojecten is niet het 
wiskundige resultaat van wat we in een geïsoleerd ‘ik’ beslissen, het is vooral 
het antwoord op een overstijgende oproep. De Heer laat onze bestemming aan 
de andere kant zien en daarvoor geeft hij ons de moed om in de boot te 
stappen. Maar wanneer Hij ons roept, neemt Hij ook de taak van stuurman op 
zich om ons te begeleiden en de richting te wijzen, om te voorkomen dat we op 
de klippen van besluiteloosheid stranden en om ons in staat te stellen zelfs over 
woelige wateren te stappen. 

Elke roeping vloeit voort uit de liefdevolle blik waarmee de Heer ons 
tegemoet is gekomen, misschien net toen onze boot aan de storm overgeleverd 
was. Meer dan een beslissing van onze kant is roeping een antwoord op een 
onverdiende oproep van de Heer (Brief aan de priesters, 4 augustus 2019). Daarom zullen 
we erin slagen roeping te ontdekken en te omarmen wanneer ons hart zich 
opent voor dankbaarheid en het in staat is de passage van God in ons leven op 
te vangen. 
 Als de leerlingen Jezus over het water zien naderen, denken ze in eerste 
instantie dat het een spook is en zijn ze bang. Maar Jezus stelt hen onmiddellijk 
gerust met een woord dat ons leven en ons roepingsavontuur altijd moet 
vergezellen: Rustig maar, Ik ben het. Wees niet bang (v. 27). Dit is precies het 
tweede woord dat ik u wil toevertrouwen: goede moed. (…) 

In de Brief aan de priesters had ik het ook over lijden, maar hier zou ik dit 
woord anders willen omschrijven en verwijzen naar vermoeidheid. Elke roeping 
brengt een engagement met zich mee. De Heer roept ons omdat Hij ons, net 
zoals Petrus, in staat wil stellen over water te lopen, dat wil zeggen ons leven 
in handen te nemen om het in dienst van het Evangelie te stellen, elke dag 
opnieuw, op de concrete manieren die Hij ons laat zien, vooral in de 
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verschillende roepingen als lekengelovigen, priesters of gewijde personen. 
Maar we lijken op de apostel Paulus: we voelen ons verlangen en ons elan, maar 
tegelijkertijd zijn we getekend door zwakheden en angsten. (…) 

In het beleven van onze specifieke roeping, kunnen die tegenwinden ons 
uitputten. Hier denk ik aan al degenen die belangrijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheden dragen, aan echtgenoten die ik graag – niet zonder 
reden – moedige mensen noem, en vooral aan degenen die het gewijde leven 
en het priesterschap op zich hebben genomen. Ik ken uw vermoeidheid, uw 
eenzaamheid die soms uw hart belast, het risico van de dagelijkse sleur die 
beetje bij beetje het brandende vuur van de roeping blust, de last van de 
onzekerheid, de huidige precaire situatie en de angst voor de toekomst. Goede 
moed, wees niet bang! Jezus staat aan onze kant, Hij steekt zijn hand uit en 
grijpt ons vast om ons te redden. 

En dan, zelfs midden de golven, opent ons leven zich voor lofprijzing. Dit 
is het laatste woord van de roeping en het wil bovendien een uitnodiging zijn 
om de innerlijke houding van de Heilige Maagd Maria te cultiveren: dankbaar 
voor de blik waarmee God haar aankeek, gaf ze Hem vol vertrouwen haar 
angsten en ontreddering en nam moedig haar roeping op zich – zo maakte ze 
van haar leven een eeuwige lofzang op de Heer. 
 
 

V.SLOT 
 
VOORBEDE 

geschreven door kard. De Kesel 
 
V. Onze Kerk heeft nood aan mensen  

die Gods liefde in onze wereld zichtbaar willen maken.  
Groot is dan ook het vertrouwen waarmee we nu tot God bidden. 
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Roep ons weg, Heer, 
uit alles wat ons ontmoedigt, 
uit alle onrust en angst; 
wek nieuwe hoop in ons hart 
om niet langer te vrezen 
maar te vertrouwen op uw Woord 
‘wees niet bang, sta op, Ik ben met je’. 

 
Acclamatie 
 

Roep ons samen, Heer, 
uit vereenzaming en verdeeldheid. 
Maak ons één van hart, 
laat ons thuiskomen bij elkaar 
en bij U, drie-ene Liefde: 
Vader, Zoon en Geest. 

 
Acclamatie 
 

Roep ons bij onze naam, Heer, 
toon ons uw goedheid en uw trouw, 
spreek ons van uw liefde zonder grenzen. 
Laat alles wat we zijn en doen, 
ja, heel ons leven, 
een dankbare gave worden aan U. 

 
Acclamatie 
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Roep ons wakker, Heer, 
door de zwaksten in ons midden 
die vragen om aandacht en zorg. 
Doe ons groeien in dienstbaarheid 
om kleinen groot te maken, 
om te bouwen aan uw Rijk van recht en vrede, 
in eerbied voor uw schepping. 

 
Acclamatie 
 

Roep ons, Heer, om op tocht te gaan 
met broers en zussen in het geloof. 
Leer ons luisteren en spreken 
in waarheid en liefde 
om samen op het spoor te komen 
van wat U van ons verlangt. 

 
Acclamatie 
 

Roep jongeren, Heer, 
op zoek naar zin en smaak in het leven, 
spreek hen moed in. 
Sterk hen als ze keuzes maken, 
schenk hen vertrouwen in hun tochtgenoten 
en in U: de weg, de waarheid en het leven. 
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LOFZANG VAN MARIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Want Hij had oog voor mij, zijn dienares, 
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.  
 

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen 
dat Hij zo grote dingen aan mij deed. 

 

En alle eeuwen stemmen met mij in. 
De Heer is machtig en zijn Naam is heilig.  
 

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade 
naar allen die eerbiedig met hem leven.  

 

Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed, 
al onze eigenwaan ontmaskert Hij.  
 

Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen, 
arme en kleine mensen maakt Hij groot.  

 

Wie honger hebben geeft Hij overvloed, 
de rijken stuurt Hij heen met lege handen.  
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Altijd is Hij zijn woord nog trouw gebleven, 
altijd bezorgd om Israël zijn dienstknecht. 

 

Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen,  
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.  
 

Eer aan de Vader, aan de Zoon en aan de Geest, 
nu en altijd, door al de eeuwen. Amen.  

 

ONZE VADER 
 
 
SLOTGEBED 
 
V. Goede God, 

Gij roept iedere mens bij zijn naam 
om hem tot het volle leven te brengen. 
Help ons om altijd weer te durven vragen 
waartoe Gij ons uitnodigt. 

 Schenk ons een hart dat in vrijheid kan liefhebben  
met aandacht voor het welzijn van iedere mens.  

 
A. Maak ons gevoelig voor uw goedheid  

die ons onvoorwaardelijk omringt. 
Geef ons wijze en edelmoedige gidsen 
om te helpen onderscheiden 
wat uw droom is over ons leven 
en hoe groot en vervullend de liefde is 
waartoe Gij ons roept. 
Amen. 

 
 
ZEGEN EN ZENDING 
 
 
GROET AAN MARIA 


