Gebed
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.
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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
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Je komt als geroepen!
“Het woord ‘roeping’ kan in ruimte zin begrepen worden als oproep van God.
Het bevat de oproep tot leven, de oproep tot vriendschap met Hem, de roeping
tot heiligheid enzovoort. Dit heeft een grote waarde, omdat het heel ons leven
plaatst voor de God die ons bemint. En dit stelt ons in staat te begrijpen dat
niets de vrucht is van een zinloze chaos, maar dat alles onderdeel kan worden
van een antwoord aan de Heer, die een schitterend plan voor ons heeft” (paus
Franciscus, Christus vivit, 248).
De diocesane roepingenraad organiseert in samenwerking met het
Ariënsinstituut en het JA-team (jongerenwerk) verschillende activiteiten
waarbij jongeren na kunnen denken over het unieke plan dat God met hén
heeft. Soms komen mensen tot de ontdekking dat God hen roept om priester,
diaken of religieus te worden. Dat gaat echter niet vanzelf. We zullen er ook
voor moeten bidden.
Gaat de toekomst van ons Aartsbisdom en onze geloofsgemeenschappen u ter
harte? Sluit u dan aan bij de Diocesane Gebedskring om roepingen. Samen met
honderden mensen uit ons bisdom bidden we 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.
Als lid van de Gebedskring ontvangt u jaarlijks het boekje Gebeden om
roepingen. Daarnaast krijgt u enkele keren per jaar een Nieuwsbrief
thuisgestuurd en wordt u uitgenodigd voor een jaarlijkse ontmoetingsdag.
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
bij gelegenheid van het
Jaar van de Eucharistie
God, Gij zorgt voor herders die uw volk leiden.
Stort over uw Kerk de Geest uit, de Helper,
die ons doet groeien in geloof, hoop en liefde,
in waarheid en eenheid.
Roep bedienaren voor de verkondiging
van het Evangelie
en de dienst van uw altaar.
Geef ons de priesters en diakens
die wij nodig hebben.
Dit bidden wij U op voorspraak
van de Dienaar Gods Alphons Ariëns
die als priester van het Aartsbisdom Utrecht
U en zijn naasten, in het bijzonder de armen,
met grote liefde en trouw heeft gediend.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

