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De partituren van de voorgestelde liederen staan achteraan in bijlage. 
 

Opening van de gebedsviering ___________________________________ 

Openingsvers  Wees hier aanwezig (ZJ 25c) 

 

Kruisteken en begroeting 

V.: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die ons bij 

naam kent en ons roept. 

 
 

Openingswoord 

V.: Welkom in deze gebedsviering voor roepingen. 

Zusters en broeders, in zijn brief n.a.v. de Wereldgebedsdag voor Roepingen herhaalt paus 

Franciscus ons dit jaar nadrukkelijk dit goede nieuws: wij zijn niet aan het toeval overgelaten 

of we zijn geen speelbal van allerlei ongeordende gebeurtenissen. Integendeel, ons leven is 

de vrucht van een goddelijke roeping! God komt ons steeds tegemoet, Hij gaat met ons op 

weg naar de volheid van het geluk. Belangrijk hierbij is wel dat wij Gods Woord horen, 

herkennen en beleven.  

Deze 3 aspecten – horen, herkennen en beleven – vormen dit jaar het kader voor het thema 

voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen en vanavond ook het kader van deze 

gebedsviering. 

Laten we dan ook met en voor elkaar bidden, opdat we naar Gods woord zouden luisteren, 

onze diepste roeping herkennen en Gods liefde in onze wereld handen en voeten geven. 
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Na de opening van deze viering kunt u onderstaand lofgebed nemen, of onmiddellijk overgaan naar 

het bidden met psalmen. 

 

Lofgebed _____________________________________________________ 

V.: Broeders en zusters, we zijn hier samen om te bidden dat God vandaag nieuwe roepingen zou 

laten ontluiken in het hart van mensen. Maar we willen Hem op de eerste plaats ook 

aanroepen en danken voor de zovele roepingen die Hij onze Kerk, ons bisdom, ons decanaat, 

onze parochies en gemeenschappen heeft geschonken. Laten wij Hem loven. 

 

Voorzang: Confitemini Domino 

We herhalen samen dit refrein. 

 

L: God, wij loven U, voor alle gelovigen, gehuwd of ongehuwd, die Gij geroepen hebt om uw 

Zoon Jezus trouw te volgen. 

A.: Confitemini... 

 

L: Voor al de mensen die Gij de eeuwen door tot uw dienst hebt geroepen: paus, bisschoppen, 

priesters, diakens, parochieassistenten, pastorale werksters en werkers. 

A.: Confitemini... 

 

L: Voor de monniken en monialen die voortdurend God zoeken en door hun lofzang en arbeid 

onze wereld heiligen. 

A.: Confitemini... 

 

L: Voor de vele religieuzen die zich één maken met de armsten en met de zieken, die de vorming 

van kinderen en jongeren op zich nemen. 

A.: Confitemini... 

 

L: Voor de godgewijde vrouwen en de medewerksters van het apostolaat die via hun manier van 

leven en werken van U verhalen en uw Woord in deze wereld laten weerklinken. 

A.: Confitemini... 

 

V.: God van liefde en trouw, 

wij loven U 

want nooit laat Gij na mensen te roepen om uw Zoon te volgen 

en uw boodschap uit te dragen, met woord en daad. 

Laat de levenswijze van alle geroepenen 

een helder getuigenis zijn van uw goedheid en liefde. 

Moge hun enthousiasme aanstekelijk werken 

voor de kerk van vandaag en morgen. 

Wij vragen het U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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Bidden met psalmen ___________________________________________ 

Psalm 29                         Aankondiging van het woord van de Heer 

ANT.:  God zegent zijn volk met vrede. Alleluia. 

Antifoon kan gezegd worden of gezongen (ZJ P 44) 

 

Huldigt de Heer, alle kinderen Gods, 

Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 

 Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam, 

 knielt voor Hem neer om zijn heilige luister. 

De stem van de Heer schalt over het water, 

Gods majesteit roept van over de zee. 

 De stem van de Heer met dreunend geweld, 

 de stem van de Heer, ontzagwekkend! 

De stem van de Heer scheurt ceders uiteen, 

Versplintert de Libanon-reuzen. 

 De Libanon danst als een schrikachtig kalf, 

 de  Sirjon springt als een jonge buffel. 

De stem van de Heer spuwt vlammen van vuur,° 

de stem van de Heer doet de steppen trillen, 

de Kades-woestijn beeft van angst voor Hem. 

 De stem van de Heer doet de hinden werpen,° 

 ontbladert het dichte woud; 

 zijn tempel weergalmt van zijn glorie. 

De Heer troont boven het firmament, 

daar zetelt Hij eeuwig als koning. 

 De Heer vermeerdert de kracht van zijn volk, 

 Hij zegent zijn volk met vrede. 

Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest 

 zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

ANTIFOON 

 

Korte stilte 

Psalmgebed 

Heer, onze God, laat uw stem voor ons klinken.  

Verbrijzel onze hoogmoed, 

versplinter onze trots,  

verleen ons weerstand tegen het kwaad  

en zegen ons met vrede,  

Vader, Zoon en heilige Geest, nu en in eeuwigheid. Amen. 
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Psalm 119 (105-112)              Overweging van het Woord van de Heer in de wet 

ANT.:  Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia. 

Antifoon kan gezegd worden of gezongen (ZJ 7d) 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 

het is een licht op mijn pad. 

 Ik heb het gezworen en zal het gestand doen: 

 ik houd mij aan wat Gij rechtvaardig bepaalt. 

Ontzettend ben ik gekweld, Heer, 

bescherm mijn leven volgens uw woord. 

 Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond U aanbiedt, 

 en leer mij wat Gij bepaalt. 

Al ligt mijn leven los in mijn handen, 

uw wet vergeet ik toch niet. 

 Al spannen de zondaars mij strikken, 

 van uw bevelen wijk ik niet af. 

Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent, 

dat is de vreugd van mijn hart. 

 Wat Gij beschikt wil ik trouw volbrengen, 

 nauwkeurig mijn leven lang. 

Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest 

 zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

ANTIFOON 

 

Korte stilte 

 

Psalmgebed 

Heer God,  

schenk ons uw heilige Geest,  

geef ons inzicht om uw welbehagen te verstaan, 

want uw wil volbrengen is een vreugde voor het hart, 

is uw erfdeel in Christus Jezus, onze Heer. 

Amen. 
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Evangelie ____________________________________________________ 

Inleiding op het evangelie 

De 3 aspecten – Gods woord horen, herkennen en beleven – vormen ook het kader bij het begin 

van Jezus’ zending. Na dagen van gebed en strijd in de woestijn gaat Hij naar de synagoge van 

Nazareth. Hij luistert naar het woord, Hij leest uit de tekst uit de profeet Jesaja. Hij herkent de 

inhoud van de zending die de Vader Hem toevertrouwt en verkondigt dat Hij gekomen is om deze 

“vandaag” te verwezenlijken. Daarmee verzekert Hij dat God verder “afdaalt” om onze mensheid te 

redden en ons deel te laten nemen aan zijn zending.  

 

Acclamatie voor het evangelie                Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften (ZJ 4k) 

 

Evangelie 

V.: Uit het evangelie volgens Lucas (4, 16-20) 
 

Zo kwam Jezus in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op 

sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen en kreeg een boekrol van de profeet 

Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: “De Geest van 

de Heer rust op mij: daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te 

brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan 

blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen 

dat de Heer welgevallig is.” Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en 

ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe 

te spreken: “Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.” 

 

Acclamatie na het evangelie                              Hier kan een alleluia gezongen worden. 

 

Stil gebed ____________________________________________________ 
of  

 

Korte aanbidding ______________________________________________ 
 

Inleiding 

V.: Volgens paus Franciscus is er geen roepingenpastoraal of christelijke zending mogelijk zonder 

toegewijd en contemplatief gebed. Hij roept ons op om zorg te dragen voor een persoonlijke 

relatie met de Heer in de eucharistische aanbidding, de geprivilegieerde ‘plaats’ voor een 

ontmoeting met God. Heel sterk moedigt hij het beleven van deze diepe vriendschap met de 

Heer aan, bovenal om God nieuwe roepingen.  

 Een weg van aanbidding van de Heer… Laten we er nu ook eventjes de tijd voor nemen. 

 

(naar: Boodschap van paus Franciscus voor de 54ste Wereldgebedsdag voor Roepingen) 
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Uitstelling H. Sacrament 

De priester plaats het H. Sacrament op het altaar. Er kan ondertussen orgelmuziek worden gespeeld. 

We kunnen voor het H. Sacrament een wierookschaal plaatsen. 

Daarna kunnen we een loflied zingen. Ook op het einde van de aanbidding kunnen we een lied 

zingen. 

Suggesties voor liederen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (ZJ 540)  

    Adoramus te o Christe (Taizé) 

    Als een hert dat verlangt naar water (M. Nystra) 

 

Stil gebed 

 

Voor het wegbrengen van het H. Sacrament zijn er 2 mogelijkheden: 

 Op het einde van de aanbidding zingen we een loflied en het H. Sacrament wordt naar het 

tabernakel gebracht; 

 het H.-Sacrament blijft tot na het slotgebed staan. Na het slotgebed volgt een zegen met het 

Sacrament en het wordt tijdens het Marialied naar het tabernakel weggebracht. Daarna kan 

de voorganger nog een zendingswoord uitspreken. 

In die optie gebruiken de lectoren en de voorganger in de periode dat het Sacrament op het 

altaar aanwezig is, enkel de ambo als plaats om te lezen en te bidden. 

 

 

Slot _________________________________________________________ 
 

Voorbeden   God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia (ZJ11d) 

 

V.  Onze Kerk heeft nood aan mensen die Gods liefde in onze wereld zichtbaar willen maken. 

Groot zij dan ook het vertrouwen waarmee we nu tot God bidden. 

 

Een eerste suggestie  

L.: Heer, schenk ons nieuwe religieuzen en godgewijden 

 die God zoeken met heel hun hart, 

 de noden van kerk en wereld meedragen in gebed 

 en mensen in nood solidair nabij zijn… 

 

L.: Heer, schenk ons nieuwe diakens 

 die in hun leven en werk van elke dag Jezus volgen 

 die niet gekomen is om gediend te worden 

 maar om te dienen… 

 

L.: Heer, schenk ons nieuwe priesters 

 die Gods Woord beluisteren, overwegen en verkondigen, 

 en die in Jezus’ naam mensen herderen, 

 zijn maaltijd vieren en zijn getuigen zijn… 
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L.: Heer, schenk ons christenen die in de liefdesgemeenschap van huwelijk en gezin 

 hun diepste levensroeping vinden… 

 

L.: Heer, schenk ons mannen en vrouwen die zich geroepen weten 

 tot een pastoraal dienstwerk 

 en in hun omgeving Jezus’ goedheid uitstralen… 

 

L.: Heer, schenk ons christenen die hun roeping beleven 

 in stilte en eenzaamheid 

 en de Kerk dragen in hun gebed… 

 

Een tweede suggestie  

L: Voor de gezinnen in ons decanaat. Voor onze scholen en jeugdbewegingen: dat er een klimaat 

heerst van geloof en vertrouwen waarin roepingen tot bloei kunnen komen. 

 

L: Voor de seminaristen van ons bisdom en voor al wie in vorming is voor een religieus leven als 

monnik, moniale, diaken, zuster of godgewijde: dat zij volharden op de ingeslagen weg. 

 

L: Voor allen die instaan voor de opleiding van jonge mensen in vormingshuizen, seminaries, 

scholen of jongerenpastoraal: dat zij wijze en bezielde mensen zijn. 

 

L: Voor alle mannen en vrouwen die de zorg dragen van het pastorale werk: dat zij durven 

getuigen van de Levende Heer. Dat zij kunnen rekenen op vele helpende handen en 

sympathieke steun. 

 

L: Voor de jongeren in ons midden en in ons decanaat: dat zij de moed hebben zich af te vragen 

of de Heer hen niet roept in zijn dienst. 

 

 

Onzevader 

V.: Laten wij ons vraaggebed samenvatten 

en bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 

 

A.: Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

 

 



 

8 

Slotgebed 

V.: Bidden we tot slot het gebed dat paus Franciscus schreef in voorbereiding van de synode die 

in oktober plaats zal vinden over “Jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen 

roeping”: 

Dit gebed kan eventueel samen worden gebeden. 

 

Heer Jezus, 

uw Kerk, die op weg is naar de Synode 

richt haar aandacht op alle jongeren van de wereld. 

Wij bidden U dat zij met moed hun leven in handen nemen, 

dat ze zich richten op het mooiste en het diepste 

en altijd een vrij hart bewaren. 

 

Geef dat wijze en edelmoedige gidsen hen begeleiden. 

Help hen om te antwoorden op de roepstem 

die U tot elk van hen richt, 

help hen om hun eigen levensproject te realiseren 

en het geluk te vinden. 

Houd hun hart geopend voor grote dromen 

en maak hen aandachtig voor het welzijn van hun broeders en zusters. 

 

Mogen zij, zoals de geliefde leerling, 

ook onder het kruis staan 

om uw Moeder te ontmoeten en haar te ontvangen als een gave van U. 

Mogen zij getuigen worden van uw verrijzenis; 

mogen zij U weten te herkennen als degene die hun leven deelt, 

en met vreugde getuigen dat U de Heer bent. 

Amen. 

 

 

Lied:  "Nu looft en prijst mijn ziel de Heer" (ZJ 501) 

 

 

Zegen (eventueel met Sacrament) en zending 
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BIJLAGE LIEDEREN 

Wees hier aanwezig (ZJ 25c) 
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Confitemini Domino (Taizé) 
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Antifoon bij psalm 29 (ZJ P44) 

 

 

 

Antifoon bij psalm 119, 105-112 (ZJ 7d) 

 

 

 

 

Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften (ZJ 4k) 
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Adoramus te o Christe (Taizé) 

  

 

 

Heer onze Heer (ZJ 540) 
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Als een hert dat verlangt naar water (M. Nystra) 

 

 

 

God van leven en licht, maak alles nieuw. (ZJ 11d) 
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Nu looft en prijst mijn ziel de Heer (ZJ 501) 

 

 

 

 

 


