Samen geroepen
Roepingenzondag 2019

De partituren van de voorgestelde liederen zijn in bijlage 1 opgenomen.

Opening van de gebedsviering
Openingsvers

Wees hier aanwezig (ZJ 25c of abdijboek)

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.
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.
Maar we mogen niet vergeten: we zijn allemaal geroepen. 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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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 roepingen zou laten
ontluiken in het hart van mensen. Maar we willen Hem op de eerste plaats ook danken en
loven omdat Hij geen zwijgende God is maar een God van liefde die spreekt, die aan-spreekt
en ons roept bij onze naam.

Voorzang: Laudate omnes gentes
We herhalen samen dit refrein.
L. :

Wij danken en prijzen U God, omdat Gij ons allen door de genade van het doopsel
geroepen hebt tot een leven in hoop.
Gij bevrijdt ons altijd weer uit de macht van het kwaad en maakt nieuw leven mogelijk.
Laudate omnes gentes

L. :

Wij danken en prijzen U God, omdat Gij ons samenroept in de gemeenschap van de Kerk.
Gij verzamelt ons tot uw Lichaam en vertrouwt ons toe aan elkaar.
Laudate omnes gentes

L.:

Wij danken en prijzen U God, omdat Gij mensen persoonlijk aanspreekt met uw liefde,
omdat Gij mannen en vrouwen roept in een kleurrijke diversiteit van levensengagementen.
Gij zijt de bron die zin, richting en vervulling geeft aan al deze roepingen.
Laudate omnes gentes

L.:

Wij danken en prijzen U God, omdat Gij niet ophoudt ons in alle omstandigheden
te roepen tot naastenliefde en dienstbaarheid.
Gij trekt ons steeds weer weg uit onszelf en richt ons op de ander.
Laudate omnes gentes

L.:

Wij danken en prijzen U God, omdat Gij allen wilt helpen
om uw droom over hun leven op het spoor te komen.
Gij geeft ons de tochtgenoten die ons helpen om eerlijk onze weg te onderscheiden.
Laudate omnes gentes

V.:

God van liefde en trouw,
wij loven U omdat Gij U niet hult in verborgenheid en stilzwijgen.
Gij spreekt met ons over Uzelf,
over uw droom voor onze wereld en over wat ons ten diepste gelukkig kan maken.
Open onze oren steeds weer voor uw stem.
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 23
ANT.: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Antifoon kan gezegd worden of gezongen (ZJ P26 – P27 – P28 – P29)
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 mijn 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.
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 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.
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Psalm 100
ANT.: God is de Schepper en Meester, wij zijn kudde, zijn volk.
Antifoon kan gezegd worden of gezongen (ZJ P 139)
Juicht voor de Heer, alle landen,°
dient met blijdschap de Heer,
treedt voor zijn aanschijn met jubel.
Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang,
zegent zijn Naam en eert Hem.
Hij is ons goedgezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
zijn trouw van geslacht op geslacht.
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 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.
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Evangelie
Inleiding op het evangelie
Eventueel kort vermelden dat we het evangelie van roepingenzondag beluisteren.

Acclamatie voor het evangelie

Uw woord, Heer, heeft een wondere kracht (ZJ 773)
Of Alleluia – Ik ben de goede herder (ZJ 4e)

Evangelie
V.:

Uit het evangelie volgens Johannes (10, 27-30)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en
ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand
zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en
niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één.”

Acclamatie na het evangelie

Hier kan het alleluia herhaald worden.

Stil gebed
Enkele suggesties voor in de stille tijd: (zie bijlage 2)
-

Enkele teksten: ter overweging
Luisterlied: psalm 23 https://www.youtube.com/watch?v=A-qLa_2GPcM

Slot
Voorbede
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 (gemaakt door kard. De Kesel, n.a.v. Samen Geroepen op Paasmaandag)
acclamatie: “Gij roept ons bij onze namen” (ZJ 578)
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’.
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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
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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Een tweede suggestie

acclamatie: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia (ZJ11d)
Christe lux mundi (Taizé)

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…

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…

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.
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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.
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.

Lied: Prijs God die in de hoge woont (ZJ 819)
Here I am Lord (Dan Schutte)

Zegen en zending
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Eventueel aanvullend: 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)

Uitstelling H. Sacrament en stil gebed

De priester plaatst 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:
Gij zijt een bron (ZJ 507)
Adoramus te o Christe (Taizé)
Als een hert dat verlangt naar water (M. Nystra)

Zegen en wegbrengen van het H. Sacrament
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BIJLAGE 1: LIEDEREN
Wees hier aanwezig (ZJ 25c)
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Wees hier aanwezig (abdijboek)
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Laudate omnes gentes (Taizé)
Loof de Heer, alle volken!

Antifoon bij psalm 23
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Antifoon bij psalm 100 (ZJ P139)

Uw Woord Heer heeft een wond’re kracht (ZJ 773)
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Alleluia – Ik ben de goede herder (ZJ 4e)

Gij zijt een bron (ZJ 507))
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Adoramus te o
Christe (Taizé)
Wij aanbidden U, o Christus

Als een hert dat verlangt naar water (M. Nystra)
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Gij roept ons bij onze namen
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God van leven en licht, maak alles nieuw. (ZJ 11d)

Christe Lux mundi (Taizé)
Christus, licht van de wereld, wie U volgt
zal het licht van het leven bezitten.
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Prijs God die in de hoge woont (ZJ 819)
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Here I am Lord (Dan Schutte)
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BIJLAGE 2
Mogelijke teksten ter overweging bij het stil gebed
Wil Je mijn handen, God,
opdat ik de hele dag kan helpen
wie hulp nodig heeft.
God, vandaag geef ik
mijn handen aan Jou.
Wil Je mijn voeten, God,
opdat ik de hele dag en elke dag
kan gaan naar wie een vriend nodig heeft.
God, vandaag geef ik mijn voeten aan Jou.
Wil Je mijn stem, God,
opdat ik de hele dag kan spreken
tot hen die Jouw woorden van liefde nodig hebben.
God, vandaag geef ik mijn stem aan Jou.
Wil Je mijn hart, God,
van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat,
opdat ik van iedereen, zonder uitzondering,
zou kunnen houden.
God, vandaag geef ik mijn hart aan Jou.
(Moeder Teresa)
Leef volgens wat je van het evangelie begrepen hebt,
ook al is het maar weinig,
maar realiseer dit volledig.
(regel van Taizé)
Wie zal Ik sturen? –
Hier ben ik Heer, zend mij! (Js 6,8)
Zend mij, Heer,
waarheen U maar wil,
want als ik door U gezonden word,
weet ik heel zeker
dat U mij
-in welke situatie ik ook mag zijnzal helpen
zodat ik uw opdracht kan vervullen.
Amen.
(Franciscus van Sales)
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LUISTERLIED psalm 23
(https://www.youtube.com/watch?v=A-qLa_2GPcM)

The Lord is my Sherpherd
(Stuart Townend)

De Heer is mijn Herder

The Lord’s my shepherd,
I’ll not want;
He makes me lie in pastures green.
He leads me by the still, still waters,
His goodness restores my soul.

De Heer is mijn Herder,
ik zal niet dwalen;
Hij laat mij rusten in groene weiden.
Hij leidt mij naar rustig water,
Zijn goedheid herstelt mijn ziel.

He guides my ways in righteousness,
And He anoints my head with oil,
And my cup, it overflows with joy,
I feast on His pure delight.

Hij leidt mijn paden in gerechtigheid,
en Hij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over van vreugde,
Zijn heerlijke daden zijn werkelijk een
feest.

And though I walk the darkest path,
I will not fear the evil one,
For You are with me,
and Your rod and staff
Are the comfort I need to know.

Ook al ga ik langs het meest duistere
pad, ik zal het kwade niet vrezen,
want Gij zijt bij mij, uw stok en staf
zijn de enige geruststelling
die ik nodig heb.

And I will trust in You alone,
And I will trust in You alone,
For Your endless mercy follows me,
Your goodness will lead me home.

En ik zal vertrouwen op U alleen.
En ik zal vertrouwen op U alleen.
Want uw eindeloze genade volgt mij.
Uw goedheid zal mij naar huis geleiden.
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