STEM DIE ONS ROEPT
Gebedswake voor roepingenzondag

Aankleding van het kerkgebouw:
Eventueel kan het vriendschapsicoon van Taizé geprojecteerd worden, of een ander sprekend
beeld …
Op het altaar ligt het evangelieboek.
Naast het altaar staan twee kandelaars.
Voor het altaar, waar de paaskaars brandt, staat een schaal met doopwater, met daarbij ook
een wijwatervat en een palmtak.
Er is geen intredeprocessie: de voorganger zit vooraan bij het volk.

Openingslied:
Stem die ons roept (ZJ 776)
We staan recht.
Kruisteken en verwelkoming
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Suggestie voor een openingswoord:
Er is een Stem die ons roept, een Herder die ons hoedt,
een kracht van Liefde die geneest en bevrijdt.
Vanavond willen wij waken en bidden
opdat wij die Stem van de Vader zouden horen,
opdat onze Herder, Jezus, de Heer, ons rond zich zou verzamelen,
opdat de goede Geest zijn vuur in ons kan ontsteken.
Wij willen bidden dat de Blijde Boodschap,
die we op Pasen vierden,
ons vernieuwt en bezielt,
en ons sterkt in onze roeping als gedoopten.
Wij willen God vragen dat hij jonge mensen roept
tot dienst aan de wereld en aan de Kerk.
Ik nodig u uit om van harte mee te luisteren, te zingen en stil te worden:
laten wij ons hart open stellen voor de Heer en voor elkaar.
We gaan neerzitten

Psalm 33:
(vertaling Bronkhorst)
Gezongen op een psalmtoon, afwisselend voorzang en samenzang.
Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
rechtschapenen past een lofzang.
Huldigt de Heer met citerspel
en speelt voor Hem op de harp.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
begroet Hem met luid gejubel.
Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.
Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt,
de geest uit zijn mond schiep de hemelse machten.
Als in een waterzak bergt Hij de zee,
de stromen in regenbakken.
Heel de aarde vreze de Heer,
en al haar bewoners moeten Hem duchten.
Want Hij sprak een woord en alles ontstond,
Hij gaf bevel en het kwam te voorschijn.
Hij doet de plannen van naties teniet,
verijdelt wat volken beramen.
Maar eeuwig van kracht is het plan van de Heer,
wat Hij beraamt, geldt voor alle geslachten.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
het volk dat Hij koos als zijn erfdeel.
Hoog uit de hemel schouwt Hij omlaag,
Hij ziet ieder mensenkind vóór zich.
Scherp ziet Hij toe van de plaats waar Hij woont
op alle bewoners der aarde.
Hij heeft de harten van allen gevormd,
geen van hun daden ontgaat Hem.
Een koning wint niet door zijn legermacht,
een kampvechter niet door zijn spierkracht;
Waardeloos is ook een paard in de strijd,
zijn kracht zal de ruiter niet baten.
Het oog van de Heer rust op hen die Hem vrezen,
die rekenen op zijn erbarming;
Dat Hij hen zal ontrukken aan de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.
Wij stellen al onze hoop op de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.
Om Hem is ons hart van vreugde vervuld,
zijn heilige Naam zal ons helpen.
Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

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.

Psalm 23: De Heer is mijn Herder
(vertaling M. Van der Plas-Oosterhuis)
De tekst wordt voorgebeden door een lector.
Als refrein zingen wij:
Behüte mich Gott, ich vertraue dir (Taizé)
of: P 27 Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken (Z.J.)
Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit.
Want God is zijn naam.
Refrein: Behüte mich Gott, ich vertraue dir
Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan.
Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient,
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren,
dat Gij mijn beker vult tot de rand.
Refrein: Behüte mich Gott, ich vertraue dir
Overal komen geluk en genade
mij tegemoet, mijn leven lang.
En altijd kom ik terug in het huis
van de Heer, tot in lengte van dagen.
Refrein: Behüte mich Gott, ich vertraue dir

Schriftlezing:
Js 43, 1-7
“Zo spreekt de Heer, uw schepper, … wees niet bang, want Ik heb u verlost en u bij uw naam
geroepen: u bent van Mij.”
Antwoordzang:
Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt (ZJ 826)
Strofe 1: voorzang
strofe 2: samenzang
strofe 3: dames
strofe 4: samenzang

Lezing:
De mens werd niet geschapen om te wanhopen.
Als vertrouwen van het hart aan het begin van alles stond, wie zou dan nog kunnen zeggen:
“Wat doe ik hier op aarde?” Om overal op aarde, in Oost en West, in Noord en Zuid,
vertrouwen te laten groeien, is jouw leven nodig en dat van vele anderen.
Als je verteerd werd door de hartstocht voor vergeving, zou je een vonk van gemeenschap
ontsteken tot in de nacht van de volken.
Je hebt de ervaring van een heel leven niet nodig om te beginnen.
Vergeet niet dat in de moeilijkste tijden vaak een klein aantal vrouwen, mannen, jongeren en
zelfs kinderen, overal op aarde, in staat waren de loop van sommige historische
ontwikkelingen te keren. In gemeenschap met Christus Jezus bleven zij hopend bidden, of een
leven van aanbidding leiden. Zij waren een onzichtbaar zuurdesem van verzoening onder
gelovigen en niet-gelovigen.
Ook tegenwoordig zijn er mensen die alles in zich hebben om vastgelopen situaties om te
vormen. De tijd van wantrouwen, of zelfs van argwaan, laten zij achter zich; zij hebben alles
in zich om een periode van vertrouwen en verzoening in het leven te roepen.
In hun verlangen verdeeldheid te genezen, staan zij onder de mensen op als tekens van het
onvermoede.
Je kunt ze herkennen. Zij werden gesmeed in uren van onbegrijpelijke beproevingen. Zij
houden vol, ondanks alles, ook als alles onbeweeglijk blijft.
Door hun leven te geven, laten zij zien dat de mens niet geschapen werd om te wanhopen.
(Uit Broeder Roger van Taizé De bronnen van Taizé, pp. 49-50)

Antwoordzang: Seek first the kingdom of God (Taizé)
Na het lied is er een korte stilte.
Het orgel speelt een voorspel op het Alleluia, terwijl de processie begint.

Acclamatie voor het evangelie: Alleluia ZJ 4e.
De diaken of de voorganger neemt het evangelieboek van het altaar.
Twee jonge misdienaars begeleiden hem naar de ambo.
Evangelielezing:
Joh 10, 1-10:
“…hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten”.
Na de lezing wordt het Alleluia hernomen.
Overweging
We suggereren om voor de overweging de vriendschapsicoon als vertrekpunt te nemen:
Christus, de goede Herder, omarmt ieder van ons.
Na de overweging volgt een uitnodiging tot persoonlijk stil gebed.
Lied als inleiding op het stille gebed:
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende (Taizé)
Stil gebed (10’)
Voorbede:
Eventueel kan men wierook opleggen in een wierookschaal die vooraan staat.
V.

Bidden we, verbonden met Jezus, onze Goede Herder,
en vragen wij om mensen die ingaan op Gods roepstem.

L.

Heer, schenk ons mannen en vrouwen
die hun verantwoordelijkheid als gedoopten opnemen
en zich inschakelen in de zending van uw Kerk.

Refrein: Christe, Lux mundi (Taizé) of : God van leven en licht (Z.J. 11d)
Heer, schenk ons nieuwe priesters,
die uw volk kunnen leiden en bemoedigen.
Heer, schenk ons nieuwe religieuzen
die op een profetische manier getuigen
dat uw koninkrijk reeds doorbreekt op aarde.
Heer, schenk ons gehuwden
die door hun liefde en zorg voor elkaar
het beeld worden van uw trouw aan de mensen.
Heer, schenk ons moedige diakens

die door hun onbaatzuchtige inzet voor de armen
uw Kerk tot een teken van hoop maken.
Heer, schenk ons catechisten en verkondigers
die het vuur van de Geest weten aan te wakkeren
in mensen die op zoek zijn naar zin en vervulling.
Heer, schenk ons pastorale werkers en werksters
die geduldig meewerken aan de opbouw
van open en gastvrije geloofskernen.
V.

Heer onze God, laat overal ter wereld
het vuur van uw liefde oplaaien,
opdat er vrede en verzoening komt,
rechtvaardigheid en vreugde,
in het koninkrijk dat Gij hebt gesticht,
in Jezus Christus, onze Herder en onze Heer.
Amen.

Onze Vader
Zending en zegen:
In de paaswake hebben wij onze doopbeloften hernieuwd.
We hebben beloofd om ons, met de kracht van Gods Geest,
te verzetten tegen kwaad en onrecht,
en God en onze naasten te dienen.
Het doopwater herinnert ons aan onze beloften
én aan die van God:
Hij zal met ons meegaan,
Hij schenkt ons zijn kracht.
Een misdienaar begeleidt de voorganger in de kerk, de voorganger besprenkelt de
aanwezigen met doopwater.
Ondertussen wordt het lied gezongen: Lobe den Herrn meine Seele (Taizé) of: Vernieuw Gij
mij, o eeuwig Licht (Z.J. 610)
De voorganger keert terug naar de ambo en spreekt de zegen uit.
Slotlied:
U kennen, uit en tot U leven (ZJ 728)
Strofe 1: voorzang
Strofe 3: samen
Strofe 4: dames
Strofe 6: heren
Strofe 7: samen

