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Zondag, 25 april 2021, Roepingenzondag 

Zuster en broeders, 

Een herder met zijn schapen is voor ons vandaag een vriendelijke, toeristische attractie. In 

vroeger tijd was de herder echter overgeleverd aan de weerbarstige natuur. Hij had de constante 

zorg voor de dieren, dag en nacht. Jezus gebruikt dit beeld voor Zijn roeping en Hij biedt het 

ook ons aan: Een herder met schapen, onvoorwaardelijke verbondenheid.  

Deze roeping tot zorg, tot leiding, tot verantwoordelijkheid is ook voor mensen van deze tijd 

weggelegd. De beweging van Jezus (Zijn kerk) heeft mensen nodig die zich inzetten voor de 

gemeenschap. De Blijde Boodschap vraagt om verkondigers in daad en woord. 

De livestream van de zondagsviering begint a.s. zondag om 10.00 uur en komt dan uit 

de Maria Magdalenakerk. U kunt de viering ook volgen op TV via HalloGilzeRijen (Ziggo kanaal 

41 en KPN kanaal 1438) 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: „Overheden van het volk en oudsten! 

Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige 

bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat 

door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt, maar die God uit de 

doden heeft doen opstaan - dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.  

Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen ge-

worden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de 

hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden." 

 

Openen wij de Schriften, 

zodat wij in kunnen gaan op zijn roepstem. 

Gebed om mijn roeping 
 

U roept mij,  

nodigt mij uit binnen te gaan, 

door de poort van Uw genade. 

Maar toch voel ik me onzeker. 

Waarom roept U juist mij? 
 

U brengt mij in een ruimte,  

zonder de benauwenis 

van oordeel of vooroordeel 

en deelt van uw eindeloze genade. 
 

Maar als ik door Uw poort  

van genade durf gaan, 

verdwijnt de twijfel 

en schept U ruimte voor mij. 
 

Zend mij, zegen mij, 

maak mij een geroepene  

en gezondene, opdat ik  

durf te leven vanuit Uw Woord 

en durf te vertellen hoeveel U ons geeft. 
 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 118 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: „Ik ben de goede herder. 

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huur-

ling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de 

wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf 

rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en 

heeft geen hart voor de schapen.  

Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen 

Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 

voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze 

schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem 

luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. Hierom heeft 

de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug 

te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf.  

Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen, 

dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen." 
 

 

God, onze Vader, 

Wij danken U voor het leven. 

Ieder mens heeft U toegerust met eigen gaven en talenten. 

We mogen die inzetten voor Uw Koninkrijk. 

Open onze harten voor Uw plan met ons persoonlijk: 

dat wij van harte aanvaarden wat U ons toevertrouwt. 
 

Schenk Uw Geest van onderscheiding aan mensen die U roept 

tot het ambt van diaken of priester, 

of die U roept tot het religieuze leven: 

dat zij bij de veelheid van stemmen in deze wereld 

Uw stem mogen horen om daar in alle eenvoud op in te gaan. 
 

Mogen wij allen ons leven steeds in Uw handen leggen, 

zoals ook de heilige Jozef dat vol vertrouwen deed: 

dat, juist ook wanneer onzekerheid of lijden ons treft, 

wij ons geborgen mogen weten bij U, hemelse Vader. 
 

Schenk ons Uw Geest van wijsheid 

en leer ons steeds het goede te kiezen: 

dat wij bij alle wisselvalligheden van het leven 

het Evangelie blijven verkondigen met heel ons hart, 

in woorden en vooral ook in daden van liefde 

door Christus, onze Heer. Amen. 

 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

Vergeld geen kwaad met kwaad  

en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. 

Zegen juist opdat u ook zegen ontvangt, 

want daartoe bent u geroepen. 

(1 Petrus 3,9) 

Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer,  

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. 

De afbeelding van de Goede Her-
der vinden we in de catacomben 
van Rome en. hoewel het een 

oud heidens motief is, is het mo-
gelijk de oudste wijze waarop 

Christus werd afgebeeld. 
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