
HUISLITURGIE: ROEPINGENZONDAG (VIERDE ZONDAG VAN PASEN) 
 
 
 

1. OPENING 

 
+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen 
 
Roepingenzondag is het vandaag in onze kerk, en dan wordt er speciaal 
gedacht aan en gebeden voor roepingen tot een ambt of een 
levensstaat binnen de kerk: priester, diaken, pastoraal werker, 
kloosterling.  
 
Maar uiteindelijk gaat het om de persoonlijke roeping van iedere 
gelovige om Gods liefde in onze wereld handen en voeten te geven. 
 
Laten we vandaag dan ook met en voor elkaar bidden, dat we Gods 
roepstem herkennen en er gehoor aan geven. 
 
 

2. OPENINGSZANG: NOOIT MEER ALLEEN — (luister via Soundcloud) 

 
Nooit meer langs wegen gaan alleen, 
Gods armen zachtjes om je heen. 
Zoals een mens je warmen mag, 
Is Hij bij je ied’re dag, 
Mag je stil geborgen zijn. 
  
Ademen rustig, diep en wijd. 
Eenvoud en vreugdevolle tijd 
Dat je Zijn lieve vrede kent, 
In je ziel verbonden bent 
met de kern van jouw bestaan. 
 
Wat ook het leven van je vraagt 
Vreugde van binnen die je draagt 
Dwars door het donker elke keer 
En je tillen telkens weer 
in een nieuw en helder licht. 
 
 

https://soundcloud.com/user326550993/nooit-meer-alleen


3. LEZING 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
(hoofdstuk 10, vers 1-10) 
 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een 
andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover.  
Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem 
doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij 
roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.  En als hij al 
zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl 
zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen 
ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze 
de stem van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus 
hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. 
     Een andere keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn 
dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik 
ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij 
zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te 
stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 
zouden bezitten en wel in overvloed. 
 
 

 
 
 



4. OVERWEGING — DOOR THEA EPSKAMP  

 
Er zijn mensen die ervan gruwen om, als gelovigen, vergeleken te 
worden met schapen: te mak, te volgzaam in hun kuddegedrag. 
Bovendien is voor ons een herder met schaapskudde eerder een 
romantisch plaatje of een toeristische attractie. 
 
Maar Jezus gebruikte dat beeld juist omdat het zo herkenbaar was voor 
zijn toehoorders, want het maakte deel uit van hun leefomgeving. Al 
stonden herders niet in aanzien omdat ze buitenmensen waren en vaak 
ruw volk, het herderschap zelf had kwaliteiten die wel hoog werden 
aangeslagen, ja zelfs betrokken werden op God: leiderschap, 
zorgzaamheid, toewijding, trouw… Bijvoorbeeld door de profeet 
Jesaja:  
 

"Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,  
in zijn armen ze samenbrengen,  
de lammeren dragen aan zijn boezem,  
de schapen met zachte hand geleiden." 

 
Als Jezus zichzelf ‘de goede herder’ noemt, in tegenstelling tot 
onverschillige huurlingen die de schapen aan hun lot overlaten, dan 
verwijst hij naar dat beeld van God. Want om een herder voor mensen 
te zijn, naar het voorbeeld van God zelf, daartoe wist hij zich 
geroepen. 
 
En daarbij beroept hij zich op precies die eigenschappen die mensen 
zoeken bij degene die zorg over hen heeft: gezien en gekend te 
worden, in vreugde en verdriet begeleid te worden naar toekomst, 
léven, en daarbij te weten dat die ander zorgzaam is en trouw en je 
nooit in de steek zal laten, kortom: dat je je met een gerust hart aan 
hem of haar kunt toevertrouwen. 
 
In de evangelielezing gaat het in de eerste plaats om de roeping van 
Jezus, maar eigenlijk zijn wij allemaal geroepen om, ieder op zijn of 
haar eigen plek en met zijn eigen talenten en vermogens, mens te 
worden naar Gods beeld. 
 
Roeping is iets anders dan: toe zijn aan een nieuwe uitdaging in je 
leven. Dat is namelijk iets dat vanuit jezelf komt. Roeping komt van 
buitenaf naar je toe, maar wordt een stem in jezelf, een stem die 
raakt aan je diepste wezen, die vraagt om datgene wat je in je hebt 



ten volle te ontplooien, die je uitnodigt om echt te worden wie je 
bent: een goede vader of moeder, zoon of dochter, zus of broer, vriend 
of vriendin, echtgenoot, leraar, fysiotherapeut, verpleegkundige, 
pastor …  
 
Gehoor geven aan die stem …  
 
Geen spectaculair geluid vanuit de hoge hemel, maar er klinken 
stemmen om ons heen van mensen die, net als wijzelf, het leven 
proberen te leven: vrolijke stemmen, angstige, hoopvolle, woedende, 
radeloze, liefdevolle, treurige, vragende … 
Als je goed luistert, hoor je dat ze je roepen bij je naam, je diepste 
naam. Dat is de naam die zegt wat jij voor hun kan betekenen. En 
daarin klinkt de roepstem door van Hem die ons kent als geen ander. 
Hij weet wat je in je hebt, wat je aankan, en ook: wat jou vreugde 
geeft. 
 
Gevoelig worden voor die stem, je durven openstellen voor de 
ongekende mogelijkheden in jezelf, dat vraagt om een luisterende 
houding. Wie luisterend in het leven staat wordt de stem gewaar van 
Hem die roept, die om antwoord vraagt … 
 
Jezus heeft zijn roeping ten volle beantwoord. En Hij roept ons op om 
hem, de Goede Herder, te volgen; niet als blatend kuddevee , maar als 
alerte, oprecht zoekende mensen die geloven dat zijn weg 
betrouwbaar is. Opdat wij leven vinden in overvloed. 
 
 

5. VOORBEDE 

 
Roepen en geroepen worden, zo gaan God en mens met elkaar om: 
‘Mens, hoor je mij?’ ‘God, hoor je mij?’ 
 
Laten we roepen tot Hem, door onze gebeden aan Hem voor te leggen: 
 

• We bidden om geloof en vertrouwen in de harten van jongeren, 

waardoor roepingen tot het kerkelijke en religieuze leven 

gehoord kunnen worden en tot bloei kunnen komen. En dat zij 

daarbij begeleid worden door wijze en bezielde mensen. 

 



• Voor mensen die verloren lopen, geen richting en geen toekomst 

meer zien.  

Dat zij betrouwbare herders ontmoeten die hen bij de hand 

nemen en op weg helpen naar nieuwe levensmogelijkheden. 

 

• Voor onszelf: dat wij Gods roepstem verstaan die ons leert 

ontdekken wat onze opdracht in het leven is. En dat wij elkaar de 

ruimte geen om die roeping te volgen. 

 
Intenties: 

 
 

• Voor pastoor Walter Broeders, onze eigen goede herder. Wij 

bidden voor een spoedig herstel en een behouden terugkeer naar 

zijn schapen. 

 

• Parochiekern De Goede Herder —— Voor de onlangs overleden 

parochianen: Arie Wassenburg, Jan Ensing. —— Voor Ton 

Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Ria van der Kroft-van 

Vliet, Ida Bos-Kooter, Rie van der Meer-Montanus, Jan Gordijn, 

Lina en Frits Labordus. —— Voor alle parochianen die ziek zijn: 

thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. En voor alle 

verplegenden, verzorgenden en mantelzorgers —— Voor al wat 

parochianen met zich meedragen in hun hart. 

 

• Parochiekern Sint Jan —— Voor Huib Versteegen en Riet 

Versteegen-Berg, overleden ouders Den Blanken-v.d.Bosch. —— 

Voor Jan van der Salm, Corrie van der Salm-Versteegen en hun 

zoon Wim. 

 

• Parochiekern H. Laurentius —— Voor de overleden armen en 

weldoeners van de parochie. —— Voor Josina v.d. Voort-

Verhagen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Paul Ammerlaan 

(jaargetijde), Nel Verburg-Waaijer, Lies de Groot-Beltzer, Jaap 

Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet van 

Eijk, Marianne Hoogervorst-v.d. Leeuw, Leo Oudshoorn. 

 



 
Goede God, luister naar ons roepen. 
Geef ons wat wij nodig hebben. 
Dat vragen wij U die onze Vader bent  
en tot wie wij bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:  
 
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. 
Amen. 
 
 
 

6. ZENDING EN ZEGENBEDE 

 
Hopelijk heeft deze viering ons geïnspireerd om onze oren extra te 
spitsen voor de stem die ons roept om werk te maken van ons geloof, 
ieder op zijn of haar eigen plek, naar eigen vermogen. 
 
Laten we dan gaan in het spoor van Jezus, en dat daarbij gezegend is 
de aarde die ons draagt, het pad dat we gaan, de einder die ons wenkt. 
Dat Hij ons mag zegenen die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Amen. 
 
 
 

7. SLOTZANG: JIJ DRAAGT MIJ — (luister via Soundcloud) 

 
De angst doet mijn adem stokken. 
Mijn benen geplant in de grond. 
Alleen mijn ogen: ze zien de gevaren. 
Een schreeuw ontsnapt uit mijn mond. 
 

https://soundcloud.com/user326550993/jij-draagt-mij


Nog eenmaal kijk ik achterom: 
Contouren van wat is geweest. 
Ik voel de schemer, de beelden vervagen, 
Verward, verloren, bevreesd. 
 

Refrein: 
Draag mij, God, draag mij. 
Til me op en neem me mee. 
Ik houd me vast aan Jouw vertrouwen. 
Want ik weet: Jij draagt me over de drempel. 

 
Wat was en wat ooit zal worden; 
Ik neem het besluit, durf het aan. 
Ik strek mijn armen, mijn ogen gesloten 
En hoop dat Jij me ziet staan. 
 
 Refrein 
 
Blijf ik staan, dan stopt de aarde. 
Ga ik terug, dan haat ik mezelf 
En loop ik door… En loop ik door… 
 

Refrein (2x)                      Jij draagt mij. 
 


