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‘Geroepen tot goede herder zijn….’ 

Evangelie: Johannes 10, 11-18 

 

Elke 4de Paaszondag vieren we Jezus als dé goede herder. 
Het is ook roepingenzondag. 

We lezen dan één van de lezingen die gaan over Jezus als Goede Herder. 
Dit jaar vergelijkt Jezus zijn herderschap met dat van andere herders, 

die niet zoveel hart voor hun schapen hebben. 
Dat blijkt uit het feit dat ze er vandoor gaan als het moeilijk wordt. 

Jezus is anders, Hij blijft bij zijn schapen, zelfs ten koste van zijn eigen leven. 
Jezus laat zien wat er nodig is om een goede herder te zijn. 

 

Roepingengebed 
 

Heer Jezus, 
Gij zijt de goede herder.  
Gij komt naar ons toe 
en roept ieder bij naam. 
Gij wilt dat wij léven  
en wel in overvloed. 
 

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt. 
Open onze oren voor uw stem,  
neem onze angst weg om te antwoorden. 
 

Verdiep het vertrouwen van jonge partners 
om het met elkaar als gehuwden te wagen. 
 

Geef ons religieuzen en godgewijden, 
profeten voor vandaag.  
 

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk 
met de vreugde van uw evangelie. 
 

Schenk ons de priesters en diakens  
die we nodig hebben. 
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte. 
 

Beziel elk van ons  
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die uw naam als christen draagt. 
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen. 
Roep uw Kerk naar buiten 
zodat uw Woord van Liefde  
in heel uw schepping wordt gehoord. 
 

                                                   + Lode Aerts, bisschop van Brugge 
 

Bidden wij: 

- Heer, wij vragen U voor onze tijd en onze samenleving  
om ware herders die mensen verzamelen en bemoedigen,  
die voorgaan op de weg van vertrouwen en dialoog,  
die het leven van allen delen -in vreugde en pijn-,  
die uw grote droom voor onze wereld levend houden...   
Goede herder, blijf ons nabij. 
 
- Heer, wij vragen U voor alle christelijke kerken  
om goede herders die voorgaan in het gelovig leven;  
dat het nooit zal ontbreken aan mannen en vrouwen die dienstbaar willen zijn: priesters en diakens, 
pastorale werkers en werksters, catechisten, ziekenbezoekers, medewerkers in pastorale groepen, 
religieuzen,...   
Goede herder, blijf ons nabij. 
 
- Heer, wij vragen U voor alle jonge mensen wereldwijd:  
spreek hun hart zó aan dat zij uw boodschap horen en uw droom over hun leven verstaan...  
Help hen 'ja' zeggen, en –in welke levenskeuze ook- het beste van zichzelf geven...   
Goede herder, blijf ons nabij. 
 
- Heer, wij bidden voor onze geloofsgemeenschap hier:  
dat ieder er zijn of haar roeping en zending kan ontdekken  
en ze beleven tot vreugde van vele anderen...   
Goede herder, blijf ons nabij. 

 

Bezinning: 

 

Geroepen tot herder zijn voor anderen 

Ik ken je - zegt God. 

Ik weet wat er in je hart leeft en wat je pijn en je vreugde is. 

Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten en jouw gids en herder zijn. 

Maar Ik wil je ook vragen om zélf een herder te zijn voor anderen. 

Je moet daar geen held voor worden, geen superman of supervrouw. 

Blijf gewoon maar jezelf, het is goed zoals je bent. 

Durf in de voetsporen van Jezus treden en je leven breken en delen als brood en wijn. 

Het zal je gelukkig maken - zegt God - en je vrede en vreugde geven, voor altijd. 


