
Liefdevolle God,
die op ons wacht,

zegen mij en zegen allen
die uw roepstem proberen te onderscheiden,

dat wij naderen tot u
en ieder op onze eigen plaats en wijze
leven uit liefde voor uw liefde.

In het voetspoor van uw geliefde Zoon,
de Levende in ons midden,
Jezus Christus, de Heer.
Amen.
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huis van de roeping

Het Huis van de Roeping is een onderdeel 
van de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen. Het biedt gelegenheid om 
je religieuze roeping te onderzoeken 
via informatie, gesprekken en verdere 
oriëntatie. 

Meer weten? 
www.huisvanderoeping.nl of www.knr.nl
Huis van de Roeping, KNR
Postbus 111 – 5201 AC Den Bosch
tel.: 073 6921321
e-mail: roepen@knr.nl
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litanie om heilige priesters
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons. 
Christus, aanhoor ons.
Christus verhoor ons.

God, hemelse Vader, 
ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser 
van de wereld, *
God, Heilige Geest, *
Heilige Drievuldigheid, één God, *

Jezus, eeuwige Hogepriester,
geef ons heilige priesters.

Jezus, die uw apostelen met de Heilige 
Geest hebt gezalfd, *

Jezus, die uw offer hebt toevertrouwd 
aan de handen van de priesters, *

Jezus, die aan uw priesters de 
verkondiging van Gods woord 
hebt opgedragen, *

Jezus, die aan uw priesters de macht hebt 
gegeven om de zonden te vergeven, *

Jezus, die hun macht gegeven hebt 
om te zegenen, *

Jezus, middelaar tussen God en mensen, *

Jezus, opperste herder van onze zielen, *

Dat Gij aan de Kerk vele heilige priesters 
wilt schenken,
wij bidden U verhoor ons.

Dat de roeping tot het priesterschap in 
veel edelmoedige jonge mensen 
mag ontluiken, *

Dat de heilige roeping bij uw 
uitverkorenen ongeschonden gewaard 
mag blijven, *

Dat uw gelovigen de roeping tot het 
priesterschap mogen eerbiedigen en 
bevorderen, *

Dat de priesters werkelijk het zout van de 
aarde mogen zijn, *

Dat de priesters door hun heilig leven het 
licht van de wereld mogen zijn, *

Dat de priesters een grote eerbied mogen 
hebben voor uw aanwezigheid in de 
heilige Eucharistie, *

Dat de priesters een grote liefde mogen 
hebben tot de heilige Maagd Maria, *

Dat de priesters de sterkte van de 
martelaren, het licht van de belijders en 
de zuiverheid van de maagden mogen 
bezitten, *

Dat de priesters het volk dat aan hen is 
toevertrouwd, op de weg van het eeuwig 
heil mogen voeren, *

Dat de priesters oprecht het Geloof van 
uw Kerk mogen verkondigen, *

Dat Gij al uw priesters 
moogt heiligen, *

Lam Gods, dat de zonden 
van de wereld wegneemt, 
spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden 
van de wereld wegneemt, 
verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden 
van de wereld wegneemt, 
ontferm U over ons.

Jezus, geef aan uw Kerk heilige priesters.
En uw volk zal gered worden.

Laat ons bidden.
Jezus Christus, 
eeuwige Hogepriester, 
eens hebt Gij Uzelf 
tot redding van de wereld 
op het Kruis geofferd; 
wij smeken U: 
geef aan de wereld heilige priesters, 
bezield met oprechte liefde 
voor U en met grote ijver 
voor hun zending, 
opdat zij de mensen 
mogen brengen tot U 
en tot het eeuwig leven. 
Amen.

Heb een open hart. 
Stel je open voor de roepstem van God 
en zijn Kerk.

Vragen naar wat je verlangt. 
Vraag de Heer je hart te openen voor  
de oproep van de H. Geest. 

God heeft zijn tijd. 
Je roeping ontdekken kan tijd vragen, 
maar de Heer trekt met je mee. Als de 
Heer je roept, kan het wel eens zijn 
dat Hij je plannen en projecten op hun 
kop zet! 

God roept via de Kerk. 
Wees verbonden met de Kerk. Een 
roeping is er nooit voor jezelf alleen, maar 
ook voor de anderen en voor de Kerk. 

Met anderen. 
Om de wil van God te ontdekken moet 
je niet alleen blijven. Aarzel niet om 
samen met anderen te bidden en open je 
voor iemand van de Kerk (een priester 
of iemand anders).

Het eigen leven herlezen. 
De Heer spreekt via jouw geschiedenis. 
Bekijk je leven met een begeleider, en 
onderzoek het op tekens van God. 

De tekens die God geeft, 
bijvoorbeeld: een verlangen dat 
blijft; vrede en diepe vreugde bij het 
denken aan een bepaalde levensstaat. 
Bevestiging door de bisschop of de 
overste van een religieuze gemeenschap.

hoe je roeping ontdekken? 


