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Zondag 3 mei 2020 

 

Beste parochianen 

Deze zondag heeft de bijnaam 'Zondag van de goede Herder' of ‘Roepingenzondag’.  

De thema's horen bij elkaar: De goede Herder roept mensen om Hem te volgen. In de meimaand 

geven we natuurlijk ook aandacht aan Maria. Paus Franciscus spreekt over de kansen en uitda-

gingen van deze coronadagen. Het is bijvoorbeeld een tijd om te werken aan je persoonlijk 

geloof. Om deze reden beveelt hij ons in deze maand het Rozenkransgebed aan. 

 

Gebed voor Roepingenzondag 

 

Wanneer u het roepingenwerk in Breda wil ondersteunen, bevelen wij het u van harte aan. 

De opleiding voor priesters en diakens voor het Bisdom Breda: www.roeping.nu. 

IBAN: NL05 INGB 0668 4309 07 t.n.v. Mgr. Frenckenstichting te Breda  

 

Gebed 

 

Zielsgelukkig, overwegingen bij de lezing uit de Eerste brief van Petrus 

Van iemand die ‘slecht oppast’ zegt men wel: ‘die heeft zijn ziel aan de duivel verkocht’. Zou de 

duivel dan bestaan? Het is de grootste triomf van de duivel als wij denken dat hij niet bestaat. 

Nu zal niemand bewust zijn ziel aan de duivel verkopen, maar toch blijft het opletten. Want 

ongemerkt kunnen wij verstrikt raken in de netten van het kwaad. Als christenen kunnen wij 

beter onze ziel toevertrouwen aan de zorg van Jezus, de Goede Herder. 

God, onze Vader, 

in tijden van onzekerheid zoeken wij naar houvast 

en bij een hevige storm zoeken wij bescherming. 

U heeft zich aan ons geopenbaard 

als de grond van ons bestaan 

en als een veilig baken in tijden van nood. 

Wij kunnen ons helemaal aan U toevertrouwen 

en U laat ons niet alleen in onze nood. 

Roep vandaag mensen, zo bidden wij, 

die de Blijde Boodschap van uw Aanwezigheid verkondigen, 

juist ook in deze tijd van onzekerheid en angst. 

Open de harten van mensen om uw roepstem te verstaan 

en geef hun de kracht op uw uitnodiging in te gaan 

op de weg van het priesterschap, het diaconaat 

of het religieuze leven, 

tot vervulling van hun eigen leven, 

maar vooral ook ten dienste van de mens in nood. 

Door Christus onze Heer.  

Amen. 

God, Gij die uw Zoon hebt gemaakt tot Heer en Christus 

en tot deur van uw schaapstal, 

wij bidden U: 

laat ons in- en uitgaan door Hem  

en weide vinden, 

want Hij is de herder  

en behoeder van onze zielen. Amen. 

http://www.roeping.nu/
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Dat zegt de apostel Petrus tot de jonge kwetsbare christengemeenschap, maar ook tot ons bij 

gelegenheid van Roepingenzondag: ‘Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar 

Hem die de Herder is, naar Hem die uw ziel behoedt’ (1 Petrus. 2, 25). Jezus volgen. Dat is de 

basisroeping van iedere christen. En dat volhouden, ook als het tegenzit. Tot die volharding 

roept Petrus ons op als hij zegt: “Het is een blijk van Gods genade als u verdraagt wat u moet 

lijden voor uw goede daden. Ook Christus heeft geleden en u daarmee een voorbeeld gegeven” 

(1 Petrus. 2, 20v). 

In deze ‘coronatijd’ kunnen veel activiteiten van het kerkelijk leven geen doorgang vinden om-

wille van de volksgezondheid. Maar we mogen niet vergeten, dat we christenen zijn en blijven. 

De zorg voor onze zielen staat voorop. Juist nu we niet naar de kerk kunnen gaan, hebben we 

voedsel nodig voor onze ziel. Er wordt van ons gevraagd om in alle omstandigheden van het 

leven Jezus te volgen en het goede te doen. Jezus volgen is luisteren naar wat Hij zegt en doen 

wat Hij vraagt. Jezus volgen is: God liefhebben en bidden. Jezus volgen is: iedere dag je kruis 

opnemen en het dragen, want het leven kent ook verdriet. Jezus volgen is: in de hulp aan de 

medemens tot het uiterste gaan, zoals de barmhartige Samaritaan dat heeft gedaan. 

We moeten onze ziel vullen met liefde, dan krijgt het kwaad geen kans. We worden er zielsge-

lukkig van. En dat geluk blijft, want onze ziel sterft niet. 

Harry Lommers, waarnemend pastoor. 

 

Uit het eucharistisch gebed 5 

Wij bidden U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en 

eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop 

Johannes en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

  
 

De Heer is mijn herder 

Jezus, wees mij herder, 

als ik me alleen voel 

en verwijderd van anderen; 

breng rust in mij. 

 

Als mijn weg een doolhof wordt 

en ik tastend door het duister ga, 

blind van angst; 

breng rust in mij. 

 

Roep mij naar groene weiden,  

waar u mij wil dragen,  

veilig en in goede handen, 

zacht, tegen uw schouder, 

breng rust in mij. 

 

Rob van Uden 

 
 

De afbeelding kunt u in het groot bekijken in het portaal van de Maria Magdalenakerk. 

 

Evangelie volgens Johannes, 10, 1-10 

In die tijd zei Jezus: „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 weg-

vluchten, 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.’ 
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Ter overweging 

In romans, sprookjes, films en computergames zwaaien deuren open of slaan juist dicht en de 

mensen staan voor de keuze: ga ik er wel of niet doorheen. Een deur kan nieuwsgierig maken 

en mensen met groot enthousiasme een nieuwe wereld binnen laten gaan. Het kan ook (te) 

spannend zijn om een deur te openen én over de drempel te stappen. Zoals in een film een 

vrouw de keuze maakt binnen te blijven, wetende dat haar geliefde buiten voor de deur op haar 

wacht. Ze durft het niet aan om samen met hem aan een nieuw leven te beginnen.  

‘Ik ben de deur’ wil niet het beeld oproepen van een barrière waar je maar moeilijk doorheen 

kunt. De deur verwijst naar een levende persoon. De deur van een schaapskooi is niet meer dan 

een smalle opening in een muur. De herder staat er als een levende deur waar de schapen één 

voor één langs binnenkomen en vrij naar buiten gaan.  

En toen kwam er iemand op mijn pad… De keuzes voor een bepaald beroep, werkkring of vrij-

willigerswerk wordt nogal eens ingegeven door een toevallige ontmoeting met andere mensen. 

Ze maken ons bekend met een wereld die we tot dan toe niet kenden. Op andere momenten, 

zoekend naar antwoorden op vragen in ons leven, kan een ontmoeting met iemand je weer op 

weg helpen, een ander perspectief geven en de moed doen hervatten.  

En toen las/hoorde ik die woorden…. We voelen ons persoonlijk aangesproken: dit is belangrijk 

voor mij, hier kan ik iets mee. Je herkent de stem want je weet je van binnenuit opgeroepen.  

 

De weide en de schaapskooi, letterlijk staat er ‘(tempel-)hof’, verwijzen naar de ruimte van God. 

Binnen in de hof mag je bescherming vinden en tot jezelf komen. Buiten in de wei vind je het 

volle leven, kom je tot je recht in je levensopdracht. Er worden geen drempels opgeworpen en 

er zijn geen massieve deuren. Het rijk van God is vrij toegankelijk. Binnen en buiten. 

In ons doen en laten, spreken en zwijgen worden we uitgenodigd om als een deur naar God te 

zijn: zomaar op iemands pad komen en woorden tot het hart spreken en de ander in alle vrijheid 

zijn of haar weg naar het leven laten vinden.  

Iedere morgen zeggen ‘ik begin eraan’, de nieuwe dag van je leven aanvaarden, opstaan en 

erop uittrekken.  

pastoraal werker Edith Hertog 

 

Gebed voor een stille dag 

 
 

Moeder Maria, 

in deze eenzame dagen 
zoek ik in mijn stil gebed  

en gezelschap bij u. 
 
Er gaan dagen voorbij

 
 

dat ik geen andere stem hoor  
dan mijn eigen stem. 

Dat maakt me verdrietig. 

 

 
Maar u,  

die ook een kind heeft gedragen, 
u die alleen achterbleef  

zonder man, zonder kind; 
ik weet dat u begrijpt, 
dat u mijn woorden  

in uw hart bewaart. 
 

 
 

Oproep om de Rozenkrans te bidden 

Op zaterdag 25 april publiceerde paus Franciscus voor alle gelovigen een brief over de Maria-

maand. Zoals hij sinds het begin van de lockdown steeds heeft gedaan, daagde de Paus ons uit 

om ons persoonlijke geloof te versterken.  

Hij vraagt nadrukkelijk om de schoonheid van het rozenkransgebed thuis te herontdekken, 

vooral in deze tijd van beproeving. Hij nodigt alle mensen van goede wil uit om thuis de rozen-

krans te bidden, samen met geliefden of individueel: Als we samen de aanblik van Christus 

overwegen, met een hart zoals dat van Maria, onze Moeder, zullen we ons nog meer als een 

spirituele familie verenigen en zal het ons beslist helpen om de beproeving van deze tijd te boven 

te komen. We wijzen u nog eens op onze film van het Rozenkransgebed. Klik hier om 

de video te bekijken. 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
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