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Gebed voor roepingen

Alles wat ons bezighoudt mogen wij in gebed voorleggen aan 
God. Dus ook de vraag om arbeiders die het dienstwerk in de 
Kerk op zich willen nemen. Het is belangrijk dat de Kerk als 
biddende gemeenschap dit verlangen onder woorden brengt.
Het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen op 
grond van het doopsel en het vormsel én het priesterschap van 
het gewijde ambt hebben elkaar nodig (Lumen Gentium 10). 
Al biddend kan ieder van ons tot een eigen, persoonlijk 
antwoord komen op de vraag: Waartoe heeft de Heer mij 
nodig? Welke talenten heeft Hij in mijn hart gelegd? Wat kan 
ik doen voor anderen in Christus’ Naam?

Bovendonk

Priesters en diakens voor het bisdom van Breda ontvangen 
doorgaans hun vorming en opleiding aan de Priester- en 
diakenopleiding Bovendonk. De opleiding biedt een zesjarige 
studie in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester 
of permanent diaken willen worden. Bovendonk is tevens het 
contactadres voor jonge priesterstudenten die buiten het 
bisdom gaan studeren en voor pastorale werk(st)ers in 
opleiding die hun studies eveneens elders volgen.

Priester- en diakenopleiding Bovendonk

Hofstraat 8 
4741 AK Hoeven 
T 0165 504277
E info@pdob.nl
www.bovendonk-opleidingen.nl

Voor de opleiding van priesters en diakens is naast 
gebed ook geld nodig. Het bisdom heeft hiervoor het 
‘Opleidingsfonds priesters en diakens’. 
Uw gift ontvangen wij graag op banknummer 101051778  
of giro 1066050 o.v.v. opleidingsfonds priesters en diakens.
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Antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd 
vraagt om een gelovig gesprek tussen God en mens.  
Het initiatief komt van God, Hij roept en nodigt uit. 
Al vanaf de geboorte wordt de mens uitgenodigd tot 
een dialoog met God (Catechismus van de Katholieke 
Kerk, art. 27).

Een hart om te denken

God legt talenten, verwachtingen en vragen, geloof en verlangen in 
je hart. Het hart staat in de Bijbel voor heel je persoon, niet alleen 
het voelen, maar ook het denken. ‘De Heer heeft de mens een hart 
gegeven om te denken,’ zegt de H. Schrift (Jezus Sirach 17, 6).
God houdt niet op elke mens op te roepen Hem te zoeken, opdat 
hij leeft en geluk vindt. Zoeken naar God vraagt een volledige 
inzet van je verstand, de oprechtheid van je wil, ‘een oprecht hart’ 
en ook het getuigenis van anderen die je leren God te zoeken 
(Catechismus van de Katholieke Kerk, art. 30).

Antwoord geven

Op datgene wat de Heer als opdracht in je hart legt en aan je wil 
toevertrouwen, mag je volmondig en met hart en ziel ja zeggen. 
Door de talenten die Hij je heeft gegeven, die Hij al in je hart 
heeft gelegd, biedt Hij ook een fundament voor je antwoord.
Voordat je antwoord kunt geven op de roepstem van de Heer is 
het belangrijk je af te vragen: Wat heeft God in mijn hart gelegd? 
Welke zijn mijn talenten? Wat is mijn bestemming? Een gelovig 
antwoord geven betekent dat je ingaat op wat je hebt ontvangen. 
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dienstwerk van de liturgie, het woord en de liefdewerken, in 
navolging van Christus de Dienaar (Lumen Gentium 29).

Als je denkt dat dit jouw weg is, zul je je moeten afvragen of 
die gedachte daadwerkelijk iets is dat van God komt. 
Motieven uitzuiveren betekent vragen stellen: Waarom wil ik 
priester of diaken worden? Wil ik mij door handoplegging en 
gebed van de bisschop levenslang als priester of diaken 
verbinden aan de Heer en zijn Kerk?

Ook de Kerk zal je roeping en je antwoord bevragen en 
toetsen. Uiteindelijk is het aan de Kerk om te bevestigen dat 
het inderdaad God is die jou roept om priester of diaken te 
worden.

Vorming

Priesters en diakens gaan met inzet van hun hele persoon de 
weg van God. Het betekent dat je in zekere zin het initiatief 
van wat je doet uit handen geeft aan God zelf. In de jaren 
van voorbereiding en vorming is het belangrijk om je af te 
vragen: wie ben ik als instrument van God?
Door gebed en liturgie groeien in je geestelijk leven gaat 
hand in hand met de bereidheid om een gedegen persoonlijke, 
intellectuele en pastorale vorming te ondergaan. Het zal 
nooit een kwestie zijn van achterover leunen en denken: ik 
weet het allemaal wel, en wat heeft God het goed met mij 
getroffen.

Roeping

God roept mensen in het bestaan en nodigt mensen uit met Hem 
op weg te gaan. De eerste vraag is dan: wat wil God van mij? Daarbij 
komt ook de afweging: durf ik geloof te hechten aan Gods belofte, 
durf ik mijn leven te bouwen op zijn toekomst? Ben je bereid met 
God in dialoog te treden, te spreken met God in het gebed? 

Het is meestal niet zo dat wanneer je een vraag aan God stelt,  
je ook meteen antwoord hebt. Maar in het contact zoeken met God, 
in het overwegen van je vragen, kun je het verlangen ontdekken dat 
God in jouw hart heeft gelegd. Lees de Bijbel en laat je raken door 
het woord van God. En zoek mensen op met wie je over je leven, 
jouw bestemming en inzet kunt praten, in het licht van het geloof.

Priester of diaken worden?  

Bij het onderkennen van je van God gekregen roeping en bij het 
nadenken over jouw persoonlijke antwoord in je leven bedenk je 
misschien dat priester of diaken worden iets voor jou is. 

Het priesterambt en het diaconaat zijn specifieke roepingen in  
de Kerk. Aan een priester is in het bijzonder de verkondiging van 
het woord en de bediening van de sacramenten toevertrouwd.  
Zo deelt de priester als medewerker van de bisschop in het dienst-
werk van de bisschop: geroepen om Christus present te stellen in de 
gemeenschap van de Kerk (Lumen Gentium 28).

Een diaken, als medewerker van de bisschop en de priesters, is 
gewijd voor het dienstbetoon aan het volk van God: het 


