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Kinderwoorddienst werkboekje 



Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een 

Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een 

bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen zijn klein 

en die van het Onze Vader zijn groter.



Het Rozenkransgebed 
 

Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt.  

Zo is er ook een gebed dat niet ophoudt met herhalen. 

Dat is het gebed dat gebeden wordt met een  

“krans van rozen” in de hand: Het Rozenkransgebed.  
 

Kruisteken 
Het bidden van de Rozenkrans begint 

altijd met het maken van het 

KRUISTEKEN.  

Wij zeggen: 
 

           in de naam van de Vader 

en de Zoon 

en de heilige Geest. Amen. 
 

Wij getuigen dan van een groot geheim. 

Het geheim dat de Vader,  

de Zoon en de heilige Geest één zijn. 

Geloofsbelijdenis 
In de geloofsbelijdenis zeggen we waar wij gedoopte kinderen van God 

in geloven: 

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, 

de vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam, 

en het eeuwig leven, Amen. 



Eer aan de Vader 
Iedere keer als wij dit bidden buigen we uit eerbied het hoofd. 

 

We bidden het eerste EER AAN DE VADER: 

  

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 Zoals het was in het begin, en nu, en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Hierin worden wij herinnerd aan het waarom van Jezus’ verlossing:  

Door zijn lijden en dood kunnen wij straks in de hemel, opgenomen 

worden in het gezin van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

 

Onze Vader 
Daarna het eerste ONZE VADER, het gebed dat Jezus zelf 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 schuld 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 

en leid ons niet in bekoring 

maar verlos ons van het kwade, Amen 

 

Begroeting 
We groeten Maria, dochter van God, moeder van Jezus, haar Zoon en 

bruid van de Heilige Geest. Na elke begroeting bidden we een Wees 

gegroet. 

Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet… 

Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet… 

Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet… 
 

Dit sluiten we weer af met het: Eer aan de Vader…



Wees gegroet 
Herhalen wij de woorden van de engel Gabriël: 

 Wees gegroet Maria, vol van genade, 

 de Heer is met u; 

Zeggen wij Elisabeth na: 

 Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 

 en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot; 

en eindigen wij met: 

 Heilige Maria, moeder van God, 

bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 

De geheimen 
Het Rozenkransgebed is al heel oud. Al honderden jaren wordt het 

gebeden. De geheimen die bij het Rozenkransgebed gelezen worden, 

zijn de belangrijkste gebeurtenissen uit Jezus’ leven. Zo denk je in de 

20 geheimen aan het hele leven van Jezus.  

Na de begroeting, zie hierboven, denken wij aan het eerste geheim van 

de vijf die gekozen zijn. Afhankelijk van de dag van de week zijn de vier 

verschillende soorten geheimen verdeeld, kijk maar bij de 

beschrijvingen van de geheimen. 
 

Intenties 
Behalve de geheimen kan je ook met een bepaalde intentie bidden. Je 

kunt dan Maria vragen jou te helpen om te bidden. God luistert heel 

graag naar wat Maria aan Hem vraagt. Bidden kan je voor een zieke oma 

of opa, of voor een vriendje dat in het ziekenhuis ligt. Maar ook voor 

jezelf: als je extra steun nodig hebt omdat je verdrietig bent.  

Je kan bijvoorbeeld iedere dag of iedere week jouw gebedje 

opschrijven op een briefje. Dat briefje kan je in de Mariakapel 

neerleggen. Maria helpt jou om te bidden voor jouw intentie.  

 

 

 

 

 
 



De blijde geheimen (bidden we op maandag en zaterdag) 
1. De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria 

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabet 

3. Jezus wordt geboren in de stal van Betlehem 

4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen 

5. Jezus wordt in de tempel terug gevonden 
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Geheimen van het Licht (bidden we op donderdag) 
1. Jezus wordt door Johannes gedoopt 

2. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana 

3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering 

4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor 

5. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal 
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De droevige geheimen (bidden we op dinsdag en vrijdag) 
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader 

2. Jezus wordt gegeseld 

3. Jezus wordt met doornen gekroond 

4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg Calvarië 

5. Jezus sterft aan het kruis 
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De glorievolle geheimen (bidden we op zondag en woensdag) 
1. Jezus verrijst uit de doden 

2. Jezus stijgt op ten hemel 

3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen 

4. Maria wordt in de hemel opgenomen 

5. Maria wordt in de hemel gekroond 
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Tien Weesgegroetjes en verder… 
Na het lezen van het eerste geheim en jouw eigen intentie ga je de tien 

kleine kralen van je rozenkrans het Wees gegroet bidden. Bij de grote 

kraal aangekomen bid je het Onze Vader en het volgende geheim. Zo 

blijf je dat herhalen tot je de rozenkrans rond hebt gebeden. 
 

Kinderrozenkrans 

Omdat de hele rozenkrans misschien nog een beetje te lang voor je is, 

kan je ook de kinderrozenkrans bidden. In plaats van 10 keer Wees 

gegroet bidden, bid je er maar 3 en dan een Onze Vader en zo verder 

zoals je hierboven kan lezen.  

 

Wist je dat…? 
 

 Maria de Moeder is van Jezus? 

 God heel graag luistert naar wat zij aan Hem vraagt? 

 we samen kunnen bidden voor alle zieke kinderen? 

 je iedere week nieuwe briefjes met jouw intenties kan neerleggen 

bij Maria? 

 je ook thuis de rozenkrans kunt bidden? 

 jouw ouders en broertjes en zusjes ook mee kunnen bidden? 

 jouw gebed twee keer telt? 

 jouw gebed echt helpt? 

 Mei en oktober Mariamaanden zijn? 

 We dan extra vaak de rozenkrans bidden? 
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