
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth  

is het Tweede Blijde Geheim van de Rozenkrans 

Elisabeth: moeder van Johannes de Doper 

Elisabeth en haar man Zacharias konden geen 

kinderen krijgen. Dat vonden ze heel erg. 

 

Maar dan, als ze al oud zijn, komt op een dag  

de engel Gabriël met goed nieuws bij Zacharias. 

De engel zegt: “God heeft uw gebed verhoord. 

Uw vrouw zal een zoon krijgen, die u Johannes 

moet noemen.” 

 

Zacharias gelooft het niet. Ze zijn toch al te oud? 

Dan zegt de engel: “Het is God die mij naar u 

stuurt met dit goede nieuws. U zult niet meer 

kunnen praten totdat uw zoon geboren is,  

omdat u mij niet gelooft.” En zo gebeurde het. 

    —  —  — 

Wanneer Johannes groot is, vertelt hij over God.  

Hij doopt iedereen die beter wil gaan leven. 

Daarom krijgt hij de bijnaam `de Doper´. 

Maria: Moeder van Jezus 

Maria was nog heel jong toen Gabriel kwam. 

Zij dácht nog niet eens aan kinderen krijgen. 

 

Zoals eigenlijk alle mensen van haar volk,  

bad Maria om de Redder die God beloofd had. 

Maar hoe die zou komen en wanneer? 

 

Wanneer de engel komt met het goede nieuws  

weet Maria alleen: God is goed en voor Hem is  

niets onmogelijk! Daarom antwoordt Maria aan 

Gabriël:  “Ja, ik wil wat God wil.” 

 

Zij, Moeder van Gods Zoon! Wat een wonder! 

Maria is er helemaal stil van.  

    —  —  —     

Wanneer Jezus groot is, vertelt Hij over zijn Vader. 

Heel zijn leven én sterven is om ons te redden. 

Daarom is Jezus de Messias (= Redder). 

 

meer  

weten? 

http://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/rozenkransgebed/?trg=Kind&nbr=3&seq=38&ill=Rozenkransboekje&mys=Blijde+Geheimen


De lofzang op God van Maria 

voor kinderen herschreven door M. Heijs* 

Ik ben zo blij,  

want God, zo groot en machtig, Hij zag mij. 

Ik voel mij klein,  

en toch, door zijn wonderwerk aan mij 

ben ik gezegend, voor altijd. 

 

God is sterker 

dan alle groten in de maatschappij. 

God is heilig, 

armen en zwakken is Hij nabij.  

God heeft hart voor mensen, ja altijd. 
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