De Geheimen van de Rozenkrans en Fatima
De Geheimen van de Rozenkrans zijn in feite een samenvatting van het Evangelie. Dat is het deel van de Bijbel
waarin we Jezus leren kennen. Jezus laat zien wie God is door wat Hij zegt en doet. Jezus vraagt om zijn voorbeeld te volgen.

Toen, in Fatima en ook nu.
Wanneer je de Rozenkrans bidt, denk dan eens na over Jezus en Maria. Wat betekenen zij voor jou?
Hieronder vier voorbeelden om Jezus en Maria te ontdekken in het leven van Lucia, Francisco en Jacinta.

De Blijde Geheimen en Fatima
Vanuit de Hemel kwam een Engel naar Maria, en in 1916 ook naar de drie kinderen.
Hij vraagt om mee te werken aan het goede dat God voor de mensen wil.
Maria zegt ´JA´ en ook de kinderen vertrouwen op God en willen doen wat Hij vraagt.
Maria wordt Moeder van Jezus; de kinderen ontvangen Jezus in de H. Communie.

Jezus is gekomen voor alle mensen. Hij wil ook jou helpen. Is Jezus welkom bij jou?

De Geheimen van het Licht en Fatima
In de drie jaar van zijn openbaar leven, werd steeds duidelijker dat Jezus de

Zoon van God is. Twee keer zegt God het vanuit de Hemel: “Dit is mijn Zoon.”
Op de berg Tabor zien drie van zijn leerlingen Hem als een gedaante van Licht.
In Fatima zien de drie kinderen Maria verschijnen omgeven door Licht. Het helpt
hen geloven dat Zij uit de Hemel komt. Licht staat symbool voor heilig en goed.

De Droeve Geheimen en Fatima
Wees vrienden voor elkaar, zei Jezus, zoals Ik van jullie houd. Liefde betekent iets over
hebben voor een ander. Jezus heeft alles over gehad voor de redding van de mensen.
Daarover vertellen de Droeve Geheimen. Door zijn Kruisoffer kwam er vergeving van
zonden. Maria liet Jacinta, Francisco en Lucia begrijpen dat offertjes uit liefde zondaars
zullen redden. Zoals we kunnen bidden voor anderen, zo kunnen we ook offertjes brengen
voor anderen. Weet je dat je daarmee ook Jezus blij maakt?

Wonderen zijn van God. Omdat Jezus de Zoon van God is, kon Hij na zijn Kruisdood
opstaan uit het graf (Pasen). Het is door God dat mensen na hun dood verder
kunnen leven in de Hemel. Het grote zonnewonder in Fatima gebeurde op de dag
die Maria van tevoren had gezegd: 13 oktober 1917. Dit wonder is een duidelijk
teken dat de boodschap van Maria aan de kinderen van Fatima kwam van God.

Lucia, Francisco en Jacinta hebben op hun manier en met de hulp van Maria meegewerkt aan het grote werk van Jezus
om mensen bij God te brengen. Nu zijn zij in de Hemel en kunnen we hen vragen voor ons te bidden dat ook wij
meewerken met God. Want elk kind, groot en klein, kan door bidden en goede daden veel betekenen.
Je kunt erop rekenen dat Maria daarbij zal helpen!

meer info op : kinderenbiddenvoorkinderen.nl
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