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Het Rozenkransgebed en de Blijde Geheimen  
 

De Menswording van Jezus is goed nieuws: Jezus is Gods Zoon en onze Redder  

 

De Rozenkrans Eerste Blijde Geheim Tweede Blijde Geheim Derde Blijde Geheim Vierde Blijde Geheim Vijfde Blijde Geheim 

 

     
 
        
     De gebeden op de kralen 

 
              bij het kruisteken: 

KRUISTEKEN 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
bij de letters A-C: 

A. EER AAN DE VADER 
ONZE VADER 

B. 3x BEGROETING MARIA 
WEESGEGROET MARIA 

C. EER AAN DE VADER 
 
bij elk Tientje: D-F 

D. Lees een GEHEIM (1-5) 
ONZE VADER 

E. WEESGEGROET MARIA 
F. EER AAN DE VADER 

O MIJN JEZUS 
 
tot slot bij de medaille: 
KRUISTEKEN 

 
 

1. De engel Gabriël brengt de 
blijde boodschap aan Maria 

 
De Engel vertelt haar:  
“Lang is Hij verwacht, 

word Moeder van Jezus, 
vertrouw op Gods macht.” 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

 

 
 

2. Maria bezoekt haar nicht 
Elisabeth 

 
Haar nicht krijgt een baby 

maar is al wat grijs 
Maria wil helpen, 

gaat naar haar op reis. 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

 
 

3. Jezus wordt geboren in  
  een stal te Bethlehem 

 
Te Bethlehem in een  

armoedige stal 
wordt Jezus geboren,  
de Heer van 't heelal. 

Ave ave ave Maria (2x) 

 
 

4. Jezus wordt in de tempel  
aan God opgedragen 

 
Maria draagt Jezus  
nu op aan de Heer, 

zijn leven, zijn sterven,  
aan God alle eer. 

Ave ave ave Maria (2x) 

 
 

5. Jezus wordt in de tempel 
teruggevonden 

 
Na drie dagen zoeken  
ziet Maria Hem weer 

in ’t huis van zijn Vader,  
van God onze Heer. 

Ave ave ave Maria (2x) 

     

 
 
Uit de Bijbel 
“Wees gegroet, Maria”, zegt de engel. 
“God heeft jou gekozen om de moeder 
van zijn Zoon te worden.  
 
Noem het kind Jezus (= God redt).”  
“Laat gebeuren wat God wil”,  
antwoordt Maria. 

 
 
Uit de Bijbel 
“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw 
schoot.”  
 
Dit zegt  Elisabeth tegen haar nichtje 
Maria. Maar Maria prijst en bedankt 
God voor alles wat Hij doet. 

 
 
Uit de Bijbel 
De Zoon van God zelf wordt mens!  
 
Maar voor Jezus, onze Redder,  
Koning van hemel en aarde,  
is geen plaats in een herberg.  
Zelfs geen wiegje, geen warme kruik. 
Alleen een kribbe en wat stro.  

 
 
Uit de Bijbel 
Gehoorzaam aan de regels van die tijd 
gaan Maria en Jozef met de kleine Jezus 
naar het huis van God.  
 
Een goede oude man die daar ook is, 
Simeon, begrijpt dat dit kind de  
beloofde Redder is. Hij voorspelt dat 
niet iedereen in Jezus zal geloven.  

 
 
Uit de Bijbel 
Als Jezus twaalf jaar is, mag Hij met 
Maria en Jozef naar Jeruzalem voor het 
Paasfeest. Op de terugweg zijn ze Hem 
ineens kwijt. Ze vinden Hem terug in de 
tempel. Daar is iedereen verbaasd over 
zijn wijsheid. Hij zegt: “Waarom hebben 
jullie naar Mij moeten zoeken? Wisten 
jullie dan niet dat Ik in het huis van mijn 
Vader moest zijn?” 

De Geheimen gaan over het mysterie van het leven van Jezus en Maria. In deze volgorde: Blijde, Licht, Droeve, Glorievolle. 
Kijk voor de teksten van de gebeden, het Online Rozenkransgebed en meer info op:  kinderenbiddenvoorkinderen.nl 
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Het Rozenkransgebed en de Geheimen van het Licht 
 

Het leven van Jezus op aarde laat zien: Jezus is het Licht van God in de wereld 

 

De Rozenkrans Eerste Geheim van het Licht Tweede Geheim van het Licht Derde Geheim van het Licht Vierde Geheim van het Licht Vijfde Geheim van het Licht 

 

     
 
        
     De gebeden op de kralen 

 
              
               bij het kruisteken: 

KRUISTEKEN 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
bij de letters A-C: 

A. EER AAN DE VADER 
ONZE VADER 

B. 3x BEGROETING MARIA 
WEESGEGROET MARIA 

C. EER AAN DE VADER 
 
bij elk Tientje: D-F 

D. Lees een GEHEIM (1-5) 
ONZE VADER 

E. WEESGEGROET MARIA 
F. EER AAN DE VADER 

O MIJN JEZUS 
 
tot slot bij de medaille: 
KRUISTEKEN 

 
 

1. Jezus wordt door Johannes 
gedoopt in de Jordaan 

 
Johannes doopt Jezus,  

dan klinkt daar Gods stem: 
“Dit is mijn Zoon Jezus,  
dus luister naar Hem.” 

Ave, ave, ave Maria (2x) 
 

 
 

2. Jezus openbaart zich op  
de bruiloft te Kana 

 
Een wonder in Kana,  

want water wordt wijn. 
De leerlingen weten:  

Gods Zoon moet Hij zijn. 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

 

 
 

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

 
Ik geef je nieuw leven, 

 dus keer je tot Mij, 
geloof in vergeving,  

wees dankbaar en blij. 
Ave ave ave Maria (2x) 

 

 
 

4. Jezus verandert van gedaante 
    op de berg Tabor 

 
Heel hoog op een berg  

straalt van Jezus veel licht. 
Een blik op zijn Godheid,  

zijn echte gezicht. 
Ave ave ave Maria (2x) 

 

 
 

5. Jezus stelt de Eucharistie in 
tijdens het laatste avondmaal 

 
De Heer geeft zichzelf  

in het brood en de wijn: 
"Geloof, want zo wil Ik  
er steeds voor je zijn". 
Ave ave ave Maria (2x) 

 
     

 
Uit de Bijbel 
Veel mensen gaan luisteren naar 
Johannes de Doper, willen beter gaan 
leven en laten zich door hem dopen in 
de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen.  
 
Dan maakt de Vader bekend wie Jezus 
is: “Dit is mijn lieve Zoon.” En als een 
witte duif daalt de Heilige Geest op  
Jezus neer. Jezus is gekomen. Nu zullen 
zonden echt vergeven worden. 
 

 
Uit de Bijbel 
In Kana wordt een bruiloft gevierd. 
Wanneer de wijn op is, vertelt Maria dit 
aan Jezus. Tegen de bedienden zegt ze: 
“Doe maar wat Hij jullie zegt”.  
 
Ze moeten de kruiken vullen met water. 
Gewoon water!  
Maar Jezus, de Zoon van God, verandert 
het in wijn. Nadat zijn Moeder het Hem 
gevraagd heeft. 
 

 
Uit de Bijbel 
Drie jaar lang trekt Jezus rond.  
Overal vertelt Hij de mensen over  
de liefde van God zijn Vader en  
hoe gelukkig je wordt als je bij God  
wil horen, nu en later in de Hemel.  
 
Jezus laat de liefde van God zien. Hij 
geneest mensen. Hij vergeeft mensen 
hun zonden. Maria Magdalena is daar 
heel blij mee en begint een nieuw leven. 
Van zondares tot heilige.   

 
Uit de Bijbel 
Op de berg Tabor zien Petrus, Johannes 
en Jacobus dat Jezus opeens een en al 
licht wordt. Hij spreekt met Mozes en 
Elia, die lang geleden de mensen over 
God hebben verteld. Gods stem klinkt: 
“Dit is mijn Zoon, luister naar Hem”.  
 
Jezus als God te mogen zien is zo mooi 
dat ze willen blijven. Maar Jezus vertelt 
over het lijden dat Hem nog te wachten 
staat voordat Hij zal verrijzen. 

 
Uit de Bijbel 
Jezus neemt brood, dankt God, breekt 
het in stukken en geeft het aan zijn 
apostelen. Hij zegt: “Dit is mijn 
Lichaam”. Daarna laat Hij een beker wijn 
rondgaan en zegt: “Dit is mijn Bloed,  
dat voor velen vergoten zal worden.”  
 
Dit doet Jezus de laatste keer dat Hij 
samen eet met zijn leerlingen.  
Hij weet dat Hij de volgende dag aan  
het kruis zal sterven. 

 

Als je nadenkt over deze verhalen uit de Bijbel terwijl je bidt, leer je kraaltje voor kraaltje Jezus beter kennen. 
Luister en kijk ook eens naar prachtige verhalen over Jezus in het Verteltheater Tijd voor Jezus op:  kinderenbiddenvoorkinderen.nl 
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Het Rozenkransgebed en de Droeve Geheimen 
 

Gods Liefde voor ons blijkt uit het Kruisoffer: Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven 

 

De Rozenkrans Eerste Droeve Geheim Tweede Droeve Geheim Derde Droeve Geheim Vierde Droeve Geheim Vijfde Droeve Geheim 

 

     
 
        
     De gebeden op de kralen 

 
              
               bij het kruisteken: 

KRUISTEKEN 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
bij de letters A-C: 

A. EER AAN DE VADER 
ONZE VADER 

B. 3x BEGROETING MARIA 
WEESGEGROET MARIA 

C. EER AAN DE VADER 
 
bij elk Tientje: D-F 

D. Lees een GEHEIM (1-5) 
ONZE VADER 

E. WEESGEGROET MARIA 
F. EER AAN DE VADER 

O MIJN JEZUS 
 
tot slot bij de medaille: 
KRUISTEKEN 

 
 

1. Jezus bidt in doodsangst  
tot zijn hemelse Vader 

 
O Jezus, wat heeft U  

voor ons veel gedaan. 
Vol liefde de weg van 

 het lijden gegaan. 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

 
 

2. Jezus wordt gegeseld  
 
 

Soldaten met zwepen  
slaan Jezus met kracht. 
Heel groot is het offer  

dat Hij voor ons bracht. 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

 

 
 

3. Jezus wordt met doornen 
gekroond 

 
Met doornen gekroond en  
zijn hoofd vol met bloed. 

Soldaten die spotten:  
“Jij koning, gegroet!” 

Ave ave ave Maria (2x) 
 

 
 

4. Jezus draagt zijn kruis naar  
de berg van Calvarië 

 
Maria huilt stil  

om haar heilige Zoon. 
Waarom vinden mensen  
het kwaad zo gewoon? 
Ave ave ave Maria (2x) 

 

 
 

5. Jezus sterft aan het kruis 
 
 

De liefde van Jezus 
 is eindeloos groot. 

Zijn lijden voor mensen  
gaat tot in de dood. 

Ave ave ave Maria (2x) 
 

     

 
Uit de Bijbel 
Na het laatste avondmaal gaat Jezus  
met Petrus, Jacobus en Johannes naar 
een tuin op de Olijfberg. Hij gaat bidden, 
want Hij is bang voor het lijden dat Hem 
te wachten staat. “Abba, lieve Papa,  
als het mogelijk is, laat dan dit lijden  
niet doorgaan. Maar toch, laat niet 
gebeuren wat ik wil maar wat U wilt.”  
 
Hij loopt naar zijn vrienden, maar die  
zijn in slaap gevallen en Jezus voelt  
zich heel alleen. 
 

 
Uit de Bijbel 
Jezus wordt gevangen genomen en  
ter dood veroordeeld, omdat de  
Joodse leiders niet willen dat Hij zich 
Zoon van God noemt.  
 
Pilatus vindt dat Jezus de doodstraf  
niet verdient en laat Hem geselen.  
 
De soldaten slaan Hem met vreselijke 
zwepen. 
 

 
Uit de Bijbel 
De soldaten maken van scherpe 
doorntakken een soort kroon en 
drukken die Jezus in zijn hoofd.  
 
Ze spugen Hem in zijn gezicht en  
lachen Hem uit:  
“Gegroet, Koning van de Joden!”  
 
Jezus verdraagt alle gemene woorden 
zonder kwaad te worden. Daarna 
brengen ze Hem weer naar Pilatus. 

 
Uit de Bijbel 
De mensen roepen in koor:  
“Aan het kruis met Hem!” Pilatus durft 
niet tegen zoveel mensen in te gaan.  
 
Jezus moet zelf het kruis dragen, maar 
het is zo zwaar dat Hij onderweg drie 
keer valt. Daarom wordt een sterke  
man gedwongen om te helpen dragen.  
En zo komen ze bij de plek net buiten  
de stad waar misdadigers aan het kruis 
gehangen worden. 

 
Uit de Bijbel 
Jezus wordt aan het kruis gehangen. 
Jezus bidt: “Vader, vergeef het hun”. 
Hij vraagt Maria om moeder te zijn  
voor Johannes, en voor alle mensen. 
Na drie lange uren vol pijn aan het kruis 
roept Hij: “Het is volbracht”.   
Jezus sterft ...  Het is vrijdag, drie uur  
‘s middags en het wordt heel donker.   
 
Jezus heeft zijn leven gegeven voor  
de mensen. Zo heeft Hij de weg naar  
God de Vader in de Hemel weer open 
gemaakt. Daarom is Jezus onze Redder. 

 
Op vrijdagen worden over de hele wereld de Droeve Geheimen gebeden, omdat Jezus op een vrijdag gestorven is. 

Om je te helpen bidden, is er een Rozenkrans van Kinderstemmen en allerlei materialen op:  kinderenbiddenvoorkinderen.nl 
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Het Rozenkransgebed en de Glorievolle Geheimen  
 

Gods Liefde is sterker dan de dood: Jezus geeft ons eeuwig leven in de Hemel 
 

De Rozenkrans Eerste Glorievolle Geheim Tweede Glorievolle Geheim Derde Glorievolle Geheim Vierde Glorievolle Geheim Vijfde Glorievolle Geheim 

 

     
 
        
     De gebeden op de kralen 

 
              
               bij het kruisteken: 

KRUISTEKEN 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
bij de letters A-C: 

A. EER AAN DE VADER 
ONZE VADER 

B. 3x BEGROETING MARIA 
WEESGEGROET MARIA 

C. EER AAN DE VADER 
 
bij elk Tientje: D-F 

D. Lees een GEHEIM (1-5) 
ONZE VADER 

E. WEESGEGROET MARIA 
F. EER AAN DE VADER 

O MIJN JEZUS 
 
tot slot bij de medaille: 
KRUISTEKEN 

 
 

1. Jezus verrijst uit de doden  
 

 
Het lichaam van Jezus  

verrijst uit het graf, 
Hij zal bij ons blijven  
in ‘t brood dat Hij gaf. 

Ave, ave, ave Maria (2x) 
 

 
 

2. Jezus stijgt op ten Hemel  
 
 

Hij zegent zijn vrienden,  
zij zien Hem niet meer, 

Hij gaat naar zijn Vader,  
maar eens komt Hij weer. 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

 

 
 

3. De Heilige Geest daalt neer over 
de apostelen 

 
In vlammen van vuur  

komt de Heilige Geest, 
de leerlingen zijn nu  
niet langer bevreesd. 

Ave ave ave Maria (2x) 
 

 
 

4. Maria wordt in de Hemel 
opgenomen 

 
Maria zo heilig,  

gaat nu door Gods kracht 
naar Jezus bij wie zij  

ook ons ooit verwacht. 
Ave ave ave Maria (2x) 

 

 
 

5. Maria wordt in de Hemel 
gekroond 

 
Een kroon krijgt Maria  
van Jezus haar Zoon. 

Wij mensen zijn dankbaar  
voor haar op de troon. 
Ave ave ave Maria (2x) 

 
     

 
Uit de Bijbel 
Het dode lichaam van Jezus is in een graf 
gelegd. Soldaten moeten het bewaken.  
Maar op de derde dag komen vrouwen 
de apostelen vertellen dat het graf leeg 
is! Petrus en Johannes gaan kijken.  
Het graf is open en de witte doeken 
waarin Jezus begraven was, liggen netjes 
opgerold. Is Jezus echt weer levend 
geworden, zoals Hij voorspeld heeft?  
De leerlingen geloven het pas als ze Hem 
zien en Hij zegt: “Vrede zij u”.  
Wat zijn ze blij! 
 

 
Uit de Bijbel 
Veertig dagen lang blijft Jezus nog op 
aarde. Hij vertelt zijn leerlingen dat ze 
overal de mensen het goede nieuws 
moeten gaan vertellen.  
Dan zegent Hij zijn apostelen en zegt:  
“Ik zal jullie een Helper sturen,  
de Heilige Geest”. En voor hun ogen 
stijgt Hij op.  
 
Dit is de Hemelvaart van Jezus.  
Twee engelen zeggen: “Jezus zal op 
dezelfde manier terugkomen”. 

 
Uit de Bijbel 
De leerlingen gaan terug naar Jeruzalem. 
Samen met Maria bidden ze om de 
Heilige Geest die Jezus beloofd heeft. 
Negen dagen lang.  
 
Dan komt de Heilige Geest in hen. 
Opeens zijn ze niet meer bang. Vol vuur 
vertellen ze over Jezus. En alle mensen 
horen hen in hun eigen taal.  
Op die dag van Pinksteren laten veel 
mensen zich door hen dopen.  
Zo begint de Kerk. 

 
Uit de Bijbel 
Maria is als kind al heilig. In haar hart is 
alleen maar liefde voor God en voor de 
mensen. Vol vertrouwen gelooft zij dat 
God alleen het goede wil. Daarom zegt 
zij steeds ‘ja’ tegen Gods plannen met 
haar. Dankzij Maria kan Gods Zoon  
mens worden.  
 
Wanneer haar leven op aarde voorbij is, 
laat God laat Maria meteen met ziel en 
lichaam naar de Hemel komen. 
Daarom is er geen graf van Maria. 

 
Uit de Bijbel 
God kijkt naar het hart van mensen,  
niet naar de buitenkant. Omdat Maria 
heiliger is dan alle heiligen, wordt zij  
in  de Hemel gekroond tot Koningin  
van hemel en aarde. Een koningin die 
niet de baas wil spelen, maar juist al 
haar kinderen op aarde wil helpen.  
 
Dat is ook precies wat God wil en Hij  
luistert graag naar de Moeder van zijn 
Zoon als zij voor ons bidt. Zo is Maria 
onze voorspreekster in de Hemel. 

 

Jezus leeft. Maria leeft. Vanuit de Hemel heeft Maria kinderen gevraagd om de Rozenkrans te bidden. Voor vrede en voor elkaar. 
Het verhaal van de kinderen van Fatima, met filmpjes en kleurplaten, vind je op:  kinderenbiddenvoorkinderen.nl 
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