De gebeden van de Rozenkrans
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KRUISTEKEN
In de Naam van de Vader
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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Wat is de Rozenkrans?
Een rozenkrans is een ketting met kraaltjes.
Bij elk kraaltje hoort een gebed. Bij alle hier
blauw getekende kraaltjes is dat het
Weesgegroet. Als je met je vingers jouw
kralen volgt, voel je vanzelf wanneer je bij
een andere kraal komt.
Zo bid je de Rozenkrans:
Begin bij het kruisje met een kruisteken
en de Geloofsbelijdenis. Daarna zie je in
de tekening een rode kraal met de letter A.
Hiernaast zie je welke 2 gebedjes daarbij
horen. Bij de letter B, horen 3 blauwe
kraaltjes voor de 3 begroetingen van Maria.
Dan volgt kraal C. Ga zo verder.

GELOOFSBELIJDENIS
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 eeuwige leven. Amen.
A. 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.
A. ONZE VADER
zie achterkant

B. BEGROETING MARIA
Ik groet u, Maria,
dochter van God de Vader.
WEESGEGROET MARIA (zie achterkant)
Ik groet u, Maria,
moeder van God de Zoon.
WEESGEGROET MARIA
Ik groet u, Maria,
bruid van God de H. Geest.
WEESGEGROET MARIA
C. EER AAN DE VADER (zie A)
Nu de vijf Tientjes en vijf Geheimen
Doe bij elk Tientje hetzelfde:
D. Lees een GEHEIM
Noem hardop een Geheim.
Het rijm onder het plaatje mag je zingen
(de Fatimamelodie vind je op onze site).
Lees de tekst uit de Bijbel en bid dan een
Tientje op de kralen D, E en F.
D. ONZE VADER
E. WEESGEGROET MARIA (3x of 10x)
F. EER AAN DE VADER (zie A)
F. O MIJN JEZUS
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel,
vooral diegenen die uw barmhartigheid
het meeste nodig hebben.

KRUISTEKEN
Eindig hiermee als je helemaal rond bent.
Nog wat uitleg:
Rozenkrans: Voor Maria is elk Weesgegroet
als een mooie roos. Nu begrijp je vast de
naam Rozenkrans.
Tientje: Dit is het deel van de Rozenkrans
met 10x een Weesgegroet (kralen D t/m F).
Maar jij mag best met 3x beginnen.
Geheimen: zo noemen we de belangrijkste
momenten in het leven van Jezus en Maria.
Verhalen uit het Evangelie. Goed nieuws
voor alle mensen. Ook voor jou!
Al biddend kun je denken aan wat Jezus
voor ons heeft gedaan. Gods Liefde is
onbegrijpelijk groot! De tekeningen en
teksten eronder helpen je daarbij.
Drie vragen voor jou bij elk Geheim:
1. Bedenk eens wat er gebeurde.
2. Wat deden Jezus of Maria?
3. Wat kan dit voor jou betekenen?
Maria vraagt de Rozenkrans
In Fatima zei Maria tegen drie kinderen:
“Als de Rozenkrans vaak gebeden wordt,
zal er vrede komen overal op aarde.”
Intenties: De Rozenkrans is heel sterk!
Je kunt dit gebed bidden voor iemand die
ziek is en voor alles dat jij belangrijk vindt.

