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De Rozenkrans
De bidsnoergeschiedenis
Als typisch Rooms Katholiek is de rozenkrans een
combinaties van twee gebeden: Het Onze  Vader1, het
Pater Noster, en het Wees Gegroet2, het Ave Maria.
Snoeren met kralen waren veel voor Christus al bekend
bij de Hindoe.

Boedhistische en Hindou gebedssnoer.

In de vierde eeuw schrijven
kluizenaars3 hoe ze met steentjes het aantal gebeden 
bijhouden4. Een tijdgenoot, Antonius5, abt, wordt afgebeeld
met een open snoer. Deze foutieve voorstelling berust op 
het feit dat hij ook zijn ‘pater noster’s’ telde op keitjes.
Vanaf de 8ste eeuw werden de snoeren in de Islamitische 
wereld gebruikt.
In de 11de eeuw zou het snoer door een kruisvaarder vanuit
het Midden-Oosten meegenomen zijn. Gebedssnoeren, 
open of gesloten werden pas in de 13ste eeuw verspreid. In 

Parijs wordt in 1260 gesproken over ‘paternostermakers.
Ze werkten toen met acht verschillende materialen: been, hoorn, bloedkoraal6 
en parelmoer, barnsteen7 en agaat (zwarte
barnsteen, git), messing en koper.

Zilver, koraal, paarlemoer, agaat, barnsteen,
kristal, glas, been, hoorn, hout.
Brugge en Lübeck zijn voor het ogenblik bekend als
de steden die in hun ‘Bouc vanden ambachten’ (a°
1380) paternostermakers vermelden. Ze betrokken
hun barnsteen van het uit het oosten via de Duitse
Orde.

1 Matt. 6: 7-9.
2 Luc.1: 28-42.
3 Paulus de kluizenaar had 300 steentjes omdat hij zichzelf had voorgenomen 300x een bepaald gebed te 
bidden.
4 Richard Gribble: “The history and devotion of the Rosary”, Huntington, Indiana: Our Sunday Vistor 
Publishing Division, 1992.
5 Antonius (ca. 250-356) Egyptisch kluizenaar die als eerste een leefregel opstelde. Trok nl. veel 
navolgers, die een enigszins gemeenschappelijk leven leidden. Zelf bracht hij maar ca. vijf jaar in 
gemeenschap door. Zijn leven en de demonische beproevingen van de eenzaamheid zijn beschreven door
bisschop Athanasius van Alexandrië, die van Antonius steun ontving in de strijd tegen de ketter Arius. 
Heilige, feestdag 17 jan. Hij werd door Jeroen Bosch (1450-1516)verkeerdelijk met een snoer afgebeeld. 
Toch gebruikt hij ook keitjes om zijn gebeden te tellen.
6 Het bloedkoraal komt uitsluitend in de Middellandse Zee voor.
7 Barnsteen = de stof vroeger bij ons vooral bekend als ambersteen of gele amber. Een voorwereldlijke 
hars, afkomstig van een boom die pinus succinifera of barnsteen-den, ook pinites succinifer wordt 
genoemd. Het barnsteen komt voornamelijk van de stranden der Oost-Zee, in doorschijnende gele, rood-
of witachtige stukken, het dient als reukwerk en geneesmiddel, en er worden allerlei sierlijke voorwerpen 
uit vervaardigd.
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Tot de inboedel van Margaretha van Vlaanderen, hertogin van Bourgondië 
behoorden: 103 paternosters van barnsteen, 64 van bloedkoraal, 56 van 
agaat.
Deze voorwerpen waren geëerd, naast het religieuze
gebruik, kennen we ook de paternoster als sieraad.
Zo dienden ze ook als geschenk of als opsmuk. 
De barnsteen gold om zijn vreemde oorsprong: het
voorwereldlijke hars, als middel om onheil te binden,
terwijl het bergkristal diende als afschrikkingmiddel
tegen betovering en beheksing. Omwille van de rode
kleur was jaspis en bloedkoraal geëerd. Bloed spreekt
van leven. De bloedkoralen paternoster was gezocht
als hulpmiddel tegen ziekten van het bloed en tegen
alles wat het leven (-> bloed) bedreigde.

Deze bezwerende functie werd geaccentueerd door
allerlei medailles en kruisjes, door hun afkomst van

verschillende bedevaartsoorden of omwille van een reliek verwerkt in het 
kruisje. Een fel gezochte medaille in dat verband was de medaille van de H. 
Benedictus8.
8 C S P B: Crux Sancti Patris Benedicti: Kruis van de H. Vader Benedictus..Op de boom van het kruis van 
links naar rechts: N D S M D : Non Draco Sit Mihi Dux: Dat de draak mijn gids niet mag zijn. Van boven 
naar onder: C S S M L : Crux Sacra Sit Mihi Lux: Mocht het Heilig Kruis mijn licht zijn. Een veel langere 
zin omkranst het geheel. IHS. ihsouς + PAX. Vrede; Verder een reeks letters: V R S N S M V :  Vade 
Retro Satana, Numquam Suade mihi Vana: Achteruit satan, bekoor me nooit met uw hoogmoed. S M Q L 
I V B: Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venenum Bibas: wat je ons biedt, het is gif, drink zelf dat venijn. De 
oudere vorm van deze medaille was ovaal en het monogram, IHS, stond boven in de ring. De nieuwe 
vorm, in de stijl ‘Beuron’, is rond (Jubileum 1880), 1400ste verjaardag van zijn geboorte. Vandaar de 
huidige naam jubileummedaille.
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Het Caravacakruis of Spaans kruis met de twee dwarsbalken gold als 
afweermiddel tegen onweer en ongeluk. Het dubbele hoofd, enerzijds 
dooshoofd en anderzijds het hoofd van Christus deed de vrome gebruiker 
nadenken over de dood.

Als aromatiserende surplus was er soms een kogelvormig voorwerp aan 
bevestigd met geurige producten. Men veronderstelt dat het kwastje dat er 
ook vaak aan verbonden was diende tot amulet.

Later in de 16de en 17de eeuw is er meer keuze . We
vinden er dan van ivoor, lazuursteen9, agaat10 en 
amethist11.

Bij de gewone burgerij zullen er meer beentjes, 
hout, vruchtenpitten, enz. in gebruik zijn. Ook glas 
was in zijn verscheidene kleuren een dankbaar 
materiaal. 
De snoeren werden aan de hals of om het midden 

gedragen. De oudste snoeren zijn open. Soms hebben ze een kwast. Dit ziet 

9 Lazuriet is een mineraal behorend tot de tektosilicaten, deel uitmakend van de veldspaatvervangers. 
Meestal voorkomend in compacte massa's van blauwe kristallen. Ontstaat bij contactmetamorfose in 
kalkstenen. De meest bekende variëteit is lapis lazuli (lazuur), in calciet ingebed. Het verfraait door 
kleine goudkleurige pyrietnaaldjes. Men gebruikt het ook als verfpigment. Veel lazuur komt van 
Afghanistan. De lapis lazuli is voor vriendschap, zelfvertrouwen, tegen nervositeit, geeft kijk op eigen 
mogelijkheden, bevordert de intuïtie, het uiten en maakt behulpzaam.
10 Agaat is de Cryptokristallijne variëteit van kwarts (SiO2). Het ontstaat veelal in holten, waarin zich 
achtereenvolgens nieuwe banden op de wand afzetten. Door kleine verschillen in omstandigheden zijn de 
banden iets verschillend van samenstelling en kleur, waaraan agaat zijn zonering dankt. Als siersteen is 
het zeer in trek (vaak kunstmatig bijgekleurd). In kringen waarin men krachten toeschrijft aan 
gesteenten vertelt men. Agaat is kalmerend, troost, sterkt het hart, vitaliserend, levendigheid.
11 Amethist is een veel gebruikte steen in de edelsteentherapie. Hij verbindt de geest met het lichaam. Zo 
werkt hij goed bij alcoholproblemen, bij hoofd-, nek-, schouderpijn, slapeloosheid, maag- en 
darmkrampen, verstrooidheid en angsten. De paarse amethist heeft zowel het blauw van inactiviteit en 
rust in zich, als het aardende rood. Zo brengt hij een energiestroming in het lichaam op gang die het 
hoofd met de voeten verbindt, welke vooral ook van invloed is op de bloeddoorstroming. Koude voeten 
worden dan weer warm.
Amethist die verhit wordt tot 470 graden C. verandert spectaculair van paars naar geel of bruingeel. Vaak
wordt dit ook kunstmatig gedaan en zo ontstaat de citroenkwarts welke veel meer op de zonnevlecht 
werkt. Bij nog verdere verhitting wordt de kleur melkachtig wit.
In de mijnen van Brazilië vindt men de mooiste en meeste amethist.
Bollen, ontstaan uit vulkanische werking, zijn aanvankelijk gevuld met gassen. De mineralen hiervan 
condenseren en vormen tenslotte kristallen.
Als je zo'n vulkanische bol open klieft is het telkens weer een verrassing welk schouwspel je tegenkomt in
kleur- en kristalzetting. Omdat amethist zo goed ontspant wordt hij ingezet bij spanningshoofdpijn, 
gezichtsvermogen en bij te veel denken. Als je om de laatst genoemde reden niet in kan slapen, telkens 
maar denkt over wat er vandaag gebeurde en morgen allemaal gebeuren moet, dan kun je een amethist 
gebruiken. Als hanger maar ook als cluster. Dit is een ruw stukje steen met allemaal kristal puntjes erop.
Wanneer je dit op je nachtkastje zet, met de puntjes naar je hoofd gericht, worden je hersenfrequenties 
verlaagd en kun je makkelijker ontspannen en inslapen. Door deze eigenschap is het ook de steen bij 
uitstek voor meditatie. De steen helpt je afstemmen op je spirituele niveau's. In dit een salontafeltje bij 
het bankstel gezet beïnvloedt het de sfeer, je kunt dan makkelijker het werk loslaten. Stenen, die onder 
invloed staan van veel spanningen, moeten dan ook zo nu en dan in water ontladen worden. Bij 
alcoholproblemen kun je amethist knuffel-stenen in je zak dragen en een hanger om doen onder de 
kleding.
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bij oude beelden en schilderijen. Op de afbeelding van de H. Franciscus, die de 
stigmata krijgt, draagt hij aan een gordel een open snoer van afwisselende 
reeksen lichten en donkere schijfjes, met een kwast als aanhanger. Het is een 

schilderij van Jan Van Eyck12.

Op de vleugels van het Portinarialtaar schildert 
Van der Goes Anthonius bij Thomas13, olieverf op 
hout.

253 x 141 cm in de Galleria degli Uffizi, Florence.
Zie hiernaast.

Het snoer is hier gesloten. Er hangt een 
gelijkarmig kruisje aan en er zijn donker en
lichtgekleurde kralen. We doen er goed aan de 
ernst van het ogenblik te beseffen.

Paus Gregorius VII14 riep op tot hervorming van 
de het kloosterwezen.

Afbeelding Van Eyck: Antonius en
Thomas.

In 1098 werd de orde van Citeaux gesticht, de 
Cisterciënzers wilden de regel van de H. 
Benedictus
weer in orde herstellen.

Vooral Bernardus van Clairvaux15 werd de grondlegger van de vroomheid van 
die middeleeuwen rond het leven van
Jezus en het leven, van Maria.

De H. Bruno16 hervormde de 
Karthuizerorde.

Een nieuwe stijl kwam van de 
Minderbroeders en de Clarissen, waar
Franciscus van Assisi17 de hervorming
leidde. De kruistochten18 probeerden 
de pelgrims naar het Heilig Land te 
beschermen en stichtten de 
geestelijke ridderorden: de 
Tempeliers, de Johannieters en de 

12 1390-1441; zie volgende blz. 2de beeld.
13 1476-1479.
14 1075-1085.
15 1090-1153.
16 1030-1101.
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Duitse Orde.

Rond de 13de eeuw
rijzen ook de
begijnhoven, met
een typische
vroomheid, uit de
grond. En last but
not least bij de
Dominicanen
gesticht in 1215
door de H.
Dominicus19.
Wanneer in de 13de

eeuw de pest
uitbreekt en de
westerse scheuring20 plots ook drie pausen tegelijk op de troon brengt wordt 
de nood zo groot. Dat de mensen op bedevaart trekken. Er komen nieuwe 
devoties: Sint Anne-ten-drieën21, de driekoningen22, de vier maarschalken: de 
HH. Antonius Abt, Cornelius, Hubertus en Quirinus, en de 11000 maagden uit 
het gezelschap van de H. Ursula.

Het is de eeuw van Thomas a Kempis23 met zijn boekje: “Imitatio Christi”, ‘De 
navolging van Christus”.
Tegen deze achtergrond is de opkomst van de rozenkrans en de verspreiding 
ervan duidelijk te begrijpen. De kloosters doen er alles aan om de hervorming 
uit hun rangen bij de bevolking te brengen. De H. Bernardus bepaalde voor de 
orde van de Tempeliers dat ze in 1128 in hun regel de opdracht kregen het 
Onze Vader24 herhaaldelijk te bidden. Voor een overleden broeder baden ze die
100 keer. In de orde van de Cisterciënzers in de 12de eeuw baden de 
lekebroeders 1500 keer het Onze Vader voor de overleden ordebroeders. De 
pater baden in hun breviergebed de 150 psalmen, die geen Latijn kenden en 
niet aan het koorgebed deelnamen, baden in de plaats de 150 Onze Vaders25. 

De lekebroeders baden dus 10x het ‘psalter’, nl. 150 Onze Vaders.
Ondertussen groeide een alternatieve gewoonte. De grote propagandiste was 

17 1182-1226.
18 1096-1291.
19 1170-1221. Hun later scapulier is zeer bekendn zie verder.
20 1378-1417.
21 De verering van Jezus, Maria en de moeder van Maria, een apocriefe
naam, Anna.
22 Vereerd om een veilige reis. Onder de hoede van Gaspar, Melchior en Balthazar.
23 1379-1471.
24 Het is dudielijk dat niet het Weesgegroet maar wel het Onze Vader het aanvankelijk formulier was van 
de PATERNOSTER.
25 Gribble, o.c., blz. 19-20.
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de H. Brigida26 van Zweden. Ze was de dochter van een Zweedse prins Birger, 
en Ingeburdis zijn vrouw, een afstammelingen van een Gotische koning. Van 
hen erfde ze een grote verering van het lijden van Christus. De vrijdag was 
een dag van verering.
Op haar veertiende werd ze uitgehuwelijkt aan Ulfo, de prins van Nericia in 
Sweden. Bij hem kreeg ze acht kinderen. Het laatste kind was Catharina van 
Zweden. Die later ook heilig
werd verklaard. Toen het
koppel ouder werd deden ze de
belofte van zuiverheid en deden
de bedevaart naar Compostela.
Op de terugweg naar Zweden
trad Ulfo, met de toestemming
van zijn vrouw binnen in een
Cisterciënzer klooster, waar hij
niet lang erna overleed, in geur
van heiligheid.

Na zijn dood deed Brigida
afstand van haar titel van
Princes en wisselde haar kledij.
In 1344 bouwde ze het grote
klooster van Wastein (bisdom
Lincopen, in Zweden, met de
regel van de H. Augustinus),
moederhuis van een nieuwe
orde. Ze ondernam daarna nog
een Rome en een Palestina
bedevaart. Ze keerde nog een
keer naar Rome terug waar ze
een jaar verbleef en er
overleed.
In de streek was er een
Birgittijnen klooster dat
gedeeltelijk voorloper was van
het klooster van Sint Sixtus27

Het is die Brigitta die aan haar
kloosterzusters de regel
voorschreef van 63

26 Patrones van Europa, onlangs ingevoegd, feest op 23 07,
27 1615-1784. In 1610 trok Gilles De Lattre, gewezen dienstknecht van Mgr. De Hennin, bisschop van 
Ieper, zich met twee gezellen terug in de eenzaamheid van het Duinengoed bij de 'Capelle Sint-Seicx', na
hiervoor toelating te hebben verkregen van de Abt van de abdij Ter Duinen. Na enkele jaren als 
kluizenaar (eremijt) te hebben geleefd, sloten zij zich in 1615 aan bij de Orde van de Allerheiligste 
Heiland, gewoonlijk Orde van de Birgittijnen genoemd, naar de naam van de stichteres, de Heilige 
Birgitta van Zweden. Het werd een mannenklooster, in tegenstelling met de aanvankelijke traditie van 
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weesgegroetjes28 te bidden. Het Weesgegroet kende toen enkel de tekst van 
de ‘groetenis’ van de Engel29. Het tweede deel werd in de 15de eeuw 
toegevoegd onder impuls van de Italiaanse broederschappen in de 16de eeuw 
algemeen. In de catechismus van Petrus Canisius 1570 kreeg de formule vorm.
In 1264 reeds werden de begijntjes van de H. Elisabeth van Gent als huisregel 
voorgeschreven dat ze 150 weesgegroetjes moesten bidden, dagelijks. ‘drie 
hoedekins’ -> het rozenhoedje. Door Adolf van Essen was in 1409 een nieuwe 
kartuizer aangenomen, Dominicus van Pruisen30. Hij schreef voor zichzelf een 
kleine overweging in 50 zinnen: ‘het leven van Jezus’, overwegingen bij ieder 
wees gegroet.
Het waren de eerste sporen van de drie reeksen: blijde, droevige en glorierijke
geheimen (mysteries). Dezelfde Dominicus breidde deze overwegingen uit om 
de 150 Weesgegroetjes te bidden.
De vrome legenden houden vol dat Maria aan Dominicus31 verscheen en hem 
het gebed. leerde. Het rijkelijk uitgewerkte barokke portiekaltaar van de Onze 
Lieve Vrouwekerk in Poperinge is gewijd aan O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans. 
Op het schilderij boven het altaar schenkt Maria en
Jezus een rozenkrans aan Sint-Dominicus, stichter van
de Dominicanen, die de grote verspreiders zijn
geweest van het rozenkransgebed.

Zoals op de illustratie die we ook vinden op
kerkboekprentjes zie je Dominicus die als de hond van
de Heer was vergezeld van een hond32. Op de
schilderij in de O.-L.-Vrouwekerk in Poperinge heeft de
hond een fakkel in zijn muil. Als predikanten zetten de
Dominicanen vaak de gelovige gemeenschap in vlam…
We denken spontaan
op de donderpreken van de missies van toen. Als we
iets kritischer willen zijn dan moeten we toegeven
dat het veel later is dat de rozenkrans algemeen
verspreid werd. In de 15de eeuw inderdaad ook door de
Dominicanen geraakte de rozenkrans algemeen goed
en er werden her en der broederschappen opgericht.
De vaste vorm is definitief in 1600.
We beginnen met het kruisje, het Credo, tweemaal Onze Vader en driemaal 

Birgitta. Een aantal namen van religieuzen zijn overgeleverd o.m. Frater Egidius De Latre, Frater Gabriël 
à sancto Spiritu, Pater Egidius à Deserto, Pater Augustinus à sancta Monica. In de loop van 170 jaar telde
de gemeenschap in totaal 95 leden (23 broeders, 72 paters). Zij waren afkomstig uit Poperinge, Ieper, 
Hazebrouck, Duinkerken, Roesbrugge, Beveren, Alveringem, Vleteren...
28 Dit steunt op apocriefe litteratuur. Zo bestaan er ook paternosters uitgedeeld in Lourdes met 6x10+3 
weesgegroetjes (aanhangsel) = 63.
29 1ste deel van het Wees Gegroet. Lucas 1:28, de tekst die nu vertaald wordt als “De engel trad bij haar 
binnen en zei: `Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.”. - Lucas 1: 42: “Ze riep met luide stem: 
`Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot.”
30 + 1460.
31 1170-1221.
32 Hond in het Latijn ‘canis’, vandaar Dominicanen.
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Weesgegroet (om de drie-eenheid of om de drie deugden, geloof, hoop en 
liefde, en dan de eigenlijke krans: een telkens een tientje voorafgegaan door 
het Onze Vader.

De reformatie heeft zich tegen dit ‘saai herhalend Mariagebed’
gekant. Vooral de Jezuïeten met Franciscus Xaverius33 verzetten zich tegen de 
protestantse visie. Met acht medebroeders ging hij van Parijs naar Venetië met
de rozenkrans om de hals.
Rozenkrans: het woord is ontstaan uit de betekenis van de roos. Zoals de 
oudheid de roos toewijdde aan Aphrodite34 en Venus, werd ze in christendom 
Maria’s geschenk.

Notre Dame de la Treille, Rijsel, en ernaast Onze Lieve Vrouw van
Thuyne uit Ieper.

De rozen
De toewijzing van de rozen is in feite ook gebaseerd op Bijbelse gegevens. “De

33 Franciscus Xaverius (Francisco de Jassu y Javier; 1506-1552) Spaans jezuïet, 'apostel van Indië en 
Japan'. Vanaf 1542 missionaris in India, Malakka, Indonesië (Molukken) en Japan, waar hij vele 
bekeerlingen maakte. Stierf op weg naar China. In 1622 heilig verklaard; feestdag 3 dec., patroon van de
missie.
34 Aphrodite en Venus = Griekse godin van liefde en schoonheid, dochter van Zeus en Diane, vrouw van 
Hephaestus, geliefde van Ares, Adonis en Anchines, bij wie ze Aeneas kreeg. Ook Eros en Harmonia 
behoorden tot haar kinderen. Paris (-> Parijs) verklaarde haar tot de schoonste vrouw, waarop zij hem 
Helena schonk, hetgeen de Trojaanse Oorlog tot gevolg had. De Romeinen stelden haar gelijk aan Venus.



Paternosters en bidsnoer 10

wijsheid schoot op als een rozenstruik in Jericho35 “Luister naar mij, gij vrome 
zonen, dan schiet gij loten als een roos, die open bloeit aan de beek op het 
veld en laat bloemen ontluiken als een lelie36.”
“Een krans van rozen om het hoofd bij een feestmaal37”. Om al deze redenen is
Maria de ‘mystieke roos’.”
De krans van rozen rond haar hoofd betekent dan het ‘rozenhoedje’. In het
Frans ‘chapelet’. De preekstoel van St.-Bertinus in Poperinge verwijst naar de 
Dominicanen. Het is ook opvallend hoeveel rozen er zijn op afgebeeld.

Het Latijnse woord rosarium verwijst naar de ‘rozentuin’. Dat is dan weer een 
Bijbelse aanduiding voor de maagdelijkheid van Maria. We verwijzen hier ook 
naar de verering van O.-L.-Vrouw van Thuyne, in Rijsel ‘Notre Dame de la 
Treille’. De ‘besloten tuin’ verwijst naar de zin uit het Hooglied 4:12-13 een 
gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid, een gesloten hof, een verzegelde 
bron. Je staat in bloei als een lusthof vol granaatbomen38 met kostelijke 
vruchten, vol hennabloemen39 en nardusplanten.”

35 Eccl. 24: 14.
36 Eccl. 39: 13.
37 Wijsh. 2: 8.
38 Granaatboom. De struik of heester waaraan de granaten of granaatappelen  groeien. De granaatappel 
is in de oudheid al het symbool van de vruchtbaarheid, in de christelijke symboliek, is de rode kleur van 
het sap, Christus, het Bloed van Christus en de graantjes, de leden van de kerk.
39 Blanketboom, opgegeven als een naam voor de henna. Hennabloemen, zoals de nardus, zijn 
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Maria in de bloemenkrans werd de inspiratie van de schilders van de 16de en 
17de eeuw. Zo’n afbeeldingen noemt men het ‘marianum40’.

Bemerk de kralen en de grotere tussenvoegsel, die aan het tussengevoegde 
Onze Vader doen denken. De rozenkrans werd in de
loop der eeuwen dan uitgewerkt in verscheidene
vormen.
De Franciscanen hadden een snoer met 72
weesgegroetjes. Ze verdedigden dat Maria 72 jaar
werd.
We gaan verder in op andere verschijningsvormen
die we naderhand ook hebben ontmoet.
De onderscheiden pausen hebben het bidden van de
rozenkrans aangemoedigd. Het werd rijkelijk met
aflaten beladen, vooral sinds paus Pius V41. Een
beslissende overwinning van christenen op de
Turkse vloot42 werd toegeschreven aan de kracht
van het rozenkransgebed.

Recent heeft Paus Johannes Paulus II een vierde
reeks toegevoegd aan de drie klassieke geheimen van de rozenkrans: de 
Geheimen van het Licht43. Dit gebeurde bij het begin van het Jaar van de 
Rozenkrans, in de apostolische Brief “Rosarium Virginis Mariae”.

De mysteries van de rozenkrans
Aan het luidop gezegde gebed dienen op de daarvoor bestemde plekken de 
hieronder genoemde geheimen toegevoegd te worden. Bij het bidden in het 
openbaar moeten de geheimen uitgesproken worden. Bij het persoonlijk gebed
is het voldoende dat de gelovige aan het luidop gezegde gebed de 
overwegingen van de geheimen in stilte toevoegt.
1. Blijde Geheimen (maandag en zaterdag):
1.1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
1.2. Maria bezoekt haar nicht Elisabet.
1.3 Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
1.4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
1.5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

2. Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):
2.1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
2.2. Jezus wordt gegeseld.
2.3. Jezus wordt met doornen gekroond.

aromatische planten.
40 Het Marianum van Zoutleeuw, dubbele beeld (1533) dient gesitueerd te worden in de 15de eeuw. De 
Heilige Maagd wordt voorgesteld als de apocalyptische vrouw en middelares van genade.
41 1566-1572.
42 7 oktober 1571.
43 16 oktober 2002.
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2.4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
2.5. Jezus sterft aan het kruis.

3. Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):
3.1. Jezus verrijst uit de doden.
3.2. Jezus stijgt op ten hemel.
3.3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
3.4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
3.5. Maria wordt in de hemel gekroond.

4. Geheimen van het Licht (donderdag):
4.1. De doop van Jezus in de Jordaan.
4.2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
4.3. Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
4.4 De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
4.5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste
Avondmaal.

Johannes Paulus II heeft meerdere malen te
kennen gegeven dat de Rozenkrans zijn
lievelingsgebed is. Hij pleitte sterk voor het bidden
ervan.
Ter ondersteuning van zijn pleidooi gaf hij in 1998
persoonlijk een Rozenkrans-CD uit. De commercial
waarin de CD wordt aangeprezen (Italiaans
gesproken) is te bekijken met Windows Media
Player en en een snelle internetverbinding (kabel
of ADSL).
De in het Nederlands vertaalde tekst van Rosarium
Virginis Mariae (16 oktober 2002) is als Word-
document op te roepen.

Deze boeddhistische "rozenkrans" is een gebedssnoer met 108 kralen44.

http://www.katholieknederland.nl/rkkerk/media/kerkelijkedocumentatie/
index_14566.html.
http://users.pandora.be/katholiekeinformatie/
Rozenkransgebeden.html

Het Boedhistisch gebedssnoer
Bhutan - 10843 kralen schedels-benenkralen.
Akshamala (gebedsketting)
Bij elke kraal wordt een mantra of een aanroeping
uitgesproken. Een mantra is een heilige lettergreep en een klank. Mantra's 
bevatten de essentie van de scheppende wereld, de oerklanken die de 
relatieve werkelijkheid vormgeven en zo de hoogste werkelijkheid van leegte 
44 Correspondeert aan de 108 verlangens van de mens.
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vullen.
http://www.catholicfamilygifts.com/index.asp?PageAction=VIEWCA
TS&Category=411

De vingerpaternoster, e. a.
Bracelet & Ring Rosaries. Wat we in onze jeugd de
“scoutspaternoster” noemden. Hij wordt gebeden
door rond de vinger te draaien bij het tellen.
Deze wordt verkocht als de ‘Children’s Rosarie’, de
kinderpaternoster.
De kleur en de materie zijn kindvriendelijk. Houten
kralen en primaire kleuren helpen tot rustige
devotie.
Voor de plechtige communie en bij andere
gelegenheden werden de paternosters in speciale

recipiënten aangeboden. Zo worden
ze nu nog verkocht voor de
plechtige communie in de landen
waar de restauratie actief is of het concilie nog niet is 
doorgedrongen.
Bepaalde paternosters zijn vervaardigd in verbinding met 
bepaalde bedevaartoorden, Pater Pio, Medjugorjië en Lourdes.

De afbeelding van een paternoster met
Lourdeswater in de medaillon zie je verder. Zo
kennen we ook de paternoster van Jeruzalem.

Wie de markt van vandaag wil nagaan vind ze
allemaal terug op internet. En vindingrijk zoals onze
mensen van de economie zijn je hebt ze in alle
kleuren en voor allen handen, mannen-paternosters
en vrouwen-paternosters.
http://www.catholicfamilygifts.com/index.asp?
PageAction=VIEWCA
TS&Category=414

Andere exemplaren hebben een eigen stijl.
Zo bestaat ook de Ierse paternoster.
Het grote formaat wordt ook gedragen door  kloosterlingen. Bemerkt op de 
afbeelding de haak waarmee de paternoster aan de riem hing en de overgang 
kraal aan de ene kant een schedel en aan de andere kant Christus.
Het houten kruisje wordt doorgaans het kruisje van de goede dood genoemd. 
Een paternoster met zo’n houtenkruisje ging vaak mee met de overledene in 
het graf.
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Dit exemplaar werd gedragen door de kloosterling. De schedel moest 
herinneren aan de broosheid van het bestaan45. Het houten kruisje is het 
typisch kruisje van de goede dood.

Het lag wellicht in de oecumenische bekommernis van het Vaticaan om bij de 
publiciteit rond de vierde reeks geheimen van de rozenkrans de aanbeveling te
doen dat wanneer men het Weesgegroet bidt dan men erop bedacht zou 

45In bepaalde kloosters (vele) bestond het gebruik een kwartier voorbereiding op de dood te doen in de 
maandelijkse recollectie of bij andere gelegenheden.
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moeten zijn dat wanneer we dit gebed bidden dat we dan best stilstaan bij de 
‘begenadiging’ van Onze Lieve Vrouw. Ze kreeg die genade van de Heer. En 
dan nog eens halt houden bij Jezus, de vrucht van haar schoot.

Op bedevaart naar Rome nam men deze mee.
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Inderdaad ook met hout uit de Hof van Olijven: Montes Olivarum of aarde uit Israel: terra sancta.
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En van Lourdes nam men er eentje mee met Lourdeswater.

De rozenkrans is oorspronkelijk Hindou en noemt bij de hindou ‘Yu-dsu’ of 
‘nen-yu’, in Japan ‘mala’ en in Tibet ‘japamala’,
dat is sancrit.
De Romeinen hoorden het woord ‘japamala’ als
‘jap’ en vertaalden vanuit het sancrit = roos,
naar het Latijn ‘rosarium’. Iedere Hindoeschool
bidt zijn ‘Yu-dsu’ anders. Het is een manier om
de gebeden te tellen en de buiging precies en in
de juiste hoeveelheid te laten gebeuren.

Het is tevens een herkenningsteken als volgeling
van Boedha. Er zijn grote, lange gebedsnoeren
en er zijn kortere naargelang de tempel of het
klooster.

De kralen kunnen uit been, hout, kristal,
bamboe, koraal en nog veel andere materialen
bestaan.

De litanie van Onze Lieve Vrouw van
de rozenkrans.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U
over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
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God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
O Maria, Koningin van de hemel, die van uw verheven troon gedurig uw 
kinderen bewaakt, bid voor ons.
Koningin van de H. Rozenkrans, die deze godsvrucht aan de H. Dominicus 
gegeven hebt, als een krachtig middel ter zaligheid, Heilige Koningin, wier 
Rozenkrans ons de heiligste geheimen van onze Godsdienst leert kennen.
Minnelijke Koningin, wier Rozenkrans het zoetste vermaak is van de Paus, van 
de priesterlijke staat en van alle geestelijke orden, Hoogachtbare Koningin, die
in de koninklijke paleizen en in de hutten der armen door de Rozenkrans 
vereerd wordt.

Roemrijke Koningin, wier voorhoofd dagelijks gekroond wordt door miljoenen 
gelovigen, die de Rozenkrans bidden, Koningin der wereld, die door alle 
volkeren der aarde door de Rozenkrans begroet wordt.
Goedertieren Koningin, die de H. Kerk, als met een ondoordringbaar schild, 
beschermt door de Rozenkrans, Machtige Koningin, die ontelbare legers der 
vijanden van het geloof vernietigd hebt door de Rozenkrans.
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Hoogverheven Koningin, wier Rozenkrans een zegepralend wapen is tegen de 
duivel, de wereld en het vlees, Minzame Koningin, wier Rozenkrans de hemel 
verblijdt en de vreugden van de gelukzaligen vermeerdert.
Ontzaglijke Koningin, wier Rozenkrans Satan en de helse machten doet 
sidderen.
Edelmoedige Koningin, die overvloedige genaden uitstort over diegenen, die u 
vereren door de Rozenkrans.
Onbevlekte Koningin, die door de Rozenkrans, de lelie der onschuld in het hart 
der jeugd bewaart,
Barmhartige Koningin, die zovele zondaars bekeerd en geheiligd hebt, door de 
Rozenkrans,

Milddadige Koningin, die, door de Rozenkrans, de zieke, de arme, de weduwe, 
de wees, de slaaf en alle bedrukten vertroost.
Behulpzame Koningin, wier bijstand de schipbreukelingen afsmeken, de 
Rozenkrans op hun hart gedrukt als het laatste voorwerp van hun behoud.
Meedogende Koningin, wier hulp de stervenden aanroepen, met de Rozenkrans
op hun stervende lippen.
Hemelse Koningin, die de engelen zendt om over de ijveraars van de 
Rozenkrans op een bijzondere wijze te waken.
Liefdadige Koningin, die de genaden en de verdiensten van de Rozenkrans tot 
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in het vagevuur doet vloeien.
Koningin van het heelal, van wie wij een kroon verwachten in de hemel, om de
Rozenkrans, die wij u opdragen op de aarde.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Bid voor ons, allerheiligste Moeder Gods.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
O God van genaden en barmhartigheid, vergun ons het geluk van altijd de 
bescherming te genieten van de roemrijke Maagd Maria, welke wij door de 
Rozenkrans vereren, opdat wij, ondersteund zijn door haar bijstand en de 
verdiensten van die onschatbare godsvrucht, in uw heilige liefde mogen leven 
en sterven. Amen.

De rozenkrans voor de wonden van Christus
Zo bidt men deze rozenkrans.
In de Naam van de Vader... (Kruisteken)

Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis).
Men begint dit gebed met de volgende aanroepingen:
1. O Jezus, goddelijke Zaligmaker, wees ons en de ganse wereld genadig!
2. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met 
de ganse wereld!
3. O Jezus, genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren: bescherm 
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ons door Uw Kostbaar Bloed!
4. Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon Jezus 
Christus; wij smeken U, wees ons genadig!

Op de kralen van het Onze Vader bidt mende volgende woorden (grote 
kralen):“Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus 
Christus om de wonden van onze zielen te genezen”.
Op de kralen van het Wees Gegroet bidt men (kleine kralen): “Mijn Jezus, 
vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden”.

Op het einde zegt ge driemaal de volgende woorden: “Glorie zij de Vader...”.

Tekenend zijn de woorden uit de context van de litteratuur rond deze 
rozenkrans.
“Offer Mijn Heilige Wonden aan de Eeuwige Vader; te samen met Mijn 
Onbevlekte Moeder zullen Zij de zegepraal van de Kerk bewerken”.
Jezus leerde zelf – aldus de traditie – aanroepingen, in de lijn van wat volgt, 
aan zijn trouwe dienares, Zuster Maria-Martha Chambon46.

De verdiensten van de heilige Wonden doen de genaden uit de hemel dalen en 
de Zielen uit het vagevuur ten hemel stijgen. Telkens gij de goddelijke 
Gekruisigde met een rein hart zult aanschouwen, zult gij de verlossing van vijf 
zielen uit het Vagevuur bekomen: éne voor elke bron.

46 Marie-Marthe Chambon (1841-1921) is religieuze visitandine die leefde op het einde van de vorige 
eeuw. Ze heeft vaak geleden en haalde veel inspiratie uit de overtuiging dat Christus de kleinen bemint. 
In geur van heiligheid gestorven in het Visitatie-klooster van Chambéry, op 22 maart 1907.
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Door de verdiensten van elk mijner Wonden zult gij dezelfde gunst bij iedere 
statie van de kruisweg bekomen, als uw hart waarlijk rein en onthecht is. 
Wanneer gij mijn Heilige Wonden voor de zondaars offert, vergeet dan niet ze 
voor de zielen van het vagevuur te offeren, want weinigen denken aan haar 
lafenis.

De beloften aan Zuster Maria Martha komen hierop neer:
1. “Al wat Me zal gevraagd worden met de aanroeping van Mijn Heilige 
Wonden zal Ik toestaan. Verspreid deze devotie!
2. In waarheid, dit gebed komt niet van deze aarde maar vanuit de hemel; het
kan alles bekomen... het bevat alles.
3. Mijn Heilige Wonden ondersteunen de wereld...vraag Mij de gunst Mijn 
wonden altijd te beminnen, omdat ze genadebronnen zijn.
Aanroep ze menigmaal, breng ze naar de evennaaste, prent deze devotie in de
zielen!
4. Hebt gij smarten te verduren, leg ze spoedig in Mijn Wonden en ze zullen 
verzacht worden!
5. Bij de zieken moet ge vaak deze aanroepingen uiten: “Mijn Jezus, 
vergiffenis...” Dit gebed verlicht ziel en lichaam.
6. En de zondaar die bidt: “Eeuwige Vader, ik offer U...” bekomt zijn bekering.
7. Mijn Wonden zullen de uwe genezen.
8. Geen dood voor de ziel die in Mijn Wonden haar toevlucht zoekt; Zij geven 
haar, het ware leven.
9. Bij elk woord van het kroongebed der Barmhartigheid laat Ik een druppel 
van Mijn Bloed op de ziel van een zondaar vallen.
10. De ziel die Mijn Heilige Wonden zal vereerd hebben en ze de Eeuwige 
Vader heeft opgedragen voor de zielen in ’t vagevuur, zal.

Broederschap van het H. Bloed: Rozenkrans van het H. Bloed
Rozenkrans met reliek
Bepaalde exemplaren kregen in de loop der tijden bijzondere aandacht. Zo zijn
mensen op zoek naar een Frans paternoster. Die zou uit Rome komen en daar 
zou bloed van Christus in verwerkt zijn. Er zijn inderdaad exemplaren bewerkt 
met relieken. De zoeker op internet biedt 250 Euro.

In OOSTERHOUT verzamelde iemand meer dan duizend paternosters in twintig
jaar47. Of het om deze paternoster gaat weten we niet zeker. We geven wel de 
data door.
We vermoeden dat het ene misschien iets met het ander te maken heeft, maar
de gevonden verwijzingen zijn wellicht ‘modernere’ uitvoeringen van het 
voornoemde.
Rozenkrans van het kostbaar bloed
De Roomse adellijke familie Savelli waarvan de geschiedenis terug gaat naar 
de oude keizertijd bezat een kostbare schat. De overlevering verteld generaties
47 Annie Kuijpers uit Oosterhout spaart rozenkransen. Ze komt tot een 100-tal
verschillende.
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lang dat een van de familieleden diende als soldaat in het oude Palestina. 
Tijdens de kruisiging van Jezus vielen er enkele druppels bloed op zijn mantel. 
De soldaat geloofde dat Jezus de zoon van God was en bewaarde een deel van 
de mantel waarop het kostbaar bloed gevloeid was, later nam hij dit als 
relikwie mee naar huis en is het als familie erfstuk generaties lang bewaard. In
het jaar 1708 schonk Vorst Julius Savelli, het relikwie aan de Basiliek San 
Nicola in Carcere alwaar het op het kruisaltaar bewaard en vereerd werd.

Precies 100 jaar later ontstond bij dit altaar op 8 december 1808, de 
broederschap van het kostbaar bloed.
Het was de toenmalige kanunnik Francesco Albertini, ondersteunt door de H. 
Kaspar del Bufalo, die het voortouw nam om met het Heilige kostbaar bloed 
relikwie een vernieuwingsbeweging te stichtten.
De rozenkrans wordt als volgt gebeden:
(tekst niet letterlijk overgenomen, wel begrijpelijker proberen te formuleren)
Aan het groepje van 3 kralen bidt men 3 keer het Onze Vader.
Aan de 5 kralen bidt men 6 keer het Onze Vader.
In het geheel dus 33 Onze Vaders.
Bij deze 7 groepjes (blauwe kralen) overweegt men de 7 bloedstortingen van 
Jezus:
*Bij de besnijdenis
*In de hof van olijven
*Bij de geseling
*Bij de kroning met doornen
*Op de kruisweg
*Bij de kruisiging
*Bij de doorboring van zijn H. Hart
bij elke tussenkraal: Eer aan de Vader.
De rozenkrans van het kostbaar bloed is te verkrijgen via de Bedevaartweb 
Shop voor 3,- euro

Dit is het alternatief de bidsnoer van het H. Bloed, Brugge. 
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De rozenkrans van het H. Bloed in de onlinewinkel heeft rode kralen. 

Rozenhoedje van de Zeven Smarten
van Maria
Men bidt die als volgt:
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, Amen.
Sla de eerste drie kralen even over. 
Op de 4de kraal het gebedje “God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.
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”
De zeven weeën of smarten
1  ste   smart  : De profetie van Simeon bij het
opdragen van Jezus in de Tempel: Maria, met U
heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik de
kwelling zie, die Uw hart bewoog toen u de
profetie van Simeon aanhoorde. Lieve Moeder,
laat uw gekwetst hart mij de deugd van nederigheid en de vreze Gods geven48.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes
2  de   smart  : De vlucht naar Egypte49:
Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik denk aan de 
angsten die U uitstond tijdens de vlucht naar en het verblijf in Egypte.
Lieve Moeder, laat uw bedroefd hart mij de deugd van vrijgevigheid ten 
overstaan van de armen geven en de gave van gebed.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes
3  de   smart  : Het zoekraken van Jezus in de Tempel50

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik het diepe leed zie 
waarmee Uw hart werd bewogen bij het verlies van Uw Zoon.
Lieve Moeder, laat Uw doorgriefde hart mij een aansporing zijn om de deugd 
van zuiverheid te beoefenen en mij de gave van wetenschap te doen 
verkrijgen.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes
4  de   smart  : Maria ontmoet Jezus op Zijn lijdensweg naar Calvarie51:

48 Luc. 2:34-35: “Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: Deze jongen zal velen in Israël ten
val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn ook door uw ziel zal een zwaard gaan - en 
zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.”
49 Matt. 2: 14-15:” Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte, 
en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de 
profeet gezegd is:”
50 Luc. 2:46: “Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi's, 
luisterde naar hen en stelde hun vragen.”
51 Lucas 19:25-27: “Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
Maria de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie 
Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn moeder: `Vrouw, daar is nu je zoon.' Vervolgens zei Hij tegen de 
leerling: `Daar is je moeder.' Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op.” Ze was dus 
blijkbaar meegegaan.



Paternosters en bidsnoer 25

Maria, met U heb ik
medelijden, Moeder van
Smarten, als ik uw
gepijnigd moederhart zie
bij het dragen van Jezus'
kruis. Lieve Moeder, laat
uw minnende en zo op de
proef gesteld hart mij de
deugd van geduld en de
gave van sterkte geven.
1 Onze Vader en 7
Weesgegroetjes
5  de   smart  : Maria staat
onder Jezus' kruis:
Maria, met U heb ik
medelijden, Moeder van
Smarten, als ik zie hoe
groot Uw hart ineen krimpt
bij het aanschouwen van
Jezus' doodsangst . Lieve
Moeder, laat Uw gepijnigd
hart mij de deugd van
soberheid en de gave van
raad verkrijgen.
1 Onze Vader en 7
Weesgegroetjes
6  de   smart  : Maria omhelst
Jezus' dode lichaam na de
kruisafname52: Maria, met
U heb ik medelijden,
Moeder van Smarten, als ik
Uw gekwetst hart zie bij
het aanschouwen van de lans die Jezus' Hart doorboorde.
Lieve Moeder, laat uw doorboord hart mij de deugd van naastenliefde en de 
gave van wijsheid geven.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes.
7  de   smart  : Jezus wordt begraven53:
Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik Uw gepijnigd 
maar niet met bitterheid vervuld hart aanschouw, wanneer Uw Dierbare Zoon 
werd begraven.
Lieve Moeder, laat dat hart van U mij de deugd van volgzaamheid en de gave 
van verstand bijbrengen.
1 Onze Vader en 7 Weesgegroetjes
Drie Weesgegroetjes om een waar berouw te voelen over onze zonden. (op de 

52 Maria wordt niet genoemd bij de kruisafname.
53 Ook bij de begrafenis wordt ze niet genoemd.
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eerste drie kralen na de medaille.)
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
Elke kraal een meditatie.
Onder de Rozenkransen waarbij elke Weesgegroet een meditatie verkrijgt 
bestaat ook de formule waarbij bij elke kraal een meditatie hoort.
Onze Vader...
Ik groet u, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet…

DE VIJF BLIJDE GEHEIMEN
1. De boodschap van de engel
De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend: van nu af tot in de
eeuwigheid.
Onze Vader...
1. De H. Drievuldigheid heeft toegestemd in de menswording van Christus.
Weesgegroet...
2. Maria is tot Moeder van Christus uitverkoren,
3. De Engel Gabriël brengt Maria de blijde boodschap,
4. Maria was in eenzaamheid in haar gebed,
5. De Engel zegde: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u!”
6. Maria was verbaasd toen zij de Engel hoorde,
7. De Engel zegde: “ Maria, wil niet vrezen, want gij zult ontvangen van de H. 
Geest.”
8. Maria zegde: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw 
woord.”
9. Maria is van de H. Geest overschaduwd geworden,
10. En het Woord is vlees geworden, en Het heeft onder ons gewoond,
Glorie zij de Vader,...
2. Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De Namen... , Onze Vader....
1. Maria gaat uit ootmoed haar nicht Elisabeth bezoeken,
Weesgegroet...
2. Maria wordt geleid door de H. Geest,
3. Maria gaat met spoed over het gebergte,
4. Maria wordt met veel liefde door haar nicht Elisabeth ontvangen,
5. De H. Johannes is gezuiverd van de erfzonde en van blijdschap 
opgesprongen in
het lichaam van zijn moeder,
6. Elisabeth zegde: “Gezegend is de vrucht van uw lichaam.”
7. Maria heeft uitgeroepen: “Mijn ziel maakt groot de Heer!”
8. Elisabeth zegde: “Wat geluk geschiedt mij dat de Moeder van de Heer tot 
mij komt?”
9. Het huis van Zacharias is door de komst van Jezus en Maria gezegend,
10. Maria heeft haar nicht drie maanden met veel liefde gediend.
Glorie zij de Vader...
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3. De Geboorte van Christus
De Namen... , Onze
Vader....
1. Maria heeft gebaard en zij is Maagd gebleven, Weesgegroet...
2. Maria heeft Jezus in een stal gebaard en in doeken gewonden,
3. Maria heeft Jezus met veel liefde en bewondering aanschouwd,
4. Maria heeft Jezus omhelsd en aan haar hart gedrukt,
5. Maria heeft Jezus met haar heilige borsten gevoed,
6. Maria heeft Jezus in een krib gelegd,
7. Jezus lag op hooi en stro tussen os en ezel,
8. De Engelen hebben gezongen: “Glorie zij
God in de hoge, en vrede op aarde aan de
mensen die van goede wil zijn!”
9. De herders zijn het Kind komen bezoeken,
10. De drie Koningen zijn het Kind komen
aanbidden en hebben hun giften geofferd,
Glorie zij de Vader...
4. De Opdracht van Christus in de tempel
De Namen... , Onze Vader....
1. Maria gaat om haar heilig Kind op te
dragen, Weesgegroet...
2. Jezus en Maria onderwerpen zich aan de
wet van Mozes,
3. Maria gaat over moeilijke wegen van
Bethlehem naar Jeruzalem,
4. Maria heeft Jezus op haar armen gedragen,
5. Maria vervolgt al biddende haar weg,
6. Maria heeft Jezus in de tempel opgedragen,
7. Maria heeft aan de wet voldaan met de
offergift der armen,
8. Anna, de profetes, loofde God voor de
verlossing van Israël,
9. De oude Simeon heeft Jezus omhelsd en op zijn armen genomen,
10. Simeon zegde: “Heer, laat nu uw dienaar gaan in vrede naar uw
woord,
Glorie zij de Vader...
5. De vinding van het verloren Kind Jezus
De Namen... , Onze Vader....
1. Maria heeft haar lief Kind verloren, Weesgegroet...
2. Maria heeft haar Schat gemist,
3. Maria heeft Hem met veel droefheid gezocht,
4. Maria is Jezus langs alle wegen en straten gaan zoeken,
5. Maria heeft Jezus na drie dagen gevonden,
6. Maria vindt Jezus in de tempel,
7. Jezus, twaalf jaar oud, ondervroeg de schriftgeleerden,
8. Maria zegde: “Zoon, waarom hebt Gij ons bedroefd,
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9. Jezus is met hen afgereisd en was hun onderdanig,
10. Maria bewaarde al de woorden in haar hart die Jezus tot haar sprak,
Glorie zij de Vader...
Gebed
O Maria, allergoedertierenste Moeder, verkrijg voor mijn hart droefheid, en 
voor mijn ogen tranen van berouw, om te beschreien dat ik Jezus door de 
zonden zo dikwijls heb verloren; gun mij Hem weder te vinden en altijd te
behouden.
Amen.
De Namen... , Onze Vader.…
6. De doodstrijd van Christus
1. Jezus gaat naar de hof van Olijven, Weesgegroet...
2. Jezus valt plat ter aarde neder,
3. Jezus volhardt in het gebed,
4. Jezus is bedroefd tot de dood toe,
5. Jezus zweet water en bloed,
6. Jezus onderwerpt zijn wil aan de wil van zijn hemelse Vader,
7. Jezus vermaant zijn Leerlingen om te waken en te bidden,
8. Jezus wordt door zijn Apostel met een kus overgeleverd,
9. Jezus wordt door zijn bemind volk
gevangen genomen,
10. Jezus wordt wreed gebonden en gesleurd
van de ene rechter naar de andere,
Hoe lief heeft God de mens liefgehad, dat Hij
zijn enige Zoon niet gespaard
heeft, maar Hem overgeleverd heeft aan de
dood, ja tot de kruisdood
toe.
Glorie zij de Vader...
7. De Geseling van Christus
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus wordt door de Joden aan de
Heidenen overgeleverd,
Weesgegroet...
2. Jezus wordt bij Pilatus vals beschuldigd,
3. Jezus wordt door zijn volk achter Barabbas
gesteld,
4. Jezus, alhoewel onschuldig verklaard,
wordt overgeleverd om gegeseld te worden,
5. Jezus’ klederen worden afgerukt,
6. Jezus stond daar naakt en bloot,
7. Jezus aan een kolom gebonden,
8. Jezus wordt wreed gegeseld,
9. Jezus’ Bloed vloeit op de grond,
10. Jezus is gewond om onze schulden,
Hoe lief heeft God de mens liefgehad, dat Hij zijn enige Zoon niet
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gespaard
heeft, maar Hem overgeleverd heeft aan de dood, ja tot de kruisdood
toe.
Glorie zij de Vader...
8. De Kroning met doornen van Christus
De Namen... , Onze Vader....
1. De soldaten hebben Jezus een doornenkroon bereid,
Weesgegroet...
2. Zij hebben de doornenkroon in Jezus’ hoofd gedrukt,
3. Jezus‘ hoofd is langs alle kanten doorwond,
4. Uit Jezus’ hoofd zijpelt het bloed,
5. Jezus met een purperen mantel bespot,
6. Zij hebben Jezus een riet als scepter in de
hand gegeven,
7. Zij hebben met het riet op het gekroond
hoofd van Jezus geslagen,
8. Zij hebben in Jezus’ gezegend gelaat
gespuwd,
9. Jezus is met smaad overladen,
10. Pilatus heeft Jezus aan het volk
vertoond, zeggende: “Aanziet de mens!”,
Hoe lief heeft God de mens liefgehad, dat Hij
zijn enige Zoon niet gespaard
heeft, maar Hem overgeleverd heeft aan de
dood, ja tot de kruisdood
toe.
Glorie zij de Vader...
9. De Kruisdraging van Christus
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus werd veroordeeld om gekruisigd te
worden, Weesgegroet...
2. Jezus heeft zijn kruis met liefde omhelsd,
3. Jezus heeft zijn kruis op zijn doorwonde
schouders gedragen,
4. Jezus wordt tussen twee moordenaars
weggevoerd,
5. Jezus bezwijkt onder het kruis om onze zonden,
6. Jezus, geladen met zijn kruis, ontmoet zijn bedroefde Moeder,
7. Jezus wordt beweend door de godvruchtige vrouwen van Jeruzalem,
8. Jezus zegde hun: “handelt men zo met het groene hout, wat zal dan
met het dorre geschieden,
9. Niemand wilde Jezus zijn kruis helpen dragen,
10. Jezus klimt voor ons op de berg van Calvarië,
Hoe lief heeft God de mens liefgehad, dat Hij zijn enige Zoon niet gespaard 
heeft, maar Hem overgeleverd heeft aan de dood, ja tot de kruisdood toe.
Glorie zij de Vader...
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10. De Kruisiging van Christus
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus wordt wreed op het kruis uitgerekt, Weesgegroet...
2. Jezus’ handen en voeten doornageld,
3. Jezus wordt aan het kruis opgeheven en uit zijn wonden vloeit het bloed,
4. Jezus bidt voor zijn vijanden,
5. Jezus belooft de moordenaar het Paradijs,
6. Jezus beveelt zijn Moeder aan Johannes, en Johannes aan zijn Moeder aan,
7. Jezus, dorst hebbende, is met gal en azijn gelaafd,
8. Jezus heeft uitgeroepen: “Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten,
9. Jezus zegde: “Alles is volbracht!”,
10. Jezus heeft zijn geest gegeven en zijn hart voor ons laten openen,
Hoe lief heeft God de mens liefgehad, dat Hij zijn enige Zoon niet gespaard 
heeft, maar Hem overgeleverd heeft aan de dood, ja tot de kruisdood toe.
Glorie zij de Vader...
Gebed
O Jezus, ik bid U door al uw smarten en uw bittere dood, door uw doornagelde 
handen, doorboorde voeten, doorstoken zijde, en al uw gezegende wonden, 
ontferm U over mij, en druk uw heilig lijden
zó in mijn hart, dat mij niets anders behaagt,
dan Gij, mijn Jezus, die voor mij gekruisigd
zijt. Amen.
De Namen... , Onze Vader.…
11. Jezus is verrezen
1. Jezus is de derde dag glorierijk verrezen,
Weesgegroet...
2. Jezus heeft dood en hel overwonnen,
3. Jezus heeft de Aartsvaders getroost en
verlost,
4. Jezus verblijdt zijn heilige Moeder,
5. Jezus als een hovenier, verschijnt aan
Maria Magdalena,
6. Jezus vertoont zich aan Petrus,
7. De Leerlingen van Emmaüs zegden:”
Waren onze harten niet brandend van liefde,
toen Hij tot ons sprak?”,
8. Jezus staat in het midden van zijn
leerlingen en wenst hun allen de vrede,
9. Jezus toont zijn glorierijke wonden aan de
H. Thomas,
10. Thomas roept uit:” O mijn Heer en mijn
God!”,
Geloofd en gedankt zij te allen tijde het allerheiligste en goddelijk Sacrament!
Amen.
Glorie zij de Vader...
12. De Hemelvaart van Christus
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De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus vaart glorierijk ten Hemel, Weesgegroet...
2. Jezus klimt op door eigen macht,
3. Jezus scheidt van zijn beminde leerlingen,
4. Jezus belooft met hen te blijven tot het einde der wereld,
5. Jezus belooft hun de H. Geest,
6. De Leerlingen hebben Jezus aanschouwd, en Hij heeft hen allen gezegend,
7. Jezus heeft voor ons de Hemel geopend,
8. Jezus zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader,
9. Jezus toont voor ons zijn HH. Wonden aan zijn hemelse Vader,
10. Jezus is onze middelaar in de Hemel,
Geloofd en gedankt zij te allen tijde het allerheiligste en goddelijk
Sacrament!
Amen.
Glorie zij de Vader...
13. De Zending van de H. Geest
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus heeft de H. Geest gezonden, Weesgegroet...
2. Jezus heeft de Trooster gezonden,
3. Jezus heeft het vuur op de wereld gezonden,
4. De H. Geest heeft de harten met liefde ontstoken,
5. De H. Geest heeft de geesten verlicht,
6. De H. Geest heeft de harten versterkt,
7. De H. Geest heeft verscheidene talen doen
spreken,
8. De H. Geest heeft zijn gaven uitgedeeld,
9. Kom, H. Geest, bezoek de harten van uw
gelovigen,
10. Kom, H. Geest, ontsteek in ons het vuur van uw
liefde,
Geloofd en gedankt zij te allen tijde het allerheiligste
en goddelijk Sacrament!
Amen.
Glorie zij de Vader...
14. De Hemelvaart van Maria
1. Maria is opgenomen ten hemel, Weesgegroet...
2. De hemelse Vader ontvangt zijn beminde
Dochter,
3. Jezus omhelst zijn beminde Moeder,
4. De H. Geest verwelkomt zijn lieve Bruid,
5. De Serafijnen groeten Maria,
6. De Engelen dienen Maria,
7. Heel de Hemel is verblijd door Maria,
8. Maria zit het naast bij Jezus,
9. Maria is onze Moeder en middelares in de Hemel,
10. Maria is onze voorspreekster in de Hemel,
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Geloofd en gedankt zij te allen tijde het allerheiligste en goddelijk
Sacrament!
Amen.
Glorie zij de Vader...
15. De Kroning van Maria in de hemel
De Namen... , Onze Vader....
1. Maria is glorierijk gekroond in de hemel,
Weesgegroet...
2. Maria gekroond om haar serafijnse liefde,
3. Maria gekroond om haar engelachtige
zuiverheid,
4. Maria gekroond om haar grote ootmoed,
5. Maria gekroond om haar volmaakte
gehoorzaamheid,
6. Maria gekroond om haar heilige
voorzichtigheid,
7. Maria gekroond om haar voorbeeldig
geduld,
8. Maria gekroond om haar ijverige
dankbaarheid,
9. Maria gekroond om haar volharding in alle
deugden,
10. Maria boven alle Engelen en Heiligen in de
Hemel gekroond,
gelijk de Moeder
Gods toekomt,
Geloofd en gedankt zij te allen tijde het
allerheiligste en goddelijk
Sacrament!
Amen.
Glorie zij de Vader...
Gebed
Allerzuiverste Maagd en allerroemrijkste Moeder van God, Maria, ik offer u, in 
vereniging met al uw deugden, verdiensten en volmaaktheden, deze 
geestelijke kroon van gebeden en groetenissen; gewaardig u ze te ontvangen 
met al de lofzangen, die hemel en aarde u toesturen, en verkrijg voor mij en al
degenen, voor welke ik gehouden ben te bidden, van uw lieve Zoon de genade 
om wèl te leven en zalig te sterven. Amen.
Eén Onze Vader, tot dankbaarheid, dat God ons de genade heeft geschonken 
de Rozenkrans te laten lezen. Onze Vader...
Een Weesgegroet , omdat Maria ons verstand opdragen zou aan de hemelse 
Vader, en wij in eeuwigheid Gods barmhartigheid mogen gedenken. Wees 
gegroet...
Eén Weesgegroet, opdat Maria ons geheugen zou opdragen aan haar Zoon, en 
wij voortdurend zijn leven en bitter lijden indachtig zouden zijn. Wees 
gegroet...
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Een Weesgegroet, opdat Maria onze wil aan de H. Geest zou opdragen, en die 
Geest gedurig in ons van liefde moge branden.
Wees gegroet....
De geloofsbelijdenis zullen wij bidden, opdat ons gebed God aangenaam zou 
zijn, opdat het zou mogen strekken tot zijn meerdere eer en glorie, tot 
welvaart van de H. Kerk, tot bekering van de zondaren en van de afgevallen 
christenen. Ik geloof in God....
De almacht van de Vader bewaar ons!
De wijsheid van de Zoon onderwijs ons!
De liefde van de H. Geest ontsteek ons!

De rozenkrans van de H. Engelbewaarder.
Un souffle qui passe, meditaties over de H. Rozenkrans ingegeven door zijn 
bewaarengel.
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Eer aan de Vader...
Onze Vader...
Ik groet u, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet…
De Blijde mysteries
1. De boodschap van de engel aan Maria
Vrucht: Heer, geef ons nederigheid
De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend: Van nu af tot in de
eeuwigheid.
Onze Vader...
1. Opdat alle mensen zich nederig openstellen voor de influisteringen van de H.
Geest die hen aanzet te handelen met liefde en wijsheid, Weesgegroet...
2. Opdat de volkeren zich zouden afkeren van geweld wat in zich de hoogmoed
oplaait en opdat de wereld leeft in vrede,
3. Opdat de mensen hun fouten zouden erkennen tegenover God en tegenover
hun broeders en vergiffenis vragen,
4. Opdat de christenen dikwijls persoonlijk te biechten zouden gaan wat zo 
noodzakelijk is om nederig te blijven,
5. Opdat de H. Communie met eerbied en liefde ontvangen zou worden in een 
zuiver en nederig hart,
6. Opdat de families zich zouden bewust zijn van de kracht van het gebed als 
onmisbaar voedsel voor de ziel om met God verenigd te blijven,
7. Opdat wij kalm en rustig zouden blijven bij de het vernemen van slecht 
nieuws en ons vertrouwen bewaren in God,
8. Opdat Maria het Model blijft voor iedereen van het in liefde ontvangen,
9. Opdat priesters en religieuzen voorbeelden van heiligheid en nederigheid 
zouden zijn naar het beeld van de Pastoor van Ars ,
10. Opdat de Kerkleider altijd gehoord zou worden en de Heilige Geest hem 
zou leiden te midden van de stormen,
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Glorie zij de Vader,...
2. Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
Vrucht: Heer, geef ons liefde tot de naaste
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat alle mensen God liefhebben met geheel hun ziel en hun naaste gelijk 
zichzelf... Weesgegroet...
2. Opdat de heel de mensheid Maria zou herkennen als de Moeder van de 
Redder en van Haar houdt als hun eigenste Moeder...
Weesgegroet...
3. Opdat binnen de families een goede verstandhouding en wederzijds begrip 
door onderlinge liefde zou heersen...
4. Opdat de kinderen zouden begrijpen dat hun ouders hen liefhebben en 
wanneer zij hen berispen, zij dat doen om hen te willen behoeden voor het 
Kwade...
5. Opdat pure vriendschappen (liefdes) zouden
ontluiken in het licht van God ondanks de
lastertaal van de wereld...
6. Opdat het geloof het hart van de mensen
bezield en het omvormt tot een brandende haard
van liefde...
7. Opdat Jezus en Maria de gewetens nieuw leven
zouden inblazen die zo dikwijls door de
aantrekkelijkheden van de wereld afgestompt en
onzuiver zijn...
8. Opdat de eenheid van de Kerk op aarde en de
Kerk in de Hemel altijd zich versterkt in de
Gemeenschap van de Heiligen...
9. Opdat de christelijke Gemeenschap zich niet laat
verleiden door de valse liefde die gemakzuchtig is,
de kruisen verwijderen uit het leven en alleen
maar op zoek is naar onmiddellijk plezier...
10. Opdat de Barmhartigheid van God altijd zou
zegevieren en dat de mensen dit ook zouden
aanvaarden in een gezuiverd hart...
Glorie zij de Vader...
3. De Geboorte van Christus
Vrucht: Heer, geef ons de geest van armoede
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat de mensen het leven zouden eerbiedigen, zelfs elk nieuw 
mensenleven in de embryonale fase ... Weesgegroet...
2. Opdat de vrouwen hun lichaam zouden eerbiedigen, wieg van het 
moederschap...
3. Opdat de kinderen op een dag thuis alleen nog liefhebbende en trouwe 
ouders zouden aantreffen...
4. Opdat het kindje Jezus en Zijn vertederde ouders zouden staan als model 
van liefde en zachtmoedigheid voor alle mensen...
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5. Opdat ware christelijke families in aantal zouden toenemen en geen 
schaamte zouden hebben om hun armoede in wereldse zaken te tonen...
6. Opdat de mensen de geest van armoede zouden opzoeken en de nietigheid 
die de hoogmoed, het egoïsme en de ijdelheid verjaagt...
7. Opdat niemand zich roemt op zijn eigen rijkdommen hetzij wereldse of 
geestelijke, want God alleen is er de Meester van...
8. Opdat de mensheid zou begrijpen dat het niet in de weelde, niet in de titels,
niet in de esoterische kennis is dat men God zal ontdekken, maar in de 
armoede...
9. Opdat wij zouden blijven als ‘kleine kinderen’ die de Heer zo graag 
liefhebt...
10. Opdat diegenen die door de Heer begunstigd zijn onder de vorm van 
charisma's nederig blijven en gehoorzaam aan de H. Kerk...
Glorie zij de Vader...
4. De Opdracht van Christus
in de tempel
Vrucht: Heer, geef ons de
gehoorzaamheid en de
zuiverheid
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat man en vrouw zich
zouden herinneren dat zij
schepselen van God zijn en dat
zij moeten gehoorzamen aan
Zijn Geboden en aan die van
Zijn Kerk...
Weesgegroet...
2. Opdat niemand zich zou
laten misleiden door de golf van
onzuiverheid en immoraliteit die
de wereld vandaag meesleept
naar het bederf...
3. Opdat de jongeren,
adolescenten en kinderen de
waardigheid van het Sacrament
van het huwelijk hoog in hun
vaandel zouden schrijven...
4. Opdat het christelijk Huwelijk
de uitdrukking blijft van de
tedere en kuise liefde die de
perverse verlangens
ontvlucht... Weesgegroet...
5. Opdat de kinderen gewild
zouden zijn en uit vrije wil verwekt in
liefde en de vreugde om leven door te geven...
6. Opdat de christelijke echtparen zouden verlangen de zuiverheid van de 
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echte liefde te vrijwaren...
7. Opdat de nieuwgeborenen de Genade zouden hebben zo vlug mogelijk 
aangeboden te worden aan hun hemelse Vader door het Sacrament van het 
Doopsel...
8. Opdat ouders en catechisten de kinderen zouden opvoeden met eerbied 
voor de christelijke waarden en een afkeer van de zonde...
9. Opdat in alle vrijheid wij elke dag zouden willen vragen aan de Onbevlekte 
Maagd Maria de zuiverheid van ons hart en ons
lichaam...
10. Opdat onze Moeder Maria onze klaagbeden zou voorleggen aan God en 
tegelijk bij Hem onze Voorspreekster zijn...
Glorie zij de Vader...
5. De vinding van het verloren Kind Jezus
Vrucht: Heer, geef ons de Wil om altijd God te zoeken
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat de mensen zonder wanhopen de
Zoon van God blijven en Jozef...
Weesgegroet...
2. Opdat elke geestelijke zoektocht zou
gebeuren in het licht van de H. Geest en de
leiding van de Kerk...
3. Opdat de mensen zouden tot God bidden
om Zijn Wil te volbrengen in alles en niet de
hunne...
4. Opdat ieder de wil zou bezitten om zich
van het Kwade te verwijderen, de slechte
geschriften, de slechte voorstellingen en
massaspektakels en de slechte bezoeken
want zij zijn niet de gelegenheden om hun
cultuur te verrijken maar wel tot zonde...
5. Opdat de mensheid de Kerkleider zijn
richtlijnen zou beminnen, eerbiedigen en
volgen die de Wil van God zijn...
6. Opdat de oudere personen die heel hun
leven ver verwijderd zijn gebleven van God,
de Genade van de bekering zouden
ontvangen...
7. Opdat niemand zich zou laten misleiden
door occulte wetenschappen en sekten,
helderzienden, waarzeggers en
sterrenwichelaars die de Kerk en zijn
Onderricht afwijzen, want hun ‘kunnen’ komt niet van God...
8. Opdat iedereen op zoek zou gaan naar het essentiële in alle zaken, in alle 
oprechtheid van het geloof in God de Vader, de Zoon en de H. Geest...
9. Opdat niemand de strijd zou vergeten die de heilige Pastoor van Ars 
geleverd heeft met de Duivel waarvan de grootste verwezenlijking op de dag 
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van vandaag is om de mensheid zijn bestaan te doen vergeten of hen te doen 
geloven dat hij niet bestaat..
10. Opdat de mensen van de hele wereld trouw de rozenkrans zouden bidden 
die door Maria aan de mensheid is toevertrouwd als heilig richtsnoer om Jezus 
terug te vinden en zich te verwijderen van de Duivel...
Glorie zij de Vader…
De droevige mysteries
In de droevige mysteries van de heilige Rozenkrans deelt de Vader Zijn Zoon 
door: de Aanvaarding van het Woord van God in het onmetelijke goede Hart 
van Jezus.
De Gehoorzaamheid van de Zoon van God die vrijwillig zich onderworpen heeft
aan de wet van de mensen om hen te redden, De Nederigheid van de Koning, 
waarvan het Koninkrijk niet van deze wereld is, die zonder enige weerstand de 
spotternij en de vernederingen van Zijn beulen heeft ondergaan,
De Lijdensweg van deze God doet de Godmens lijden tot het einde toe al wat 
de mensen lijden. - De Kruisiging van de menselijke Persoon omwille van de 
mensen die in Hem geloven en Zijn Koninkrijk erven als zij hun kruis opnemen 
en Hem volgen.
6. De Benauwdheid van Christus in de hof van Olijven
Vrucht: Heer, geef ons berouw over onze zonden
De rozenkrans 27
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat de mensen zouden bewust worden dat God zich werkelijk heeft 
geofferd in de Persoon van Jezus Christus, Zijn Zoon, om de wereld te 
redden...
Weesgegroet...
2. Opdat iedereen
met de hulp van
Jezus, de kracht en
de moed zou vinden
al het fysisch en
moreel lijden te
aanvaarden...
3. Opdat in de
beproeving de
mensen zouden
weten zich te
gedragen en hun
broeders met liefde
te helpen...
4. Opdat terwijl
enkelen lijden de anderen niet zouden inslapen, in slaag gewiegd door de 
welvaart en het materieel genot...
5. Opdat de mensheid zich zou buigen voor God zoals Jezus zich heeft geplooid
naar de Wil van Zijn Vader, zonder protest, zelfs in de beproeving...
6. Opdat de mensen zouden bewust zijn van de belangrijkheid van hun zonden
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en echt spijt erover hebben...
7. Opdat de mensen zich rekenschap zouden geven dat bij elke zonde ze zich 
verwijderen van God en de duivelen van de slechte gewoonten naar zich 
toetrekken die niets anders verlangen dan hun verlies...
8. Opdat elkeen in zijn hart de aanwezigheid van God zou aanvoelen, in het 
bijzonder in de eenzaamheid en de verlatenheid want de Heer, Hij slaapt nooit 
in en waakt over Zijn schapen...
9. Opdat de Kerkleider, bedroefd om het heidens karakter van de wereld, in 
gemeenschap zou blijven met de Heilige Geest om altijd het Licht te brengen...
10. Opdat de mensen zouden denken te bidden voor de toekomst van de 
wereld. Heilige Maagd
Maria, wij smeken er U
om, weerhoudt nog de
arm van Uw Zoon...
Glorie zij de Vader...
7. De Geseling van
Christus
Vrucht: Heer, geef ons de
geest van boete
De Namen... , Onze
Vader....
1. Opdat de mensen
meer rechtvaardig
zouden zijn en niet
gedurig aan hun broeders
zouden oordelen, in het
bijzonder in hun
professioneel leven...
Weesgegroet...
2. Opdat de mensen niet
genadeloos de volkeren en rassen zou veroordelen die verschillend van hen 
zijn...
3. Opdat vrede en verzoening altijd de overhand zou krijgen over geweld en 
oorlog...
4. Opdat in de vertwijfeling, de mensen de moed zouden hebben de weg van 
het Kruis te kiezen, die zeker niet de gemakkelijkste is maar die zonder 
omwegen hen leidt naar God...
5. Opdat de mensheid niet de speelbal zou zijn tussen de klauwen van de 
duivel maar een parelsnoer in de handen van God…
6. Opdat de mensen zouden te weten hun lichamelijk en moreel lijden te 
offeren aan de Heer en het verenigen met Zijn Verlossende Last...
7. Opdat de mensen zich bewust zouden worden dat elke van hun zonden een 
belediging is van de Onmetelijke Liefde van God en een weigering van deze 
zouden verlangen van ganser harte dit te herstellen...
8. Opdat de H. Missen, de offers en de gebeden die met geloof aan God zijn
aangeboden, de grote droefheid van Zijn Vaderlijk Hart zouden verlichten...
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9. Opdat de mensen bewust zouden worden van al hun tekortkomingen tegen 
de naastenliefde en zouden weten hiervoor vergiffenis te vragen aan hun 
broeders...
10. Opdat alleen die hun leven geofferd hebben aan Jezus – priesters en 
religieuzen - voor diegenen die afgezien hebben van de wereld door 
kloostergelofte af te leggen, dat zij trouw zouden blijven en dat ze dezelfde 
wereld zouden redden door hun gebeden en hun lijden...
Glorie zij de Vader...
8. De Kroning met doornen van Christus
Vrucht: Heer, geef ons de nederigheid
De Namen... , Onze Vader....
1. Voor de wereld dat de staatsleiders en hun regeringen nederig zouden zijn 
en dat er overal vrede zou heersen... Weesgegroet...
2. Opdat in de gezinnen elk lid de andere eerbiedigt en nederig zijn fouten 
erkend...
3. Voor alle mensen, dat zij een inspanning
zouden leveren om zich te vernederen in de
Biecht voor de priesters en om vergiffenis aan
God te vragen...
4. Voor allen die geslagen en vernederd zijn
omwille van de Heer, dat zij hun beproevingen
verdragen met moed en volhardingsvermogen,
en zonder opstand...
5. Voor de marginalen opdat zij de moed
zouden hebben om nederig te aanvaarden wat
zij niet kunnen veranderen, de wil van te
veranderen wat ze kunnen en hetgeen hun
scheidt van God, en de wijsheid het verschil te
zien..
6. Voor al de armen die geloven opdat zij sterk
zouden blijven in hun geloof, de enige
waarachtige rijkdom...
7. Voor mannen en vrouwen in de gevangenis
opdat zij zouden bewust zijn van hun misdaden
en zouden ontdekken in alle
nederigheid de Onveranderlijke Liefde van
God...
8. Voor de onderdrukte volkeren, voor allen die niet de vrijheid
bezitten te geloven, voor alle martelaars van het geloof in de
atheïstische landen, opdat zij de hoop bewaren in alle nederigheid...
9. Voor de gehuwden die vernederingen moeten ondergaan van de
kant van hun echtgenoot omdat beiden niet hetzelfde geloof of
dezelfde graad van zuiverheid hebben...
10. Voor de kinderen die onrechtvaardig vernederingen en plagerijen moeten 
ondergaan van de kant van hun ouders, voor de kindermartelaars, de kinderen
die slachtoffers zijn van agressies en de duizenden ongeboren kinderen die 



Paternosters en bidsnoer 40

elke dag gedood worden door abortussen opdat de volwassenen zich bewust 
zouden worden van hun verantwoordelijkheden tegenover de kleine, tedere en 
kwetsbare wezentjes die worden beroofd van een onmisbare liefde...
Glorie zij de Vader...
9. De Kruisdraging van Christus
Vrucht: Heer, geef ons de kracht ons leed te aanvaarden
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat de mensen elke
dag geduld zouden tonen in
het gezinsleven en op het
werk, en dat zij hun
plichten van staat met
liefde vervullen...
Weesgegroet...
2. Opdat de kinderen
zouden gehoorzamen aan
hun ouders met
vertrouwen omdat zij
verlangen hen te vrijwaren
van fouten en zonden
waarover zijzelf gestruikeld
zijn in hun jeugd...
3. Opdat elkeen met moed
zorgen, verdriet en
tegenspoed van het leven
zou verdragen en zich zou
bezighouden met het essentiële...
4. Opdat de mensen altijd teder zouden zijn tegenover hun broeders en in het 
bijzonder tegenover oudere personen door een helpende hand, een aandachtig
oor en een fijngevoelig hart voor hun lijden, 
5. Opdat de mensen zich waardig zouden blijven gedragen in het lijden, altijd 
blijven lachen in de beproeving en zich niet op zichzelf terugplooien ver weg 
van de anderen en ver van God...
6. Opdat de mensen hun eigen kruis zouden aanvaarden en niet onophoudelijk
zouden verlangen elkanders kruis te dragen welke hun minder zwaar lijkt...
7. Opdat de mensen zouden begrijpen dat hun kruis persoonlijk is zoals de 
sleutel van een woning dit is en dat het dat kruis is en dat alleen welke voor 
hen de Poort naar de Eeuwigheid zal openen...
8. Voor gehandicapten en hun ouders opdat door het geloof hun kruis lichter 
zou wegen en hun leven meer lichtgevend...
9. Voor de Kerk opdat Zij haar kruis zou dragen in deze moeilijke tijden met 
waardigheid en doorzettingsvermogen en trouw de voetsporen van Jezus zou 
volgen...
10. Opdat de mensen zouden geloven in de eenheid met de heilige 
Drievuldigheid en dat de Onbevlekte Maagd Maria, de heiligen en de engelen 
hen bijstaan in de Gemeenschap van de Heiligen...
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Glorie zij de Vader...
10. De Kruisiging van Christus
Vrucht: Heer, verleen ons vergiffenis van onze zonden
De Namen... , Onze Vader....
1. Laat ons Jezus bedanken dat Hij zich heeft geofferd als Verlosser voor de 
zonden van de mensen, en Maria, zijn Zeer Heilige Moeder, die in Haar Hart 
elke vernedering en elke wonde heeft geleden,door Haar Zoon gedragen...
Weesgegroet...
2. Laat ons de apostelen en de Kerk bedanken voor hun lijden doorheen zijn 
martelaars en zijn heiligen opdat Het Goede Woord tot ons zou geraken...
3. Laat ons al diegenen bedanken die uit liefde tot God en tot de redding van 
de wereld elke dag hun kleine gebeden in de eenzaamheid van een klooster 
opofferen...
4. Voor alle missionarissen die met risico hun leven te verliezen, het Evangelie 
hebben gebracht en nog dagelijks brengen in die landen waar ze Hem niet 
kennen...
5. Voor allen die koppig volharden in hun hoogmoed en de anderen doen lijden
opdat de Heer hun ogen zou openen...
6. Voor allen die geloven dat zij meer zijn dan de andere door gebrek aan 
eenvoud, opdat de Heer hun werkelijke plaats zou tonen...
7. Voor de mensen die in hun ontdekkingstocht naar God misleidende doctrines
ontdekken en die hen geleidelijk doet afdwalen in lidmaatschap van religieuze 
secten, opdat de Lijdende
Heer hen de waarachtige
nederigheid en de
waarachtige naastenliefde
zou tonen...
8. Voor priesters en alle
mystieke personen opdat de
spirituele hoogmoed, de
plaag van alle biddende
zielen, hun hart nooit zou
overmeesteren...
9. Voor de mensen die
vergiffenis weten te vragen
voor hun zonden en vurig
streven naar een hogere
graad van volmaaktheid in
hun christelijk leven...
10. Dat door de Kruisiging
van Jezus Christus en de bemiddeling van de Onbevlekte Maagd Maria, de hele
wereld zou bevrijd worden van de onzuiverheid en het geweld om uiteindelijk 
in liefde te leven...
Glorie zij de Vader…
De glorievolle mysteries
De glorievolle mysteries van de heilige Rozenkrans zijn het hoogtepunt van dit 
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lang en verrukkelijk gebed tot Maria, de Moeder van onze Verlosser. Zij zijn de
uitkomst van de strijd, de kroon van de overwinning, het Licht van de Hemel. 
Zij zijn de Genade van de Heilige Geest aan de wereld door Jezus Christus, 
Eniggeboren Zoon van God,
1. Overwinnaar van de dood door Zijn Heilige Opstanding.
2. Ontegensprekelijke Meester van het Leven door Zijn roemrijke Hemelvaart.
3. Redder van de mensheid door de Genade van Zijn Geest van Wijsheid en de
Waarheid in de wereld ondergedompeld in de duisternis, na de Offerande van 
Zijn Lichaam en van Zijn Bloed opdat de wereld zou leven.
4. De Glorievolle mysteries zijn ook een overweging van liefde tot Maria, de 
Kleine Dienstmaagd van de Almachtige, die God gevrijwaard heeft van het 
lichamelijk bederf in het graf en Haar in een diepe slaap heeft gebracht om 
alzo Haar naar Zich toe te trekken in Zijn Glorie.
5. Maria die Hij heeft verheven op die plaats welke Zij allen als Moeder van 
God kan bezetten: diegene van Koningin van de Hemel.
Laten wij ons verheugen dat God ons in de Hemel een Mama heeft gegeven! 
Laten wij van Haar onze Spreekbuis maken bij Jezus, Haar Goddelijke Zoon 
vermits Hij aan Haar niets kan
weigeren. Laat ons bidden voor de
wereld van vandaag.
11. De Verrijzenis van Christus
Vrucht: Heer, versterk ons geloof in
de Liefde van God
De Namen... , Onze Vader....
1. Voor alle mensen op aarde dat zij
zouden weten dat zij een Vader in
de Hemel
hebben die hen bemint...
Weesgegroet...
2. Opdat de hele wereld zich zou
keren naar Jezus die door de Vader
is gezonden om hem te redden...
3. Opdat de mensen de Liefde van
de Vader zouden begrijpen
doorheen het leven van de Zoon...
4. Opdat de wereld zou geloven dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de 
doden...
5. Opdat de mensen zouden geloven dat door Zijn Verrijzenis, Jezus werkelijk 
de Poort van de Hemel heeft geopend voor de zielen...
6. Opdat ieder van ons vastbesloten zou geloven dat diegene die Christus in 
vertrouwen navolgt, de Sleutel van het Eeuwige Leven bezit...
7. Opdat wij elk moment van ons leven zouden beleven alsof het laatste...
8. Opdat de Levende en Verrezen Jezus Christus altijd onze gids onder ons zou
blijven...
9. Opdat we met moed niet zouden verliezen verder te leven na de scheiding 
bij het vertrek van een geliefde die door God tot Hem is geroepen...
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10. Opdat de Verrijzenis van Onze Heer ons een helder inzicht zou verschaffen 
in de waarheid van de Gemeenschap van de Heiligen: Gemeenschap van de 
Strijdende Kerk
op aarde voor de verwezenlijking van het Rijk Gods, de Lijdende Kerk die
zijn heiliging voltooid in het Vagevuur en de Triomferende Kerk die de Kerk 
van de Hemel is...
Glorie zij de Vader...
12. De Hemelvaart van Christus
Vrucht: Heer, geef ons een groot
verlangen naar de Hemel!
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat alle mensen vurig zouden verlangen met geheel hun ziel om op één 
dag de Hemel te kunnen binnengaan... Weesgegroet...
2. Opdat elkeen zou begrijpen dat men de Hemel niet verkrijgt door een 
angstvallig en nauwgezet loven en bieden maar door de oprechtheid, het 
permanente verlangen om zich te beteren en bijgevolg ook de inspanningen 
willen leveren die daaraan verbonden zijn...
3. Opdat het christelijk volk dat sterk staat in zijn geloof al het geweld, alle 
laksheid en alle
bekoringen van de
moderne wereld
zou weigeren...
4. Opdat het
christelijk volk
trouw zou blijven
aan het Onderricht
van de Kerk en
volledig achter zijn
Leider, de Paus,
staat...
5. Opdat het
christelijk volk
verenigd zou zijn
in hetzelfde geloof
en trouw zou
blijven aan het
Credo en aan de
Sacramenten die
door de Heilige
Kerk worden aangeboden...
6. Opdat de mensen zouden bewust blijven van de Werkelijke Aanwezigheid 
van Jezus Christus in de Eucharistie en eerbied zouden betonen voor dit Zeer 
Heilig Sacrament...
7. Opdat de menen trouw zouden blijven aan de praktijk van de veelvuldige 
individuele Biecht die zo noodzakelijk is voor de nederigheid; de priester 
verlicht door de H. Geest geeft, in naam van de Heer, de Vergiffenis van God 
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aan al diegenen die hem erom smeken...
8. Opdat de mensen zouden begrijpen dat om God te behagen het niet volstaat
onvermoeibaar zich te beschuldigen van dezelfde fouten maar dat men alles in 
het werk moet stellen op zich ervan te vrijwaren...
9. Opdat de jongeren massaal hun hart zouden openen voor Jezus en werkelijk
Zijn Liefde zouden begrijpen opdat vanaf de dag van
morgen ze hun geloof zouden
belijden, ze dan ook zouden weten Hem altijd trouw te blijven...
10. Voor de Katholieke Kerk dat Zij ons heilige priesters geeft voor onze zielen 
op de weg naar de Hemel te zetten...
Glorie zij de Vader...
13. De Zending van de H. Geest
Vrucht: Heer, laat de Heilige Geest in onze zielen neerdalen!
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat de Heilige Geest zich zou
verspreiden over de wereld en dat die wereld
zich zou verwijderen van het verderf en het
geweld...
Weesgegroet...
2. Opdat de Heilige Geest alle mensen zou
leiden, dat Hij al diegenen tot Jezus zou
brengen die Hem nog niet kennen en dat Hij
al zijn verdwaalde schapen naar Hem terug
zou voeren...
3. Opdat de Heilige Geest de mensen met
elkaar en met God zou verzoenen...
4. Opdat de mensen zouden weten de Heilige
Geest te onderscheiden van de geest van de
wereld: de Eerste is Liefde, Nederigheid en
Omzichtigheid; het tweede is hoogmoed,
egoïsme en leugen...
5. Voor de christelijke families dat zij
verenigd zouden blijven in Christus en in de
liefde...
6. Voor de gehuwden dat de Heilige Geest
hen verlicht wat de zuiverheid betekent in
het Huwelijk en hen bijstaat inde opvoeding van hun kinderen...
7. Voor al de werkenden, dat zij met de hulp van God hun plichten van staat 
vervullen in de geest van volmaaktheid...
8. Voor de oudere personen dat zij zouden actief bidden want zij worden dan 
‘de reservewielen’ voor de wereld in nood...
9. Voor allen die zich aan de H. Kerk toewijden door hun tijd en/of geld te 
geven met het opzicht de Heer beter te leren kennen...
10. Voor al de mensen gegrepen door het ideaal dat de Heer hen zou leiden 
naar Hem en hen zou weghouden uit de greep van de valse
profeten en de sekten...
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Glorie zij de Vader...
14. De Hemelvaart van Maria
Vrucht: Heer, verleen ons de Genade van een goede dood!
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat wij nederige en trouwe dienaars van de Heer zouden blijven tot onze 
dood naar het voorbeeld van Maria... Weesgegroet...
2. Opdat de biddende mensen zouden denken de gunst aan God te vragen te 
mogen sterven in staat van genade...
3. Opdat de gelovigen zich bewust zouden blijven van de waarde van het 
Sacrament van de Stervenden...
4. Opdat de gelovigen hun geloof zouden bewaren in het bestaan van de 
engelen - en in het bijzonder van hun bewaarengel - die hen heel doelmatig 
kan leiden in het dagelijkse leven en hun gebed leiden...
5. Opdat de mensen de zekerheid zouden bewaren dat hun overledenen 
levenden zijn in de Woningen van de Heer en dat zij daar voort gaan met hen 
te helpen en te beminnen door hun
tussenkomst bij de Heer,
6. Voor allen die zijn getroffen door
het vertrek van een geliefde
nabestaande, dat zij niet vergeten dat
zij heel efficiënt die ziel kunnen
helpen om vooruitgang naar God te
boeken door het aanbieden van
gebeden, H. Missen, offertjes en
verstervingen voor haar ziel en door
zelf een beter leven te leiden...
7. Opdat de mensen bewust zouden
blijven van het bestaan van de Hel en
zich zouden afkeren van de zonde
zolang er nog tijd voor is…
8. Voor al diegenen die zich iedere
dag overgeven aan het alcoholisme,
aan de drugs, aan het verderf en
omkoperij en zelfs aan zelfmoord, dat
de Heer hen zou redden van de
spirituele dood...
9. Voor de slachtoffers van een
abrupte dood zoals bij ongevallen,
bombardementen, moorden - , voor
de soldaten die hun leven geven voor
hun land, dat de Heer medelijden
heeft met hen die niet klaar zijn...
10. Voor al de mensen die onze
Hemelmoeder liefhebben dat Zij zou
Glorie zij de Vader...
15. De Kroning van Maria in de hemel
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Vrucht: Heer, geef ons een grote devotie tot Uw Moeder
De Namen... , Onze Vader....
1. Opdat de mensen zouden begrijpen dat Maria door Haar Zoon is bemind en 
dat men aan Jezus behaagt als wij Haar zouden liefhebben zoals Hij Haar 
bemint...
Weesgegroet...
2. Opdat de mensheid zou weten dat Maria Middelares is en dat als Zij Haar 
Zoon heeft geleid naar ons, Zij ook ons kan leiden naar Hem...
3. Opdat de mensen zouden denken Maria te aanroepen als Middelares van alle
Genaden, zodat Zij ons de weg zou aanduiden die naar Haar Zoon leidt...
4. Opdat wij zouden weten in de spiritualiteit van de Kleine Maria te leven, 
Dienstmaagd van de Almachtige, zodat de Vader ons op een dag ook zou 
verwelkomen in de Glorie van de Hemel...
5. Opdat de mensen zouden begrijpen de noodzaak van het gebed, geestelijk 
voedsel van de ziel en van de rede, die onderricht op basis van het Goddelijk 
Plan...
6. Opdat de ganse mensheid zich zou richten naar Maria, Moeder van de Kerk 
en Moeder van de mensen, en zich zou plaatsen onder de bescherming van de 
Mantel van Haar liefde...
7. Opdat de mensen hun blikken zouden richten naar de Onbevlekte, Zij die de
kop van de Slang zal verpletteren, in de strijd tegen de verleidingen van deze 
wereld, tegen de onzuiverheid en de ondeugden die hieruit voortvloeien...
8. Opdat door tussenkomst van onze Moeder Maria alle mensen op een dag 
zouden verenigd zijn aan de voet van de Troon van Haar Zoon in het ene 
waren en hetzelfde geloof...
9. Opdat de mensen elke dag hun hart aan het Heilig Hart van Jezus en het 
Onbevlekt Hart van Maria zouden toewijden zodat de Heilige Geest zich er zou 
vestigen en hen zou leiden gans hun leven...
10. Opdat de mensen zouden begrijpen dat de Heilige Rozenkrans met geloof 
en met geestdrift innig en vurig wordt gebeden, ongetwijfeld het sterkste 
wapen tegen de Duivel is en wanneer zij zich ook onder de bescherming van 
Maria zich hebben geplaatst en Haar bidden in vereniging met de heiligen in de
Hemel, zij zeker mogen zijn tot bij Jezus te geraken...
Glorie zij de Vader…

Rozenkrans met de H. Schrift.
In het Katholiek gebedenboek wordt een rozenkrans met meditaties uit H. 
Schrift beschreven. Bron: - Katholiek Gebedenboek (1986), uitgeverij Tabor, p.
451 -465
Blijde mysteries
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Eer aan de Vader...
De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend: Van nu af tot in de
eeuwigheid.
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, 
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neem in uw paradijs alle zielen op vooral diegenen die uw barmhartigheid het 
meest nodig hebben (Gebed door Maria gegeven te Fatima)
Onze Vader...
Ik groet u, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet...
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met
uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met
uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met
uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder,
verdedig ons, bescherm ons,
bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
De namen van ...Onze Vader...
1. De engel Gabriël werd door
God gezonden tot een maagd.
Weesgegroet...
2. Hij trad bij haar binnen en
sprak: “Verheug u, Begenadigde,
de Heer is met u”
3. Zij schrok van dat woord en
vroeg zich af, wat die groet toch
wel kon betekenen.
4. Maar de engel zie tot haar:
“Vrees niet, Maria, want gij hebt
genade gevonden bij God”.
5. “Zie, gij zult zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
die gij de naam Jezus moet
geven”.
6. “Hij zal groot zijn en Zoon van
de Allerhoogste genoemd
worden. God de Heer zal Hem de
troon van zijn vader David
schenken”.
7. Maria echter sprak tot de
engel: “Hoe zal dit geschieden,
daar ik geen gemeenschap heb
met een man?”
8. Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “De heilige Geest zal over u komen 
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en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook wat ter
wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God”.
9. Nu zei Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw 
woord”. En de engel ging van haar heen.
10. Het Woord is vlees geworden, en Het heeft onder ons gewoond.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
De Namen... , Onze Vader....
1. In die dagen reisde Maria met spoed naar
het bergland, naar een stad in Judea.
Weesgegroet...
2. Zij ging het huis van Zacharias binnen en
groette Elisabeth.
3. Zodra Elisabeth de groet van Maria
hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
4. Elisabeth werd vervuld met de heilige
Geest.
5. Elisabeth riep met luider stemme uit: “Gij
zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend
is de vrucht van uw schoot.”
6. “Waaraan heb ik het te danken, dat de
moeder van mijn Heer naar mijn toe komt?
7. En Maria sprak: “Mijn ziel prijst hoog de
Heer.”
8. “Daar Hij welwillend neerzag op de
kleinheid zijner dienstmaagd”.
9. “Zie van heden af prijst elk geslacht mij
zalig”.
10. Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar
huis terug.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
3. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem
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De Namen... , Onze Vader....
1. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, 
Bethlehem geheten. Weesgegroet...
2. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden.
3. Zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in 
doeken.
4. En legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de 
herberg.
5. Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een 
vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een 
Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David”?
6. “En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind vinden, in 
doeken gewikkeld en liggend in een kribbe”.
7. “Eer aan God in den Hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij 
welbehagen heeft”.
8. Ze haastten zich erheen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren Kind, 
dat in de kribbe lag.
9. De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen.
10. Christus is arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden 
door zijn armoede.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht,
verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw
vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw
zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons,
bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
De Namen... , Onze Vader....
1. Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes
gereinigd moesten worden, brachten zij het Kind naar Jeruzalem om
het aan de Heer op te dragen.
Weesgegroet...
2. Volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het 
mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd en om volgens de 
bepaling van de Wet des Heren een offer brengen, namelijk een koppel tortels 
of twee jonge duiven.
3. Simeon had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood 
hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben 
aanschouwd.
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4. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders 
het kind Jezus daar binnen brachten om aan Hem het voorschrift der Wet te 
vervullen, nam ook hij het in zijn armen en verkondigde Gods lof.
5. “Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen 
hebben thans uw Heil aanschouwd”.
6. “Een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël”.
7. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn 
moeder: “Zie dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot 
een teken dat weersproken wordt”.
8. “Opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen 
ziel zal door een zwaard worden
doorboord”.
9. Er was ook een profetes,
Hanna, een dochter van Fanuël
uit de stam van Aser. Zij was
hoogbejaard, en na haar jeugd
had zij zeven jaren met haar
man geleefd. Nu was zij een
weduwe van vierentachtig jaar.
Ze verbleef voortdurend in de
tempel en diende God dag en
nacht door vasten en gebed. Op
dit ogenblik kwam zij naderbij
dankte God en sprak over het
Kind tot alleen die de bevrijding
van Jeruzalem verwachtten.
10. Heer, dat ook wij evenals
Simeon verlicht door de heilige
Geest U waarlijk kennen en
trouw beminnen.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met
uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met
uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met
uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder,
verdedig ons, bescherm ons,
bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden
De Namen... , Onze Vader....
1. Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest,
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naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen
zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Weesgegroet...
2. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij
terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.
3. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een
dagreis ver en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
4. Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar
Jeruzalem terug.
5. Pas na drie dagen vonden zij
Hem in de tempel, waar Hij te
midden van de leraren zat, naar
wie Hij luisterde en aan wie Hij
vragen stelde.
6. Allen die Hem hoorden, waren
verbaasd over zijn begrip en zijn
antwoorden.
7. Toen zij Hem daar opmerkten,
stonden zij verslagen. Zijn
moeder
zei tot Hem: “Kind, waarom hebt
Ge ons dit aangedaan? Denk toch
eens met wat een pijn uw
vader en ik naar U hebben
gezocht.”
8. Maar Hij antwoordde: “Wat
hebt ge toch naar Mij gezocht?
Wist ge dan niet, dat Ik in het
huis van mijn Vader moest zijn?”
9. Hij ging met hen mee naar
Nazareth.
10. En Hij was aan hen
onderdanig.

Onga ene gogoa (Bretoens) = Goed doen is mijn cultus

Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
De Namen... , Onze Vader.…
Droevige mysteries
6. De doodsangst van Christus
1. Hij ging naar buiten en begaf zich volgens gewoonte naar de Olijfberg.
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Weesgegroet...
2. Hij begon bedroefd en beangst te worden.
3. Toen sprak Hij tot hen: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en 
waakt met Mij.”
4. Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde.
5. En bad “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij  voorbij gaan. 
Maar toch, niet zoals Ik wil maar zoals Gij wilt”.
6. Toen ging Hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot 
Petrus: “Ging het dan uw krachten te boven één uur met Mij te waken? Waakt 
en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig maar het 
vlees zwak”.
7. Hij verwijderde zich voor de
tweede maal en weer bad Hij:
“Vader, als het niet mogelijk is dat
die beker voorbijgaat zonder dat Ik
hem drink: dat dan Uw wil
geschiede”.
8. En teruggekomen vond Hij hen
weer in slaap, want hun oogleden
waren zwaar.
9. Hij liet hen met rust, ging weer
heen en bad voor de derde maal,
nogmaals met dezelfde woorden.
10. Daarna ging Hij naar zijn
leerlingen en sprak tot hen: “Slaapt
dan maar door en rust uit! Nu is het
uur gekomen waarop de Mensenzoon
wordt overgeleverd in de handen van
de zondaars.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw
licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw
vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw
zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig
ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
7. Jezus wordt gegeseld
De Namen... , Onze Vader....
1. Ze boeiden Jezus, voerden Hem weg en leverden Hem uit aan Pilatus.
Weesgegroet...
2. Pilatus zei: “Ik vind hoegenaamd geen schuld in Hem”.
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3. Maar zijn riepen daarentegen: “Kruisig Hem, kruisig Hem!”
4. Pilatus verklaarde: “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen 
man; gij moet het zelf maar verantwoorden”.
5. Heel het volk riep terug: “Zijn vloek kome over ons en onze kinderen!”
6. Daarop liet hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en 
gaf Hem over om gekruisigd te worden.
7. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en 
vernederd.
8. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken.
9. Hij werd gestraft; on bracht het vrede, en dank zij zijn striemen is er voor 
ons genezing.
10. Op Hem heeft de Heer laten neerkomen de schuld van ons allen. Glorie zij 
de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met
uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig
ons, bescherm ons, bewaar ons.
De rozenkrans 45
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
8. Jezus wordt met doornen
gekroond
De Namen... , Onze Vader....
1. Toen namen de soldaten van
de landvoogd Jezus mee in het
praetorium en verzamelden de
hele afdeling rondom Hem.
Weesgegroet...
2. Zij trokken Hem zijn kleren uit
en hingen Hem een rode mantel
om.
3. Ook vlochten ze een kroon van
doornentakken, zetten die op zijn
hoofd en gaven Hem een
rietstengel in de rechterhand.
4. Dan vielen ze voor Hem op de
knieën en bespotten Hem met de woorden: “Gegroet, koning der Joden!”
5. Ze bespuwden Hem.
6. Pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd.
7. Jezus kwam dus naar buiten, terwijl Hij nog de doornenkroon en de 
purperen mantel droeg.
8. Pilatus zei tot hen: “Ziehier de mens”.
9. Maar toen de hogepriesters en hun dienaars Hem zagen, schreeuwden ze: 
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“Kruisigen, kruisigen!”
10. Geminacht en gemeden werd Hij door de mensen, man van smarten, met 
ziekten vertrouwd.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
9. Jezus draagt zijn kruis naar
de berg van Calvarië
De Namen... , Onze Vader....
1. Pilatus vroeg: “Zal ik dan uw
koning kruisigen”? Weesgegroet...
2. De hogepriesters antwoorden:
“Wij hebben geen andere koning
dan de keizer!”
3. Toen leverde hij Hem aan hen
uit om de kruisdood te ondergaan,
en zij namen Hem over.
4. Zelf zijn kruis dragend trok
Jezus de stad uit.
5. Toen ze de stad uitgingen,
ontmoetten ze een Cyreneeër,
Simon genaamd en vorderden
hem tot het dragen van Jezus’
kruis. 
6. Een grote volksmenigte volgde
Hem, ook vrouwen die zich op de
borst sloegen en over Hem,
weeklaagden.
7. Jezus keerde zich tot hen en sprak: “Dochters van Jeruzalem, weent niet 
over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.
8. Want al men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre 
gebeuren.
9. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, 
zoals een lam dat ter slachting geleid wordt.
10. Toch is Hij uit het land der levenden weggerukt, geslagen op de 
weerspannigheid van mijn volk.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
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Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.

10. Jezus sterft aan het kruis
De Namen... , Onze Vader....
1. Gekomen op een plaats die
Golgotha genoemd wordt - dat
wil   zeggen schedelplaats.
Weesgegroet...
2. Gaven ze Hem met alsem
gemengde wijn te drinken.
3. Toen zij op de plaats kwamen
die Schedel heet, sloegen zij
Hem daar aan het kruis, en zo
ook de misdadigers, de een
rechts, de ander links.
4. En Jezus zei: “Vader, vergeef
hun, want ze weten niet wat ze  
doen”.
5. Ze verdeelden zijn kleren
onder elkaar, door er om te
dobbelen.
6. Voorbijgangers hoonden Hem,
terwijl ze het hoofd schudden.
7. Terwijl de soldaten hiermee
bezig waren stond bij Jezus’
kruis
mijn moeder.
8. Toen Jezus zijn moeder zag
staan en naast haar de leerling
die Hij liefhad, zei Hij tot zijn
moeder: “Vrouw, zie daar uw
zoon”. Vervolgens zei Hij tot de
leerling: “Zie daar uw moeder”.
9. “Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij Mij verlaten?”
10. “Het is volbracht”. “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”.
Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
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Pater Pio, help ons en zegen ons.
De vijf glorierijke geheimen
11. Jezus verrijst uit de doden
De Namen... , Onze Vader....
1. Zij gingen heen en verzekerden de veiligheid bij het graf door de steen te 
verzegelen en de wacht er bij te plaatsen.
2. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving. Weesgegroet...
3. Een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen 
weg en zette zich daarop neer.
4. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw.
5. De engel sprak de
vrouwen aan en zei: “Gij
behoeft niet bevreesd te
zijn; ik weet dat gij Jezus
zoekt, de gekruisigde”.
6. “Hij is niet hier. Hij is
verrezen zoals Hij gezegd
heeft”. 
7. “De Heer is werkelijk
verrezen, Hij is aan
Simon verschenen”.
8. Terwijl ze daarover
spraken, stond Hijzelf in
hun midden en zei:
“Vrede zij u”.
9. “Kijkt naar mijn
handen en voeten: Ik ben
het zelf”.
10. Hij zei hun: “Zo staat
er geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit 
de doden”.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
12. Jezus stijgt op ten hemel
De Namen... , Onze Vader....
1. “Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer
verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader”. Weesgegroet...
2. Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Bethanië, hief de handen
omhoog en zegende hen.
3. En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd
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ten hemel opgenomen.
4. Een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
5. Terwijl zij Hem bij zijn Hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens 
twee mannen in
witte gewaden bij
hen.
6. “Mannen van
Galilea, wat staat ge
naar de hemel te
kijken?”
7. “Deze Jezus die
van u is
weggenomen naar
de hemel, zal op
dezelfde wijze
wederkeren als gij
Hem naar de hemel
hebt zien gaan”.
8. God voer omhoog
bij gejuich als
bazuinen.
9. Nadat de Heer
Jezus aldus tot hen
gesproken had, werd
Hij ten hemel
opgenomen en zit
aan de rechterhand
van God.
10. Ons vaderland is
in de hemel. Vandaar
verwachten we de
Verlosser, Jezus
Christus, de Heer.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus,
vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
13. De H. Geest daalt neer over de apostelen
De Namen... , Onze Vader....
1. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd 
bij u te blijven. Weesgegroet...
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2. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de 
moeder van Jezus, en met zijn broeders.
3. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats.
4. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak 
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
5. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op
ieder van hen neerzette.
6. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest.
7. En begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te 
vertolken gaf.
8. Petrus trad naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen
te richten.
9. Maar hier gebeurt wat door de profeet Joël gezegd is: “Het zal geschieden in
de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitstorten over alle mensen”.
10. De liefde Gods is uitgestort in onze harten door de heilige Geest, die ons is 
geschonken.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht,
verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw
vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw
zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons,
bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
14. Maria wordt in de hemel
opgenomen
De Namen... , Onze Vader....
1. Die aldus handelt, hij zal niet wankelen
in eeuwigheid.
Weesgegroet...
2. De rechtvaardige zegent Gij, Heer, als
een schild houdt uw gunst hem omgeven.
3. “Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste.”
4. “Kijk maar, de winter is heen, de regentijd voorgoed voorbij.”
5. Wie rijst daar op als de dageraad, schoon als de maan, stralend als de zon 
en geducht als een leger in slagorde?
6. Maria is ten hemel opgenomen. Het engelenkoor verheugt zich.
7. De Maagd Maria is ten hemel gestegen. Verheugt u, want zij heerst met 
Christus in eeuwigheid.
8. Zing de Heer een nieuw lied, want wonderbare dingen heeft Hij in U 
bewerkt, Maria!
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9. Zalig zijt Gij, Maria; Gij hebt Degene gebaard, die U heeft gemaakt en in 
eeuwigheid blijft Gij maagd.
10. Prijs God, prijs Hem! Prijs God, die zijn
erbarming niet aan het huis van Israël heeft
onttrokken.
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef...
Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht,
verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels,
bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard,
verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons,
bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.
15. Maria wordt in de hemel gekroond
De Namen... , Onze Vader....
1. De heilige Moeder Gods is verheven boven
de koren der engelen in het rijk der
hemelen. Weesgegroet...
2. De Maagd Maria is opgenomen in de
hemelse bruilofszaal, waar de Koning der
koningen zetelt op een sterrentroon.
3. Zalig zijt Gij, Maagd Maria, Moeder van
God. Zie, nu zijt Gij verheven boven de
koren der engelen.
4. De poorten van het paradijs zijn ons
geopend door U, die glorievol met de
engelen zegepraalt.
5. Koningsdochters zijn onder uw schonen,
statig, rechts van u, uw gemalin in het
glanzende goud van Ofir.
6. Gij zijt schoon en aanvallig, dochter van
Jeruzalem, geducht als een leger in slagorde.
7. De dochters van Sion zagen haar en
prezen haar allerzaligst, en de koninginnen
loofden haar.
8. Zalige Moeder en ongeschonden Maagd, roemrijke Koningin van de wereld, 
wees onze voorspraak bij de Heer.
9. Toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende Vrucht van uw schoot.
10. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
Glorie zij de Vader...
O mijn Jezus, vergeef…

Notre Dame des Victoires
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Heilige Aartsengel Michaël, met uw licht, verlicht ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw vleugels, bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël, met uw zwaard, verdedig ons.
Heilige Engelbewaarder, verdedig ons, bescherm ons, bewaar ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Pater Pio, help ons en zegen ons.

Rozenkrans van de Minderbroeder Kapucijn
Introibo ad altare door P. Constantinus, Mechelen (1933)
p. 290-294
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader...
Vrucht: nederig opgaan naar ‘ t Priesterschap
De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend:
Van nu af tot in de eeuwigheid.
Onze Vader…
De Blijde mysteries
1. De boodschap van de engel
1. Eeuwige liefde van Christus voor de mens. Weesgegroet...
2. Uitverkiezing van Maria tot Moeder van God,
3. Maria in stil gebed te Nazareth,
4. Maria genoemd “vol genade”.
5. “De H. Geest zal u overschaduwen.”
6. Gij zult uw Kind “Jezus” noemen.
7. “Zie de dienstmaagd des Heren”.
8. God wil mij Priester maken.
9. Zonder Verdienste ben ik uitgekozen.
10. “Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”
Glorie zij de Vader,...
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Vrucht: bovennatuurlijke naastenliefde
De Namen... , Onze Vader....
1. Maria gaat op weg naar Elisabeth, Weesgegroet...
2. De H. Geest geleidt haar,
3. Haar reis is een voortdurend gebed,
4. Maria wordt met veel liefde door haar nicht Elisabeth ontvangen,
5. Johannes is blij om Gods tegenwoordigheid.
6. Maria brengt alle eer aan God.
7. “Mijn ziel juicht in de Heer!”
8. “Broederliefde, de weg naar ‘t Priesterschap”
9. Met Maria mijn evenmens dienen.
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10. Mijn leven zij een voortdurend “Magnificat”.
Glorie zij de Vader...
3. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem
Vrucht: liefde tot God;
onthechting
De Namen... , Onze
Vader....
1. Christus in de Kribbe,
Weesgegroet...
2. Maria aanbidt Hem vol
liefde.
3. Maria en Jezus in stille
omhelzing.
4. Maria verzorgt haar
Jezus,
5. Jezus, Maria en Jozef,
zo arm,
6. Arme herders om de
Kribbe.
7. “Glorie aan God in den
hoge: vrede op aarde”
8. Vurige Godsliefde de
weg naar ‘t “Priester-
zijn”.
9. Onthechting, de weg
naar ‘t priesterlijk
offerleven.
10. “Glorie aan God”, die
mij daarheen geleidt.
Glorie zij de Vader...
4. Jezus wordt in de
tempel opgedragen
Vrucht: reinheid van ziel;
gehoorzaamheid
De Namen... , Onze
Vader....
1. Maria gaat naar de
tempel. Weesgegroet...
2. De weg daarheen is zo
moeilijk.
3. Ze ging haar Kind daar
offeren.
4. Ze stond Jezus voor de wereld af.
5. Ze deed ‘t met zuivere liefde.
6. Simeon voorspelt haar moederlijden.
7. Ze voedt Jezus op voor ‘t Kruis.
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8. God vraagt offers van gehoorzaamheid.
9. Offeren wij ons zonder
voorbehoud.
10. Laten wij zijn een “reine”
offerande.
Glorie zij de Vader...
5. Jezus wordt in de tempel
teruggevonden
Vrucht: ware wijsheid, ware
godsvrucht
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus verloren,
Weesgegroet...
2. Jezus door Jozef en Maria
gemist,
3. Jezus door beiden gezocht.
4. Vreugde bij ‘t vinden van
Jezus.
5. Jezus gevonden in de tempel.
6. Jezus onderricht de leraren.
7. Jezus was zijn ouders onderdanig.
8. Onze vreugde zij Jezus in ‘t H. Sacrament.
9. De bron van onze kennis zij ‘t H. Sacrament.
10. “Hij was hun onderdanig.”
Glorie zij de Vader…
De droevige mysteries
Vrucht: droefheid over mijn zonden en fouten
De Namen... , Onze Vader.…
6. De doodstrijd van Christus
1. Jezus op weg naar de Olijfhof. Weesgegroet...
2. Petrus, Jacobus en Johannes bij Jezus.
3. Jezus met ‘t aangezicht ter aarde.
4. Jezus bedroefd tot de dood.
5. Jezus zweet water en bloed.
6. Jezus volhardt in ‘t gebed.
7. Jezus bedroefd, verraden om ons.
8. Onze zonden deden Hem lijden.
9. Met Jezus bedroefd zijn om onze zonden.
10. “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede”.
Glorie zij de Vader...
7. Jezus wordt gegeseld
Vrucht: verfoeiing der uitwendige zonden.
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus bespot, geslagen door Annas en Kaïphas. Weesgegroet...
2. Jezus overgeleverd aan Pilatus.
3. Jezus naast Barabbas.
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4. Jezus veroordeeld ter geseling.
5. Jezus, de Maagdenkoning, ontbloot.
6. Jezus aan de geselkolom.
7. Jezus bloedig gegeseld.
8. Jezus gegeseld om mij.
9. Ben ik rein naar lichaam en ziel?
10. Kuisheid is priesterdeugd.
Glorie zij de Vader...
8. Jezus wordt met doornen gekroond
Bemerk de veelvuldige interpretatie van de wonden van Christus.
Vrucht: verfoeiing der inwendige zonden.
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus als Koning door Herodes bespot. Weesgegroet...
2. Jezus bij Pilatus met doornen gekroond.
3. Jezus in het hoofd bloedig
gepijnigd.
4. De kroon met een stok in ‘t
hoofd gedrukt.
5. Jezus bespuwd in ‘t gelaat.
6. Jezus geslagen in ‘t
aangezicht.
7. Jezus bespot in zijn
alwetendheid.
8. Jezus boet om mijn gedachten
en begeerten.
9. Jezus boet om mijn oogslagen.
10. Hoe rein moet mijn hart
wezen!
Glorie zij de Vader...
9. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
Vrucht: liefde tot ‘t kruis
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus veroordeeld ter kruisiging. Weesgegroet...
2. Jezus drukt ‘t Kruis aan z’n Hart.
3. Jezus draagt vol liefde ‘t Kruis.
4. Jezus valt en staat telkens op.
5. Jezus draagt ‘t Kruis tot op Calvarië.
6. Jezus troost op zijn lijdensweg.
7. Niemand wil Hem helpen.
8. Ik moet mijn kruisjes dragen.
9. Ik zal ze met liefde dragen.
10. “In ‘t Kruis ligt mijn heil.”
Glorie zij de Vader...

10. Jezus sterft aan het kruis
Vrucht: algemene apostolische liefde
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De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus voor allen gekruisigd. Weesgegroet...
2. Jezus Middelaar tussen hemel en aarde.
3. Jezus “bidt” voor zijn vijanden.

4. Jezus “belooft” het paradijs.
5. Jezus “schenkt” zijn Moeder.
6. Jezus “dorst” naar zielen.
7. “Het is volbracht”.
8. Ik wil allen in liefde omvatten.
9. Ik wil bidden, lijden voor 
anderen;
10. ik wil dorsten naar zielen.
Glorie zij de Vader...
De glorierijke geheimen
11. Jezus verrijst uit de doden
Vrucht: geest van geloof, innerlijke 
vernieuwing.
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus staat glorievol op uit ‘t 
graf. Weesgegroet...
2. Jezus overwinnaar van de dood.
3. Jezus verschijnt aan zijn Moeder.
4. Jezus verschijnt aan Magdalena.
5. Jezus verschijnt aan de 
Apostelen.
6. Jezus verschijnt aan St. Thomas.
7. Jezus troost de leerlingen van 
Emmaüs.
8. Wij zullen met Christus verrijzen.
9. Zalig zij die niet zien, en toch 
geloven.
10. ” Mijn Heer en mijn God”.
Glorie zij de Vader…

12. Jezus stijgt op ten hemel
Vrucht: hoop op de Hemel
De Namen... , Onze Vader....
1. Jezus op weg naar de Olijfberg. Weesgegroet...
2. Jezus wijst de leerlingen op de Hemel.
3. Jezus belooft altijd bij hen te blijven.
4. Jezus belooft hun de H. Geest.
5. Jezus gaat ten Hemel.
6. Jezus zegent zijn leerlingen.
7. Jezus is aller Middelaar.
8. De Hemel in mijn vaderland.
9. Het H. Sacrament is mijn reisspijze.
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10. Het Priesterschap mijn weg daarheen.
Glorie zij de Vader...
13. De H. Geest daalt neder over de apostelen
Vrucht: brandende liefde
De Namen... , Onze Vader....
1. De Apostelen in gebed met Maria. Weesgegroet...
2. De neerdaling van de H.
Geest.
3. De gaven van wijsheid en
verstand.
4. De gaven van raad en
wetenschap.
5. De gaven van sterkte,
godsvrucht en vreze Gods.
6. De geestelijke vernieuwing der
Apostelen.
7. Het wereldapostolaat der
Apostelen.
8. “Kom H. Geest met uw
gaven.”
9. “Verlicht mijn verstand”.
10. “Ontsteek mijn hart in
liefdevuur”.
Glorie zij de Vader...
14. Maria wordt ten hemel
opgenomen.
Vrucht: “Bid voor ons nu en in ‘t
uur van onze dood”.
De Namen... , Onze Vader....
1. Maria’s dood is een daad van
liefde. Weesgegroet...
2. Haar dood is heilig, want heilig
was haar leven.
3. De Vader ontvangt zijn beminde Dochter.
4. Jezus omhelst zijn lieve Moeder.
5. De H. Geest begroet zijn reine Bruid.
6. Maria, Koningin des Hemels.
7. Maria, onze Voorspraak bij Jezus.
8. Een Mariakind gaat niet verloren.
9. Een Mariakind zoekt gelijkenis met zijn Moeder.
10. Ik wil leven en sterven als Maria.
Glorie zij de Vader...
15. Maria wordt in de hemel gekroond.
Vrucht: eindvolharding beloond.
De Namen... , Onze Vader....
1. Maria gekroond in de Hemel. Weesgegroet...
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2. Maria gekroond om haar deugden.
3. Maria gekroond om haar Godsliefde.
4. Maria gekroond om haar grote mensenliefde.
5. Maria gekroond om haar
godsvrucht,
6. Maria gekroond om haar
reinheid.
7. Maria gekroond om haar
eindvolharding.
8. Neem ik toe in deugd?
9. Is mijn Godsliefde standvastig?
10. Wie volhardt wordt zalig.
Glorie zij de Vader...
Zo bestaan er nog tientallen
rozenkransgebeden met
meditaties over de 15 mysteries

Het licht van de wereld
Bron: - Gebedenboek ‘Het licht der
wereld’, Mechelen
(1937) p. 240-254
Telkens overweegt en noemt men
de geheimen, kraal per kraal is er
meditatietekst54, met aandacht
voor de vruchten van het mysterie.
We citeren hier enkel de
bezinningscitaten en de vruchten.
Vrucht. De Nederigheid
“Die op zijn natuurlijke gaven
steunt, verwijdert zich van God.”
(H. Vincentius a Paulo.)
“Verlang niets anders, dan alleen
aan Jezus te behagen.” (H. Moeder
Barat.)
2. Bezoek van Maria aan haar nicht
Elisabeth
Vrucht. Naastenliefde
3. De Geboorte van Christus
Vrucht. Onthechting aan het
aardse
“God moet alleen heersen in u, als had Hij, buiten u
niets geschapen.” (P. Huby.)
“Men moet langzamerhand de strikken, die ons aan de

54 Op internet is de tekst beschikbaar. “Laat elk uur van de dag gekenmerkt zijn door een daad van 
liefde.” – (Zal. P. de la Colombière.) “Wij, kinderen Gods, moeten nooit onenigheid hebben.”
(H. Bonaventura.)
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schepselen binden, losmaken.” (Zal. P. de la Colombière.)
4. De Opdracht van Christus in de tempel
Vrucht. Gehoorzaamheid
“Het is een groot geluk buigzaam te zijn.” (H. Fr. van Sales.)
“Het is beter uit gehoorzaamheid een strohalm op te rapen, buiten de 
gehoorzaamheid wonderen te verrichten.” (H. Bernardus.)
5. De terugvinding van Jezus in de tempel
Vrucht. Het zoeken naar Jezus
“Om Hem te vinden, moet men met zijn Kerk verenigd zijn.” (H. Ignatius van 
Loyola: zie hiernaast)
“Indien gij Jezus in alles zoekt, zult gij Jezus voorzeker vinden; zoekt gij echter
u zelf, dan zult gij u zelf ook vinden, maar tot het verderf.” (Thomas à 
Kempis.)
Vrucht. Berouw
“De kleinste zonde is nimmer een gering kwaad.” (H. Alfonsus de Liguori.)
“Het berouw wist de zonde uit; de wijsheid voorkomt haar.” (H. Ambrosius.)
7. De Geseling van Christus
Vrucht. Boetvaardigheid
“Gelukkig hij, die sterft na boetvaardigheid geoefend te hebben.” (H. 
Franciscus van Assisi.)
“Wanneer de moeite u afschrikt,
beschouw dan wat u beloofd is.” (H.
Augustinus.)
8. De Kroning met doornen van
Christus
Vrucht. Versterving
“Men moet in het zweet zijns
aanschijns werken en zich vermoeien,
wil men de berg der deugd bestijgen.”
(Gelukz. H. Suso.)
“Waarom bemint gij zo vurig, wat ge
zo kort bezitten zult.” (Zal. P. de la
Colombière.)
9. De Kruisdraging van Christus
Vrucht. Geduld
“Niet voor acht dagen, maar voor een
eeuwigheid werk ik.” (Zal. P. de la
Colombière.)
“Hoe meer Jezus u liefhebt, des te zwaarder kruisen zendt Hij u over.” (H. 
Teresia.)
10. De Kruisiging van Christus
Vrucht. Liefde tot Jezus
“Zie hoe alles ademt: dat voorover gebogen hoofd, die uitgestrekte
armen, dat open Hart.” (H. Bernardus.)
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“Gelijk Gij mij hebt liefgehad, zo bemin
ik U en zal ik U beminnen.” (H.
Franciscus Xaverius.)
Vrucht. Werkdadig Geloof
“De onbezorgdheid baart vermetelheid.”
(H. Franciscus van Assisië.)
“Ons grootste goed is daarin gelegen dat
wij aan God alleen
toebehoren.” (H. Fra. van Sales.)
12. De Hemelvaart van Christus
Vrucht. Verlangen naar de hemel
“O goede Jezus, wanneer zal ik voor U
staan om U te zien? Wanneer
de heerlijkheid van uw rijk
aanschouwen?”
“Zal de eeuwigheid lang genoeg duren,
om U, o Jezus, naar waarde
te loven.” (Thomas à Kempis.)
13. De Zending van de H. Geest
Vrucht. Gave van de Heilige Geest
“Gij weet beter dan wij, wat ons nuttig
is.” (H. Teresia)
“Wat de zeilen zijn voor een vaartuig,
dat zijn de gaven van de H. Geest voor
de ziel.” (P. Lud. Lallemant.)
14. De opneming van Maria ten Hemel
Vrucht. Goede dood
“De liefde jegens de armen vreest de
dood niet.” (H. Vincentius à Paulo.)
“Wat is het zoet, de ogen voor de hemel
te openen, na ze voor de
wereld gesloten te hebben.” (H. Cyprianus.)
15. De Kroning van Maria in de hemel
Vrucht. Vertrouwen op Maria
“Wat haar het meest behaagt, is, dat men haar dikwijls aanroept.” (H. Alfonsus
de Liguori.)
“Zij is zo liefdevol, dat zij niemand afstoot.” (H. Louis Marie de Montfort – zie 
foto.)
De volgende rozenkrans is volledig uit zijn werken genomen.

De rozenkrans van Louis Grignion de Montfort.
Bron: - ‘Het gouden boek’, Volledig Handboek der Volmaakte Godsvrucht tot 
de Allerheiligste Maagd in de Geest van de Zalige Louis Marie Grignion de 
Montfort, bewerkt dood de paters Montfortanen (1931) p. 658-66655.
55 Er is een alternatief van de H. Louis Grignion de Montfort. Bron: Grignion de Montfort, Het gouden 
boek, p. 588 – 601.
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In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Ik verenig mij met alle Heiligen in de Hemel, met alle rechtvaardigen op aarde,
met alle getrouwe zielen, die op deze plaats vergaderd zijn.
Ik verenig mij met U, mijn Jezus, om uw heilige Moeder waardig te prijzen en 
U in Haar en door Haar te loven. Ik verzaak aan alle verstrooiingen, die mijn 
kunnen overvallen gedurende deze rozenkrans, die ik wil bidden met 
ingetogenheid, aandacht en godsvrucht, als ware hij de laatste van mijn leven.
Wij dragen U, o allerheiligste Drie-eenheid, deze geloofsbelijdenis op, om 
daardoor alle geheimen van ons heilig Geloof te vereren; dit Onze Vader en 
deze drie Weesgegroeten, om de eenheid van uw Wezen en de drievuldigheid 
van uw Personen te eren.
Wij bidden U om een levendig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde.
Ik geloof in God de almachtige
Vader... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, Dochter van God de
Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon,
Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H.
Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader...
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit
eerste tientje, ter ere van uw
Menswording in de schoot van Maria
en wij vragen U door dit geheim en
door haar voorspraak om een diepe
nederigheid.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der
Menswording, daal neer in onze
zielen.
Amen
2. Bezoek van Maria aan haar nicht
Elisabeth
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit
tweede tientje, ter ere van het bezoek
van uw H. Moeder aan haar nicht Elisabeth, en van de heiliging van Johannes 
de Doper; en wij vragen U door dit geheim en door de voorspraak van uw H. 
Moeder om de liefde tot de naaste.
Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der Bezoeking, daal neer in onze zielen.
Amen
3. De Geboorte van Christus
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Wij dragen U op, Heer Jezus, dit derde tientje, ter ere van uw geboorte in de 
stal van Bethlehem; en wij vragen U door dit geheim en door de voorspraak 
van uw heilige Moeder om de onthechting van de goederen van deze wereld, 
om verachting van de rijkdom en liefde tot de armoede.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der Geboorte, daal neer in onze zielen. Amen
4. De Opdracht van Christus in de tempel
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit vierde tientje, ter ere van uw opdracht in de 
tempel en de zuivering van Maria, en wij vragen U door dit geheim en door 
haar voorspraak om een grote
reinheid naar lichaam en ziel. Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der Zuivering,
daal neer in onze zielen. Amen
5. De terugvinding van Jezus in de
tempel Wij dragen U op, Heer Jezus,
dit vijfde tientje, ter ere van uw
terugvinding in de tempel door Maria;
en wij vragen U door dit geheim en
door haar voorspraak om de ware
wijsheid.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der
Terugvinding, daal neer in onze zielen.
Amen
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit zesde
tientje, ter ere van uw doodsangst in
de hof van Olijven. En wij vragen U
door dit geheim en door de
voorspraak van uw heilige Moeder om
een waar berouw over onze zonden.
Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim van de Doodsangst van Jezus, daal neer in onze 
zielen.
Amen
7. De Geseling van Christus
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit zevende tientje, ter ere van uw bloedige 
geseling en wij vragen U door dit geheim en door de voorspraak van uw heilige
Moeder om de versterving van onze zinnen. Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der Geseling van Jezus, daal neer in onze zielen. Amen
8. De Kroning met doornen van Christus
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit achtste tientje, ter ere van uw kroning met 
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doornen; en wij vragen U door dit geheim en door de voorspraak van uw 
heilige Moeder om verachting van de wereld. 
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der doornkroning, daal neer in onze zielen.
Amen
9. De Kruisdraging van Christus
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit negende tientje, ter ere van uw Kruisdraging 
en wij vragen U door dit geheim en door de voorspraak
van uw heilige Moeder om geduld in al onze kruisen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der Kruisdraging, daal neer in onze zielen.
Amen
10. De Kruisiging van Christus
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit tiende tientje, ter
ere van uw kruisiging en van uw smadelijke dood op
de Calvarieberg en wij vragen U door dit geheim en
door de voorspraak van uw heilige Moeder om de
bekering van de zondaars, de volharding der
rechtvaardigen en de verlossing van de arme zielen
in het vagevuur.
Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...
Genade van het geheim der Kruisiging, daal neer in
onze zielen.
Amen
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit elfde tientje, ter
ere van uw glorierijke Verrijzenis en wij vragen U
door dit geheim en door de voorspraak van uw
heilige Moeder om liefde tot God en om ijver in zijn
dienst. Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...
Genade van het geheim der Verrijzenis, daal neer in
onze zielen.
Amen
12. De Hemelvaart van Christus
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit twaalfde tientje, ter ere van uw zegevierende 
Hemelvaart en wij vragen U door dit geheim en door de voorspraak van uw 
heilige Moeder om een vurig verlangen naar de hemel, ons dierbaar vaderland.
Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der Hemelvaart, daal neer in onze zielen.
Amen
13. De Neerdaling van de H. Geest
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit dertiende tientje, ter ere van het geheim van 



Paternosters en bidsnoer 72

de zending van de H. Geest en wij vragen U door dit geheim en door de 
voorspraak van de heilige Moeder om de neerdaling van de H. Geest in onze 
zielen. Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim van de Menswording, daal neer in onze zielen. Amen
14. De opneming van Maria ten Hemel
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit veertiende tientje ter ere van de opstanding 
der H. Maagd uit de dood en haar glorierijke
Tenhemelopneming, en wij vragen U door dit
geheim en door haar voorspraak om een tedere
godsvrucht tot een zó goede Moeder.
Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...
Genade van het geheim van de Tenhemelopneming
van Maria, daal neer in onze zielen. Amen
15. De Kroning van Maria in de hemel
Wij dragen U op, Heer Jezus, dit vijftiende tientje ter
ere van de kroning van uw heilige Moeder en wij
vragen U door dit geheim en door haar voorspraak
om de volharding in de genade en om de kroon der glorie. Amen.
Onze Vader...Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...
Genade van het geheim der glorierijke Kroning van Maria, daal neer in onze 
zielen. Amen
Slotgebed tot Maria
Wees gegroet, Maria, beminnenswaardige Dochter van de eeuwige Vader, 
bewonderenswaardige Moeder van God de Zoon, allergetrouwste Bruid van de 
H. Geest, verheven Tempel der allerheiligste Drie-eenheid. Wees gegroet, o 
Oppervorstin, aan wie alles onderworpen is in de hemel en op aarde. Wees 
gegroet, veilige toevlucht der zondaars, o lieve Vrouw van Barmhartigheid, die 
nog nooit iemand hebt verstoten. Ofschoon ik een zondaar ben, werp ik mij 
aan uw voeten en smeek U, mij van de goede Jezus, uw Zoon, het berouw en 
de vergeving van mijn zonden te verwerven, alsmede de goddelijke Wijsheid. 
Ik wijd mij geheel aan U toe met al wat ik bezit. Ik verkies U heden tot mijn 
Meesteres en mijn Moeder: behandel mij dus als het minste van uw kinderen 
en de onderdanigste van uw dienaren. Aanhoor, o Meesteres, aanhoor de 
zuchten van een hart, dat verlangt U trouw te beminnen en te dienen. Men 
mag niet kunnen zeggen, dat van al degenen, dit tot U hun toevlucht namen, 
ik de eerste ben, die verstoten werd. O mijn hoop en mijn leven, o trouwe en 
vlekkeloze Maagd Maria, verdedig mij, voed mij, verhoor mij, onderricht mij en
red mij. Amen.
De rozenkrans van katholieken en orthoxen.
Bron: - ‘Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht’, Handleiding voor 
het oecumenische Rozenkransgebed van katholieke en orthodoxe gelovigen
geïnspireerd door de Boodschap van Fatima, Oostpriesterhulp (1992), pp. 48
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
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Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader...
De namen van...Onze Vader…
De vijf blijde gehiemen
1. De boodschap
Overweging uit de H. Schrift56 
Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Wij gedenken het begin van ons heil en de openbaring van het eeuwige 
geheim. Gods Zoon wordt de zoon van de Maagd, en Gabriël verkondigt de 
genade van de Verlossing. Met hem roepen wij Gods Moeder toe: wees 
gegroet, Gij vol van genade, de Heer is  met U.
Gebedsintentie
God, onze Vader, het  was uw raadsbesluit, door de boodschap van de engel 
Gabriël aan Maria de mensen deelgenoot te maken aan uw goddelijk leven.
Schenk de volkeren in het Oosten en in het Westen de genade van een nederig
hart, opdat zij bereid zijn Christus te ontvangen, die door de H. Kerk tot hen 
komt.
Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef… 
2. Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De namen van...Onze
Vader...
Overweging uit de H. Schrift57

Overweging uit de Byzantijnse liturgie.
Elisabeth draagt in haar schoot de Voorbode van Gods genade en de Maagd 
draagt Christus, de Heer der heerlijkheid. De moeders omhelzen elkaar en het 
kind springt op van vreugde. In Elisabeth’s schoot begroet de dienaar zijn 
Heer. Verrast vraagt de Moeder van de Voorbode: hoe valt mij de eer te beurt 
dat de Moeder van mijn Meester tot mij komt? De Heer redt Zijn volk uit de 
wanhoop.
Gebedsintentie
Liefdevolle Vader, door een ongeboren kind, uw Zoon Jezus Christus, hebt Gij 
Johannes geheiligd in de moederschoot. Schenken de gezinnen in Oost en 
West meer eerbied voor het wonder van het leven en help de ouder elk 
ongeboren kind liefdevol aan te nemen. 
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
3. De Geboorte van Christus

56 Luc. 1: 26-38
57 Luc. 1: 39-48
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De namen van...Onze
Vader...
Overweging uit de H.
Schrift58

Overweging uit de
Byzantijnse liturgie
Hij die vóór de morgenster
uit de Vader geboren is
zonder moeder, is heden in
U, Maria, mens geworden
zonder Vader. Daarom
verkondigt een ster Hem
aan de wijzen uit het
Oosten terwijl de engelen
samen met de herders uw
onbevlekt moederschap
bezingen.
Gebedsintentie
God en Vader, uw Zoon,
die rijk was, is in de stal te
Bethlehem arm geworden
om door Zijn armoede het
gevallen mensdom rijk te
maken. Schenk de rijke
volkeren in het Westen de
moed om arm te worden,
en die in het Oosten de
genade zich voor hun
armoede niet te schamen
maar er Gods kracht en rijkdom in te herkennen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
4. De Opdracht van Christus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift59

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Verheug U, Gij vol van genade, Maagd en Moeder van God, want in U rijst de 
Zon der Gerechtigheid, Christus onze God, als een Licht voor allen die in 
duisternis leven. Verheug U ook gij, gerechte grijsaard, die in uw armen de 
Heer hebt mogen dragen die onze zielen bevrijdt en ons de Verrijzenis schenkt.
Gebedsintentie
Hemelse vader, uw Zoon heeft in alles uw wil gedaan en zo aan de wereld de
Verlossing gebracht. Geef aan de volkeren in Oost en West de deugd van 
gehoorzaamheid, opdat zij in staat zijn op de puinhopen van het verleden een 
nieuwe samenleving van liefde en gerechtigheid te stichten, waarin God Rijk 

58 Luc. 2: 7-12.
59 Luc. 2: 22-30.
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zichtbaar wordt.
Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
5. De terugvinding van Jezus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift60

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Tijdens het feest, O Wijsheid van God,
zijt Gij in de Tempel binnengegaan om
de schriftgeleerden en Farizeeërs te
berispen en toe te roepen: wie dorst
heeft kome tot mij en drinke van het
water des levens om nooit meer dorst
te hebben. Indien hij aan mij gelooft
zullen stromen van levend water uit
hem opwellen. O opperste goedheid, o
oneindige barmhartigheid, Christus
onze God, glorie zij
U.
Gebedsintentie
Heer Jezus Christus, Gij hebt de wil van
uw Vader in alle omstandigheden als
hoogste wet erkend en zonder aarzelen
vervuld. Schenk de regerende in West -
en Oost-Europa de genade om zich
onvoorwaardelijk aan Gods wetten te
onderwerpen, ze met wijsheid en kracht
te doen eerbiedigen en zo Gods
grenzeloze barmhartigheid
waardig te worden.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
De namen van...Onze Vader…
De vijf droevige geheimen
6. De doodsangst van Christus.
Overweging uit de H. Schrift61

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Vrienden, vreest niet, want nu is het uur gekomen waarop Christus door de 
ongelovigen gevangen genomen en ter dood gebracht zal worden: en gij zult 
mij verlaten en verstrooid worden; maar ik zal u weer bijeenbrengen opdat gij 
mijn liefde voor de mensen kunt verkondigen.
Gebedsintentie
Almachtige God, zelfs tijdens zijn doodstrijd in de hof van Olijven heeft uw 
Zoon het vertrouwen in U niet verloren. Schenk de volkeren van het 
voormalige Oostblok de kracht om niet te wanhopen. Stort echter onrust in het

60 Luc. 2: 41-52.
61 Matt. 26: 36-40.
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hart der welvarende volkeren, opdat zij niet slapen terwijl Christus in zijn 
lijdende broeders tevergeefs op troost en bijstand wacht.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
7. De Geseling van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift62

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Om ons te redden hebt Gij geduld dat uw heilig lichaam geheel en al 
geschonden werd: uw hoofd met doornen gekroond, uw gelaat bespuwt, 
klappen in uw gezicht, gal en azijn op uw lippen, in uw oren godslasterlijke 
vloeken, op uw rug geselslagen, in uw hand een rietstok, nagels door uw 
handen en voeten, en een lans die zich boort in uw zijde. Gij hebt uw passie 
ondergaan om ons van onze hartstochten te bevrijden. Gij hebt U om 
onzentwille vernederd om ons met U te verheffen: Zaligmaker, ontferm U over 
ons.
Gebedsintentie
Onbegrijpelijke God, Gij hebt toegelaten dat Pilatus uw onschuldige Zoon, in 
wie Gij uw goedheid en mensenliefde geopenbaard hebt, met geselroeden 
heeft laten afranselen. Breng de geweldenaars van deze tijd tot inkeer en geef 
dat hun slachtoffers, door Jezus’ wonden genezen, spoedig aan de vreugde van
een nieuw en beter leven deelachtig mogen worden.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
8. De Kroning met doornen van Christus

De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift63

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Hij die de aarde op de wateren liet rusten hangt aan een kruis. Met een 
doornenkroon is de Koning der Engelen gekroond. Hij die de hemel met wolken
bekleedt wordt bespot in een purperen mantel. De Bruidegom van de Kerk 
wordt met spijkers doorboord, de Zoon van de Maagd met een lans 

62 Joh. 18: 38-40; 19: 1.
63 Matt. 27: 27-31.
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doorstoken. O Christus, wij aanbidden uw lijden: toon ons uw heilige 
Verrijzenis. 
Gebedsintentie
Heer Jezus, Man van Smarten, Gij zijt het met doornen gekroonde Hoofd van 
de gehele schepping, waaronder het de Vader behaagd heeft alles in de hemel 
en op aarde te verenigen. Ontferm U over hen die door de machtswellust van 
tirannen gebroken werden en schenk het gekwelde mensdom leiders bij wie 
kracht en moreel gezag met goedheid en deemoed gepaard gaan.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
9. De Kruisdraging van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift64

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
De Maagd Maria zag hoe haar Lam naar de
slachtbank gevoerd werd en sprak: waar gaat gij
heen, mijn kind, en voor wie verhaast gij uw
schreden? Wordt er weer een bruiloft gevierd in
Kana? Gaat gij dáár heen om het water in wijn te
verandere? Moet ik u begeleiden, mijn Zoon, of
moet ik wachten tot gij terugkomt? Antwoord mij, o
Woord, ga niet zwijgend aan mij voorbij. Gij, die ik
als maagd gebaard heb, gij zijt waarlijk mijn zoon
en mijn God.
Gebedsintentie
Barmhartige God, gebroken en geschonden heeft
uw Zoon zijn kruis naar Golgotha gedragen. Daar
Hij een mens was zoal wij, hebt Gij Hem ook
troosters gezonden op zijn kruisweg: de wenende
vrouwen van Jeruzalem, Simon van Cyrene en de
dappere Veronica. Laat ook thans de troosters niet
ontbreken die de kruisdragers van onze tijd moedig
en offervaardig bijstaan. En indien menselijke troost
tekort schiet, schenkt Gij hen dan de kracht niet
alle hoop te verliezen, maar verenigd met Christus
door lijden en kruis naar de glorie van de
Verrijzenis te gaan.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
10. De Kruisiging van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift65

Evangelie: Johannes 19,26-30
Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Gij die, geboren uit de Maagd, voor ons de kruisdood ondergaan hebt, die door
uw dood de dood hebt overwonnen en ons zult tonen dat Gij verrezen zijt, 

64 Marc. 15: 20-23.
65 Joh. 19: 26-30.
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versmaad de schepselen niet die uw hand gevormd heeft. Bewijs ons uw liefde,
o God van barmhartigheid, verhoor de gebeden van haar die U gebaard heeft 
en red, o Zaligmaker, het volk dat zijn hoop op U stelt.
Gebedsintentie
Barmhartige Vader, uw goddelijke Zoon heeft door Zijn dood aan het Kruis de 
haat overwonnen. Laat de slachtoffers van onrecht en geweld tot het inzicht 
komen dat niet alle onrecht reeds op deze aarde door menselijke gerechtigheid
hersteld kan worden. Help hen, naar het voorbeeld van Jezus, 
onvoorwaardelijk te vergeven opdat zij mogen delen in Zijn eeuwige 
heerlijkheid, waar God zelf al hun wonden zal helen en hun tranen drogen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…
De vijf glorierijke geheimen
De namen van...Onze Vader…
11. De hemelvaart van Christus
Overweging uit de H. Schrift66

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Neergedaald in een graf, o Onsterfelijke, hebt Gij de macht van de hel 
gebroken en zijt Gij zegevierend verrezen, Christus onze God. Aan de 
apostelen hebt Gij de vrede geschonken, Gij die opstanding schenkt aan allen 
die gevallen zijn. 
Gebedsintentie
Heer Jezus Christus, door uw dood en verrijzenis hebt Gij de wereld
met God verzoend en voor ons de hemel weer geopend. Omwille van
de liefde, waarmee ontelbare martelaars en belijders van de orthodoxe en van 
de katholieke Kerk het leed en de beproevingen van deze eeuw als aanvulling 
van uw heilig lijden aanvaard en opgeofferd hebben: schenk aan uw Kerk de 
genade de scheuring te beëindigen en in eenheid en vrede te delen in uw 
verrijzenis nu en in eeuwigheid, Alleluja.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
12. De Hemelvaart van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift67

Handelingen van de Apostelen: 1,3-9
Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Na volgens het plan der Voorzienigheid ons, aardse schepselen, met de 
hemelse geesten verenigd te hebben, zijt Gij, Christus onze God, opgenomen 
in de glorie zonder U een stap van ons te verwijderen. Want onafscheidelijk 
verbonden met hen die U liefhebben, roept Gij hen toe: Ik ben met u en 
niemand zal iets tegen u vermogen.
Gebedsintentie
Heer Jezus Christus, Gij zijt naar de Vader teruggekeerd om voor allen, die Hij 
U gegeven heeft, een woning gereed te maken. Laat allen, die schuldig of 
zonder eigen schuld geen geloof hebben of het geloof verloren hebben, ervaren
dat Gij toch alle dagen tot het einde der wereld bij hen zijt om in hen het 

66 Marc. 16: 9-14.
67 Hand. 1: 3-9.
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verlangen naar U en de hoop op een toekomst in de hemel te wekken.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
13. De Neerdaling van de H. Geest
De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift68

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Eertijds, toen Hij naar de aarde was afgedaald, heeft de Allerhoogste de talen 
verward en de volkeren verstrooid. Nu Hij vurige tongen laat neerdalen, roept 
Hij alle mensen terug naar de eenheid. Laat ons eenstemmig de Allerhoogste 
Geest prijzen en danken.
Gebedsintentie
Heer Jezus Christus, het eensgezinde gebed van uw apostelen en van uw 
heilige Moeder heeft de harten geopend voor uw Heilige Geest.
Schenk alle orthodoxe en katholieke
christenen eensgezindheid in het gebed en
in de liefde tot uw Moeder, opdat het vuur
van de H. Geest het aanschijn der aarde
moge vernieuwen en opdat het herstel der
eenheid, waardoor Gij met zoveel nadruk
gebeden hebt, de
verkondiging van het evangelie
geloofwaardig moge maken.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
14. De opneming van Maria ten Hemel
De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift69

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Graf noch dood hebben macht verworven
over de Moeder van God, die onvermoeibaar
blijft in haar smeekbede en onwankelbaar
vertrouwt op de kracht van haar
voorspraak. Hij die in haar maagdelijke
schoot heeft gewoond heeft haar, die de
Moeder van het Leven is, in het eeuwige leven opgenomen.
Gebedsintentie
Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de heilige Maagd Maria, die ons Christus 
geschonken heeft, van elke zondesmet gevrijwaard en met lichaam en ziel in 
de heerlijkheid van de hemel opgenomen. Geef dat alle mensen van goede wil,
die haar te Fatima uitgesproken waarschuwingen en beden ter harte nemen, 
hun ogen op haar blijven richten en voort gaan op de weg die naar het eeuwig 
leven voert.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
15. De Kroning van Maria in de hemel

68 Hand. 1: 13; 2: 1-4.
69 2de Vaticaans Concilie, De Kerk, 59,68.
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De namen van...Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift70

Overweging uit de Byzantijnse liturgie
Over U, die vol van genade zijt, verheugt zich de schepping, de schare der 
engelen, en heel het menselijk geslacht. O Gewijde tempel, o geestelijke 
lusthof, o maagdelijke heerlijkheid waarin Hij die van alle eeuwigheid onze God
is, een lichaam heeft aangenomen en een klein kindje geworden is. Uw schoot 
werd zijn troon en Hij heeft hem verheven boven alle hemelen. Over u, die vol 
van genade zijt, verheugt zich heel het hemelse hof. Glorie zij U!
Gebedsintentie
Machtige Koningin van hemel en aarde, nu de nood van uw kinderen ten top 
gestegen is, leggen wij onszelf en de gehele christenheid in uw moederlijke 
handen, zegen allen die zich inzetten voor de verzoening en het herstel van de 
liefde in de wereld. Verkrijg voor ons de genade dat onze harten daarheen 
gericht mogen zijn waar wij hopen te mogen delen in uw glorie.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…

Međugorje
Bron: - ‘Bidt met het hart’,
gebedenboek voor pelgrims naar Međugorje samengesteld door Fr. Slavko 
Barbaric, Mariacentrum- Nederland (1988) p. 37- 46
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader...
De vijf blijde geheimen:
Mijn Heer en mijn God, ik wil U ook mijn tijd schenken. Breng mijn hart tot 
rust. Help mij me volkomen over te geven. Laat niet toe dat ook maar één 
woord van mij ijdel is. Laat ieder woord een stap nader tot U zijn. Verlicht mijn
verstand en ontsluit mijn hart opdat Uw woord als het zaad van liefde, geloof 
en hoop in mijn hart opkomt. 
Dat het zo moge groeien als het in de zuivere schoot van de Maagd gegroeid 
is, nadat zij in haar nederigheid aanvaard had de Dienstmaagd des Heren te 
zijn. Help mij zodat ook ik mij tot Uw beschikking kan stellen als een Uw 
trouwe dienstknecht. Ik geloof in U, Vader, in Uw Zoon en in Uw Heilige Geest.
Amen.
1. De Menswording van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging: Maria, Gij hebt bereidwillig toegestemd de dienstmaagd des 
Heren te zijn, nadat Gij eerst geschrokken bent en daarna over de hemelse 
boodschap had nagedacht. Maria, Gij zijt de maagd over wie de profeet Jesaja 

70 Openb. 12: 1-4,9-10.
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spreekt. Gij hebt Uw God goed gekend en in zijn nabijheid gewandeld. Gij hebt
Hem Uw leven geschonken want Gij hebt de beloofde Verlosser verwacht. Gij 
zijt geschrokken, niet omdat Ge niet bereid waart Zijn wil te doen maar omdat 
Ge niet meteen kon begrijpen dat juist Gij die maagd was op wie de kracht van
de heilige Geest neerdaalt en de Emmanuël, God met ons, ter wereld brengt. 
Uw vrees was niet de vrees van hoogmoedige en zelfzuchtige maar de vrees 
van Gods nederige, die altijd bereidwillig Gods wil volbrengen, maar zonder 
gewichtig te doen en er zich op te laten voorstaan. Maria, Gij zijt met reden 
ontdaan want in U ontmoeten elkaar de nacht der vervloeking en de cht der 
verlossing en de verwachte dageraad, die de Dag voortbrengt. Maria, toen Gij 
misschien andere plannen voor Uw leven had, is God met zijn bijzonder plan in
uw leven gekomen. En Gij hebt als een nederige dienstmaagd de deur van Uw 
hart wijd voor Hem opengezet. Uw voorbeeld stimuleert mij om me ook tot de 
Heer te wenden en tegen Hem te zeggen: Kom Heer! Kom, mijn ziel verwacht 
U met heel mijn hart en mijn hart is bereid U te ontvangen. 
Kom in mijn dromen en mijn plannen, in mijn hoop en mijn angsten.
Kom in mijn leven en ik zal mijn hele leven Uw dienstknecht zijn. Ik weet dat 
ik Uw komst niet waardig ben maar ik weet ook dat Gij de zondaars liefhebt en
steen naar hen zoekt. Heer, kom daarom in mijn duisternis, in mijn noden en 
pijnen. Kom daar waar Gij door de zonde verdreven was. Kom ook in die 
kanten van mijn leven waar ik mijn eigen wil meer dan Uw Heilige wil heb 
liefgehad. Kom reeds nu, terwijl ik voor het kruis van Uw Zoon en voor het 
aangezicht van Zijn Moeder die Hem door de Heilige Geest ontvangen heeft, 
mediteer en bid.

Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
2. Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Maria, Gij zijt op bezoek gegaan bij Uw nicht Elisabeth. Het is de wil van God 
dat wij, wanneer Jezus in ons leven komt, Hem in het leven van anderen te 
brengen, dat wij Hem in andermans vreugden en smarten, in andermans 
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duisternis en bitterheid brengen. Laat daarom, Maria, mijn liefde voor de 
zieken zo groeien en toenemen dat ik in iedere zieke broeder of zuster Uw 
Zoon Jezus herken. 
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
3. De Geboorte van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Maria, Gij zijt de voortbrengster
van het Woord en de Moeder
van de verlossing. Gij die
toestemde dienstmaagd te zijn,
wordt nu Moeder.
De Heer verheft de nederige en
daarom zijt Gij de Moeder van
de Verlosser. Gij hebt hen ter
wereld gebracht, die de profeten
aangekondigd hadden en naar
wie de rechtvaardigen
verlangend uitzagen. Ook in
mijn leven is God
binnengetreden. Ook ik zei:
“God, ik ben uw dienstknecht”.
Maar de vruchten van mijn
dienstbaarheid maakten mij nog
niet tot een broeder of zuster
noch tot een moeder of vader
voor de mensen. Moeder van mijn God, maakt dat Hij volkomen in mijn leven 
komt, zolang als ik Hem aanbid.
Weesgegroet (10 x)...Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
4. De Opdracht van Christus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Maria, ik volg U waar Gij Uw eerstgeboren Zoon aan de Hemelse Vader 
opdraagt - opdat door Hem de verlossing werkelijkheid wordt. Zeker hebt Gij 
bij deze opdracht gezegd: God, zie hier mijn Zoon. Hij is de vrucht van mijn 
schoot maar Hij behoort U toe, zoals ook ik met heel mijn hart U wil 
toebehoren en blijven toebehoren. Met U, Maria, sta ook ik in de tempel voor 
de Heer en naar Uw voorbeeld draag ik mijzelf aan Hem op. Ik heb alles 
ontvangen en geef alles weg. Ik wil niets voor mijzelf houden, noch voor God 
noch voor de mensen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
5. De terugvinding van Jezus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
Overweging:

Maria, Ik volg U waar Gij in volle verantwoordelijkheid Uw Zoon opvoed. Gij 
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hebt Hem ook naar de tempel gebracht. De blijdschap over de ontmoeting in 
de tempel veranderde voor u in grote bezorgdheid. Drie dagen lang wist Gij 
niet waar Uw Zoon was en Gij waart bedroefd. Maar die droefheid belette U 
niet om de wil van de Vader te volbrengen. Gij zocht Uw Zoon en Uw zoeken 
werd met nieuwe blijdschap beloond. Maria, bij het bidden van deze geheimen 
overdenk ik hoe God na in Uw leven te zijn gekomen, U voorbereidt voor alle 
grotere offers en U steeds grotere genaden schenkt. Aangespoord door die 
mysterieuze gebeurtenissen en met al mijn bekoringen en angsten vóór mij, 
zeg ik nogmaals: Heer, hier ben ik, kom in mijn leven. Ook wanneer ik het 
moeilijk heb, wil ik Uw wil volbrengen. Ik wil dat al mijn kruisen en noden 
nieuwe ontmoetingen met U voortbrengen.

Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
Slotgebed:
Dank U, Heer, dat ik heb mogen nadenken over Uw komst in het leven van 
Maria en dank U dat Gij Haar hebt voorbereid om U te aanvaarden. Gij hebt in 
haar leven voorzeker heerlijke werken verricht. Ik weet dat Gij ook mij niet 
zult verlaten want Gij zijt mijn leven binnengetreden. Leid mij en schenk mij 
de genade dat ik me laat leiden. Moge het zo zijn. Amen.
De vijf droeve geheimen:
De heer legt met mij Zijn lijdensweg af.
Inleidend gebed:
Uw wil geschiede, Uw komst naar deze aarde was wonderbaar. Wonderbaar 
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omdat Gij bereid waart om zoals alle mensen te lijden. Kruisen werden U niet 
bespaard maar Gij waart altijd bereid het leed van anderen te verzachten, 
kruisen weg te nemen, te genezen, te troosten. Nu is een bijzonder moment 
gekomen. Uw persoonlijke Calvarieberg is nader gekomen. De onvermijdelijke 
dood is nader gekomen. Ik wil niet sluimeren of slapen maar bij U blijven. Ik 
zou willen, Jezus, dat mijn gebed U troost kon brengen in de broeders en 
zusters die lijden. Ik zou willen dat het U vreugde en kracht kon brengen in 
hen. Zend mij Uw Geest, opdat ik kan bidden, opdat ik nader tot U kan komen.
Amen.
6. De doodsangst van Jezus in de hof van Olijven
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Gij hebt in de tuin van Getsemane bloedige druppels gezweet. Gij hebt de 
Vader gebeden dat de bittere beker U voorbij mocht gaan maar daar meteen 
op laten volgen: Vader, Uw wil geschiede! Gij, die zoveel lijdenden had 
gesterkt, bevond U in Uw lijden alleen.
Er was niemand om U te helpen. De
Vader had het gekund maar Gij stemde
toe om de bittere beker leeg te drinken.
Dat moet echter een te bittere kwelling
zijn geweest daar Gij bloedige druppels
zweette.
Ik geloof dat iedere nood en al het lijden
van de wereld aanwezig waren in Uw
bloedige zweet. Jezus, dank U voor iedere
druppel bloed die samenvloeide met het
zweet. Ik weet dat vanaf dat ogenblik alle
leed van de wereld een leed werd, dat de
verlossing brengt en een leed dat
verlossen kan.
Ik smeek U, zie omwille van Uw zweet
naar allen die nu de wil van de Vader
zoeken. Help ook hen die de wil van de
Vader hebben leren kennen maar te zwak
zijn om die te aanvaarden. Laat alle leed
worden opgelost door het opnieuw
aanvaarden van de wil van de Vader!
(Stilte, bidt voor hen die lijden)
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
7. De Geseling van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Gij, Jezus werd gegeseld in de hof van Pilatus. Ik weet wat bij geselen 
gebruikelijk was: ze bonden de veroordeelde aan een paal. Dan geselde de 
uitvoerder van de straf de veroordeelde met 39 slagen. Mijn Jezus, ook voor 
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deze daad stokt mijn adem. Mijn hart verstijfd... En toch hebt Gij Uw beulen 
alle slagen, waarmee zij Uw lichaam met wonden overdekten, grootmoedig 
vergeven. Daarom smeek ik U allen, die de wil van de Vader niet willen 
uitvoeren en terneergeslagen worden door de gesels die hen treffen, te 
bevrijden door Uw gesels want zij kiezen niet voor vergeving en liefde. Dank U 
voor het voorbeeld van liefde en vergeving dat zich manifesteerde
toen ze U bloedig geselden! Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
8. De Kroning met doornen van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:

Mijn Jezus, na het geselen hebben ze U met een doornenkroon gekroond. Ze 
hebben U een purperen kleed aangetrokken en Gij werd bespot door degenen 
die vlak bij U waren. Immers, de vrienden waren ver weg gebleven! Wanneer 
de haat boze plannen gaat smeden, dan houdt hij niet gemakkelijk op. Het was
hun niet genoeg dat zij U zo bloedig gegeseld hadden maar nu gaan ze verder 
door U te honen en met een doornenkroon te kronen. Maar ook dit keer 
werden haat en boosheid door U verrast want Gij bleef rustig in heel Uw lijden.
Ze voelden aan Uw houding dat Gij zelfs begrip had voor hen die zo te werk 
gingen. Sterker nog: dat Gij hen liefhebt en hen niet veroordeelt. Maar zij 
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kennen in hun boosaardigheid geen grenzen. Zo gaat dat wanneer het kwaad 
een mens, een gezin, een gemeenschap aantast. Dan gaat de vernietiging 
door. Jezus, zie alle gekrenkten en vernederden, alle bespotten en 
verworpenen. Verlos hen door Uw doornenkroon uit de greep van hun beulen 
en onderdrukkers. Reinig hun hart van alle haat. Laat hen geen wraak 
beramen of kwaad met kwaad vergelden. Laat in Uw naam, Jezus, de 
vergeving zich uitbreiden. 
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
9. De Kruisdraging van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Kruisdraging J. Bosch.
Jezus, Gij hebt Uw kruis
naar de Calvarieberg
gedragen. Wat ik ook
weet over Uw kruisweg,
ik weet dat het
verschrikkelijk was. Toch
had Gij in een zee van
pijn en lijden drie
druppels troost: de
ontmoeting met Uw
Moeder, de zweetdoek
van Veronica en de
kortstondige hulp van
Simon van Cyrene bij het
dragen van het kruis. Gij
hebt zeker voor die
druppels vertroosting
gedankt en deze met
troost en kracht
vergolden. Maar
misschien hebt Gij U
daarbij ook afgevraagd: en waar zijn die anderen die ik zo onzelfzuchtig 
geholpen heb? En ik weet ook: Gij hebt ook hen begrepen en Uw kruis ook 
voor hen opgedragen. Help mij, Jezus, om iet te leren: gevoelig te zijn voor 
het leed van anderen, te kunnen troosten ook in de moeilijkste ogenblikken en 
dat het mij nooit zwaar valt het kruis van anderen om mij te nemen en te 
dragen. In het bijzonder smeek ik U: help ons allen om elkaar de kruisen en 
het leed niet nog zwaarder te maken. Want, het is de wil van de Vader dat wij 
het goed hebben en van elkaar houden ook, wanneer wij het moeilijk hebben.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
10. De Kruisiging van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Mijn Jezus, Gij hebt Uw geest aan de Vader overgegeven en zijt aan het kruis 
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gestorven, nadat Gij de beker had geledigd, die de Vader U had gereikt - want 
Gij waart bereid hem te aanvaarden. Ik blijf hier sprakeloos. Ik zal zwijgen 
over Uw kruis! (Blijf enige tijd zwijgen en overweeg de gebeurtenissen op de 
Calvarieberg) Hier valt niets te zeggen maar men moet verzuchten: o, kan de 
menselijke boosaardigheid dan zo ver gaan? Is de liefde van God voor ons dan 
waarlijk zo sterk dat de Vader zelfs Zijn Zoon niet gespaard maar toegelaten 
heeft dat de mensen Hem kruisigden voor onze verlossing? Is de vergeving 
van de Vader in Zijn Zoon dan zo groot dat Hij allen meteen vergeven heeft? - 
Mijn Jezus, dank U dat Gij dit alles voor ons hebt gedaan. Laat ook ons leren 
lief te hebben en te vergeven. Sterk allen die door gebrek aan liefde niet 
kunnen vergeven en in haat ten onder gaan. Help ons alles dat wij, zoals Gij, 
de wil van de Vader aanvaarden want dat is de enige weg tot verlossing. Wij 
bidden nog tot U voor de stervenden: geef hun kracht om in vrede hun geest 
aan de Vader over te geven.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...

Slotgebed:
Jezus, laat het overwegen van Uw lijden en Uw dood, Uw aanvaarding van de 
wil van de Vader en uit Zijn handen de lijdensbeker, mij nader tot U brengen. 
Laat dit mij kracht geven voor mijn lijden en mij nader brengen tot de 
lijdenden om mij heen. Dank U voor wat U voor mij gedaan hebt. Laat Uw 
lijden en Uw dood altijd in mijn ziel en in mijn hart zijn. Amen.
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De glorierijke geheimen:
De Heer leidt mij een nieuw leven binnen.
Inleidend gebed:
Ik wil U verheerlijken, o mijn God, want Gij hebt in Uw Zoon de dood 
overwonnen. Open mijn hart en verlicht mijn verstand, zodat ik U kan loven. 
Om niet anders wil ik U in deze geheimen bidden! Verlicht mij opdat ik U 
verheerlijk. Laat mijn leven tot Uw glorie strekken en tot glorie van Uw Zoon, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt door de kracht van Uw Heilige Geest die 
leeft en heerst in eenheid met U en de verrezen Verlosser. Amen.
11. De Verrijzenis van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
In heerlijkheid zijt Gij uit het graf verrezen, mijn Jezus, en zo hebt Gij de dood 
overwonnen! Wees geloofd en geprezen, o, roemrijke Overwinnaar! Wees 
geloofd en geprezen omdat Gij onze graven geopend en ons ten leven geleid 
hebt. Wees geloofd en geprezen in de hemel en op aarde. Laat al wat ter dood 
en ten ondergang gedoemd was, U loven en prijzen. Laat het ganse heelal U 
loven en prijzen! Ik verheerlijk U met de Kerk in dit loflied:
(Lees langzaam en overwegend)

Laat hemel en aarde, het ganse heelal van vreugde jubelen. Zie, de
overwinning van Jezus overheerst de dood, brengt het leven weer.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
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12. De Hemelvaart van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Ik verheerlijk U, mijn Jezus, want Gij hebt Uw
apostelen niet in droefheid achtergelaten
maar hen verblijd en veertig dagen later zijt
Gij aan hen verschenen. Toen zijt Gij voor
hun ogen naar de Vader gegaan en hebt
plaats genomen aan Zijn rechterzijde, want
als overwinnaar van de dood kwam deze
plaats U toe. Tegen de apostelen hebt Gij
gezegd dat zij moesten bidden en op hulp
wachten.
De heilige feestdag vieren wij van Jezus’
verrijzenis: Zie, Christus, de glorievolle Heer,
regeert, rechts van de Vader, de wereld.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O
mijn Jezus, vergeef...
13. De Neerdaling van de H. Geest
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Wij loven U, verrezen Overwinnaar, omdat Gij
de apostelen die met Uw Moeder baden, de
Geest van de Vertrooster gezonden en hun
leven veranderd hebt. Dan k U dat Gij hun
angst hebt veranderd in zekerheid, hun
benauwenis in vrede, de duisternis van hun onbegrip in de kracht der 
getuigenis tot aan het einde van de wereld. Zie, zoals ieder jaar komt voor ons
de dag der vreugde, waarop de Geest, de Trooster, neerdaalde op de 
apostelen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
14. De opneming van Maria ten Hemel
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Dank en eer aan U, mijn Heer, dat Gij Uw Moeder in Uw lijden niet hebt 
gespaard. Dank U voor de genaden die Gij Haar geschonken hebt en waardoor 
Zij meegewerkt heeft. Wij vereren Haar dan ook in Haar Tenhemelopneming. 
Dank U dat Gij Haar met lichaam en ziel opgenomen hebt, zij, de nederige 
dienstmaagd, Uw en ons aller Moeder. Dank U dat Gij ons in Haar een nieuwe 
weg, de weg der opstanding geopend hebt! Zoals het glanzende morgenrood, 
zoals de gloeiende middagzon, zoals de prachtige maan, is Maria ten hemel 
opgenomen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
15. De Kroning van Maria in de hemel
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
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Wees geloofd en geprezen, o, mijn Heer, omdat Gij Moeder Maria in de hemel 
tot koningin hebt gekroond. Dank U, Maria, dat Gij toegestaan hebt, dat door U
de Heer verheerlijkt wordt! Eerste onder alle schepselen, O, Moeder Gods, o, 
koningin, in schoonheid wordt Gij overtroffen door onze genadige Schepper.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn
Jezus, vergeef...
Slotgebed:
Dank U, Heer Jezus Christus, dat ik door deze
mysteriën en van de rozenkrans de kracht heb mogen
ervaren, waarmee Gij de dood en de zonde hebt
overwonnen. Dank U voor de vreugde die Gij Uw
Moeder, Uw apostelen, de hele wereld en al het
geschapene door Uw verrijzenis hebt bereid. Dank U
dat wij niet meer zijn overgeleverd aan de dood maar
dat ons de weg naar het leven is gewezen. Dank U dat
van nu af geen van de mensen, Uw broeders, in dood
en duisternis moet eindigen in plaats van in licht en
leven. Laat van nu af mijn hart aanhoudend tot U
zingen en U verheerlijken. En laat het lied van de
opstanding, het lied van de volheid van het leven, van
vreugde, vrede en liefde nooit op mijn lippen
verstommen. Moge het zo zijn door de voorspraak van
Maria, die Gij verheerlijkt hebt en door wie de Vader
verheerlijkt is in de Heilige Geest, die leeft en heerst
met U, Jezus, en met de Vader in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

De H. Rozenkrans door Josemaria Escrivá71

In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)

Ik geloof in God de almachtige Vader...
(Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader…

Blijde geheimen
1. De groetenis van de engel.
De namen van...Onze Vader...
Overweging:

71 1902-1975. Heilig verklaard, stichter van ‘Opus Dei’
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Vergeet niet, mijn vriend, dat we kinderen zijn. De Vrouw met de zoete naam, 
Maria, is in gebed verzonken. Jij bent in dit huis wie je maar wilt: een vriend, 
een dienaar, een nieuwsgierige, een buur... - Ik durf op dit moment niets te 

zijn. Ik verberg me achter jou, en vol verbazing 
beschouw ik dit tafereel: de Aartsengel brengt zijn 
boodschap over... - Hoe zal dit geschieden, daar ik 
geen man beken72? De stem van onze Moeder doet mij,
bij wijze van contrast, denken aan al de onreinheden 
van de mensen... ook de mijne. Hoe plaats ik dan deze 
aardse laagheden... En, wat een voornemens! - Mij 
geschiede naar uw woord73. Bij de schoonheid van deze
maagdelijke woorden, is het Woord vlees geworden. 
Het eerste tientje loopt ten einde... Ik heb nog tijd om 
tot mijn God te zeggen, voordat iemand anders het 
doet: Jezus, ik bemin U.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn 
Jezus, vergeef...
2. Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Jonge vriend, nu heb je zeker al geleerd hoe je verder 
moet gaan. – Houd Jozef en Maria blij gezelschap... en 
je zult overleveringen horen van het Huis van David. Je
zult horen over Elisabeth en Zacharias, je zult ontroerd 
worden door de intens zuivere liefde van Jozef, en 
telkens als er gesproken wordt over het Kind dat in 
Bethlehem geboren zal worden, zal je hart sneller gaan
kloppen...Met spoed reizen wij naar het bergland, naar 
een dorp van de stam Juda .
We komen daar aan. - Het is het huis waar Johannes 
de Doper geboren zal worden. - Elisabeth bejubelt vol 
dankbaarheid de Moeder van de Verlosser: Gezegend 
zijt gij onder alle vrouwen, en gezegend is de vrucht 
van uw schoot! - Waaraan heb ik het te danken dat de 
Moeder van mijn Heer naar mij toe komt? De Doper 
springt op in de schoot van Elisabeth... - De 
nederigheid van Maria uit zich in het Magnificat... - En 

jij en ik, die hoogmoedig zijn - die hoogmoedig waren - beloven nederig te 
worden.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
3. De Geboorte van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Er is een besluit uitgevaardigd door keizer Augustus, dat er een volkstelling 

72 Luc. 1: 34.
73 Luc. 1: 38.
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gehouden moet worden in heel zijn rijk. Daarvoor moet ieder naar de stad van 
zijn voorouders.Omdat Jozef uit het huis van David is, reist hij met de Maagd 
Maria vanuit Nazareth naar een stad in Judea, Bethlehem geheten. En in 
Bethlehem wordt onze God geboren: Jezus Christus! - In een stal: er is geen 
plaats in de herberg. - Zijn Moeder wikkelt Hem in doeken en legt Hem neer in 
een kribbe. Koude. - Armoede. - Ik ben een jong knechtje van Jozef. - Wat is 
Jozef goed! - Hij behandelt mij als een vader. - Hij vergeeft het mij zelfs dat ik 
het Kind uren achtereen in mijn armen neem een zoete, liefdevolle woorden 
tegen Hem zeg... En ik kus Hem - kus jij Hem ook - , ik dans voor Hem, ik zing
voor Hem en ik noem Hem Koning, Liefde, mijn God, mijn Enige en mijn Alles! 
Wat is het Kind mooi... en wat duurt dit tientje kort!
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
4. De Opdracht van Christus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Nu de tijd aangebroken is, waarop
volgens de Wet van Mozes, de Moeder
gereinigd dient te worden, moeten zij
met het Kind naar Jeruzalem gaan om
Het aan de Heer op te dragen. En
deze keer zal jij het zijn, mijn vriend,
die de kooi met duiven draagt. - Besef
je het? Zij - de Onbevlekte! -
onderwerpt zich aan de Wet, alsof Zij
onrein is. Zal jij, dwaas kind, uit dit
voorbeeld leren dat je de Heilige Wet
van God moet vervullen, ook al kost
het je nog zoveel offers?
Zuivering! Jij en ik, wij hebben
zuivering nodig! - Genoegdoening
moeten we geven, en meer dan alleen
maar genoegdoening: liefde. – Een
liefde die als een gloeiend ijzer het
vuil uit onze ziel wegbrandt; die als
een vuur met goddelijke vlammen ons
koude hart doet ontgloeien. Een
rechtvaardig en godvrezend man is,
door de Heilige Geest geleid, naar de
tempel gekomen. Hem was
geopenbaard, dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus zou zien. Hij 
neemt de Messias in zijn armen en zegt Hem: nú kunt Gij, Heer, uw dienaar 
naar uw woord in vrede laten gaan, want mijn ogen hebben de Redder 
aanschouwd.
Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
5. De terugvinding van Jezus in de tempel
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De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Waar is Jezus? Maria, het kind! Waar is Het? Maria huilt. – Tevergeefs zijn jij 
en ik van de ene groep naar de andere gelopen, en van de ene karavaan naar 
de volgende: niemand heeft Hem gezien. – Ook Jozef huilt, na vergeefse 
pogingen om zijn tranen te bedwingen... En jij... En ik. Omdat ik maar een 
gewoon ruw knechtje ben, huil ik hete tranen en roep ik luidkeels hemel en 
aarde aan... om de keren goed te maken dat ik Hem verloor door mijn schuld 
en niet schreide. Jezus, dat ik U
nooit meer verlies... Het ongeluk en
het verdriet, mijn vriend, verenigen
ons nu, zoals ons tóen de zonde
verenigde. Uit het diepste van ons
wezen stijgen zuchten op van intens
berouw en vurige woorden, die geen
pen kan of mag weergeven. En als
wij dan getroost worden door de
vreugde Jezus, na drie dagen, terug
te vinden in gesprek met de leraren
van Israël, zal in jouw en mijn ziel
heel diep de plicht gegrift blijven,
ons huis en onze familie te verlaten
om de Hemelse Vader te dienen.
Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus,
vergeef...
Droevige geheimen:
De heer legt met mij Zijn lijdensweg
af.
6. De doodsangst van Jezus in de
hof van Olijven
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Bidt opdat gij niet op de bekoring
ingaat. - En Petrus viel in slaap. -
De andere apostelen ook. - En jij,
jonge vriend, bent ook ingeslapen...,
en ik was eveneens een slapende
Petrus. Jezus, alleen en bedroefd,
lijdt, en de aarde wordt met zijn
bloed doordrenkt. Op de harde
grond geknield, volhardt Hij in
gebed... Hij huilt om jou... en om
mij: het gewicht van de zonden van
de mensen verplettert Hem.Vader, als Gij wilt, laat dan deze kelk aan Mij 
voorbijgaan...
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Maar toch, niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Een engel uit de hemel sterkt 
Hem. - Jezus is aan doodsangst ten prooi. - Hij bidt verder, met nog meer 
aandrang... - Hij komt bij ons, die slapen: Staat op en bidt - herhaalt Hij ons -,
opdat ge niet op de bekoring ingaat. Judas de verrader: een kus. - Het zwaard 
van Petrus blinkt in de nacht. - Jezus spreekt: als tegen een rover zijt ge 
uitgetrokken om Mij gevangen te nemen? Wij zijn lafaards: wij volgen Hem 
van verre, maar wakend en biddend. - Gebed...
Gebed...
Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
7. De Geseling van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
De rozenkrans 91
Pilatus spreekt: het is bij u de gewoonte, dat er op het Paasfeest iemand wordt
vrijgelaten. Wie zullen we in vrijheid stellen: Barabbas - een dief, die met 
anderen wegens moord gevangen is genomen – of Jezus? Laat Deze sterven 
en bevrijd Barabbas, schreeuwt het volk, aangespoord door zijn leiders. Pilatus
spreekt opnieuw: Wat zal ik dan doen met Jezus, die de Christus wordt 
genoemd? - Kruisig Hem! Pilatus zegt voor de derde maal tegen hen: Wat voor
kwaad heeft Hij dan gedaan! Ik vind in Hem niets dat de doodstraf 
rechtvaardigt. De menigte schreeuwt nog harder: kruisig Hem, kruisig Hem! En
Pilatus, die het volk tevreden wil stellen, laat Barabbas vrij en geeft bevel om 
Jezus te geselen. Vastgebonden aan de geselpaal. Overdekt met wonden. Je 
hoort de zweepslagen zijn vlees openscheuren, zijn vlees zonder smet, dat lijdt
voor jouw zondig vlees. - Meer slagen.
Meer wellust. Nog meer... Het is het toppunt
van menselijke wreedheid. Ten slotte uitgeput,
maken ze Jezus los. - En ook het lichaam van
Christus bezwijkt onder de pijn en valt, als een
worm, gebroken en half dood. Jij en ik zijn
niet in staat om te spreken. – Woorden zijn
niet nodig. - Kijk naar Hem, kijk naar
Hem...lang. Zal jij, na dit alles, ooit nog
kunnen opzien tegen boetedoening?
Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
8. De Kroning met doornen van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Aan het verlangen van onze Koning om te
lijden is voldaan!`- Ze voeren mijn Heer naar
de binnenplaats van het paleis en daar roepen ze de hele afdeling bij elkaar. - 
De brute soldaten hebben zijn allerzuiverst Lichaam ontkleed. Zij doen Hem 
een oude vuile purperen lap om. - Een rietstok als scepter in zijn 
rechterhand...De doornenkroon, met hamerslagen op zijn hoofd gedrukt, 
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maakt Hem tot spotkoning... - Gegroet, Koning der Joden! En met slagen 
verwonden zij zijn hoofd. Zij geven Hem klappen in het gezicht... en bespuwen
Hem. Met doornen gekroond en gekleed in een purperen vod wordt Jezus aan 
het Joodse volk getoond: ecce Homo! - Ziedaar de mens. En opnieuw beginnen
de hogepriesters en hun dienaren te schreeuwen: kruisig Hem, kruisig Hem!- 
Jij en ik, hebben wij Hem niet opnieuw met doornen gekroond, geslagen en 
bespuwd? Nooit meer, Jezus, nooit meer... En een vast en concreet voornemen
sluit dit tientje af.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
9. De Kruisdraging van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Met het Kruis op zijn schouders trekt Jezus naar de Calvarieberg, die in het 
Hebreeuws Golgotha heet. - Zij houden een zekere Simon aan, een man uit 
Cyrene, die van het veld komt; hem beladen ze met het Kruis om het achter 
Jezus aan te dragen. Nu is de voorspelling van Jesaja in vervulling gegaan: - 
Hij werd onder de boosdoeners geteld; want er werden nog twee anderen 
weggevoerd, rovers, om samen met Hem ter dood te worden gebracht. Als 
iemand Mij wil volgen… Jonge vriend, wij zijn bedroefd, terwijl wij het Lijden 
van Onze Heer Jezus beleven. - Zie, hoe liefdevol Hij het Kruis omhelst. - Leer 
van Hem. - Jezus draagt het Kruis voor jou: draag jij het dan voor Jezus.Maar 
sleep het Kruis niet achter je aan... Neem het vastberaden op je schouders, 
want als je het zó draagt, zal jouw Kruis niet zomaar een Kruis zijn, maar... 
het heilig Kruis. Berust niet in het Kruis. Berusting is niet zo’n edelmoedig 
woord. Bemin het Kruis. Als je het
werkelijk liefhebt, zal jouw Kruis... een Kruis zonder Kruis zijn.En jij zult zeker,
net zoals Hij, Maria op je weg ontmoeten.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
10. De Kruisiging van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Voor Jezus van Nazareth, de Koning der Joden, staat de troon der overwinning 
gereed. Jij en ik zien Hem niet ineenkrimpen wanneer Hij wordt 
vastgespijkerd: alles lijdend wat een mens maar lijden kan, spreidt Hij zijn 
armen uit in de houding van de Eeuwige Hogepriester. De so   daten nemen 
zijn heilige kleren en delen die in vieren. - Om zijn bovenkleed niet te 
scheuren, loten zij om te zien wie het zal krijgen. - Aldus gaat de Schrift 
nogmaals in vervulling, die zegt: zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en 
dobbelden om mijn gewaad. Hij is reeds omhoog geheven... - En dicht bij haar 
Zoon, aan de voet van het Kruis, staat de Heilige Maria... met Maria, de vrouw 
van Klopas, en Maria Magdalena. Ook Johannes, de leerling die Hij liefhad. - 
Ziedaar je Moeder! Zijn eigen Moeder geeft Hij ons tot Moeder. Eerder gaven 
ze Hem met alsem gemengde wijn te drinken; hij proefde ervan maar wilde 
niet echt drinken.Nú dorst hij… naar liefde, naar zielen.- Alles is volbracht. 
Dom Kind, kijk: dit alles..., dit alles heeft Hij geleden voor jou... en voor mij... 
- Huil je niet?
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Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…
Verheerlijking
11. De verrijzenis van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria, de moeder van 
Jacobus, en Salome welriekende kruiden om het dode lichaam van Jezus te 
gaan balsemen. - De volgende dag, heel vroeg, als de zon juist op is, komen 
ze bij het graf. Naar binnen gaand, raken ze hevig ontsteld, want ze vinden het
lichaam van de Heer niet. - Een jongeman, in wit gewaad gekleed, zegt hun: 
weest niet bevreesd. Ik weet dat gij Jezus van Nazareth zoekt: - Hij is niet 
hier, want Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft. Hij is verrezen! - Jezus is 
verrezen. Hij is niet in het graf. - Het leven heeft de dood overwonnen. Hij 
verscheen aan zijn Allerheiligste Moeder. - Hij verscheen aan Maria Magdalena,
die dwaas van liefde is. - En aan Petrus en de overige apostelen. - En aan jou 
en aan mij, die zijn leerlingen zijn en dwazer dan Magdalena: wat hebben wij 
Hem allemaal niet gezegd!Mogen wij nooit door de zonde sterven; moge onze 
geestelijke verrijzenis eeuwig duren. - En voor dit tientje af is, heb jij de 
wonden van zijn voeten gekust..., en ik, die meer durf - omdat ik meer kind 
ben - heb mijn lippen gedrukt op zijn open zijde.

Weesgegroet (10 x)... Glorie zij 
de Vader,...O mijn Jezus, 
vergeef...
12. De Hemelvaart van 
Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
De Meester onderricht nu zijn 
leerlingen: hij heeft hun geest 
ontvankelijk gemaakt voor het 
begrijpen van de Schriften, en 
neemt hen als getuigen van zijn 
leven en zijn wonderen, van zijn
lijden en sterven, en van de 
heerlijkheid van zijn verrijzenis. 
Dan leidt Hij hen naar Bethanië,
heft zijn handen omhoog en 

zegent hen. - En terwijl Hij hen zegent, verwijdert Hij zich van hen en stijgt op 
ten hemel totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrok. Jezus is weer bij de 
Vader. - Twee Engelen in witte gewaden komen naderbij en zeggen ons: 
mannen van Galilea, wat staat ge naar de Hemel te staren? Petrus en de 
anderen keren terug naar Jeruzalem - met grote blijdschap. – Het is 
rechtvaardig dat Christus’ Heilige Mensheid nu hulde, lof en aanbidding 
ontvangt van alle Engelenkoren en van alle legioenen der gelukzaligen in de 
Hemel.Maar jij en ik voelen ons als wezen: we zijn bedroefd, en we gaan troost
zoeken bij Maria. 
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Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
13. De Neerdaling van de H. Geest
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
De Heer had gezegd: Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Helper, 
een andere Trooster geven om voor eeuwig bij u te blijven. – De leerlingen 
waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een 
gedruis alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten 
waren, was er vol van.- Tegelijk verdeelden zich tongen van vuur en zetten 
zich neer op ieder van hen. De Apostelen, vervuld van de Heilige Geest, 
stonden er als dronken bij. En Petrus, omringd door de elf, verhief zijn stem en
sprak. - Wij, mensen uit wel honderd landen, luister naar hem. - Iedereen 
hoort hem in zijn eigen taal. - Jij en ik in de onze. - Hij spreekt tot ons over 
Jezus Christus, de Heilige Geest en de Vader. Ze stenigen hem niet en zetten 
hem ook niet in de gevangenis: drieduizend van degenen die hem gehoord 
hebben, bekeren zich en laten zich dopen. Nadat jij en ik de Apostelen hebben 
geholpen bij het toedienen van het doopsel, loven wij God de Vader, door zijn 
Zoon Jezus, en voelen wij ons ook dronken van de Heilige Geest.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
14. De opneming van Maria ten Hemel
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
- Maria is met ziel en lichaam door God in
de hemel opgenomen: en de Engelen
juichen! Zo zingt de Kerk. - En met deze
vreugdekreet beginnen wij onze
beschouwing bij dit tientje van de Heilige
Rozenkrans. De Moeder van God is
ingeslapen. - Rondom haar bed staan de
twaalf Apostelen. - Mattias in de plaats
van Judas. En wij staan ook bij haar, door
een voorrecht dat allen eerbiedigen. Maar
Jezus wil zijn Moeder met ziel en lichaam
bij zich hebben in de Heerlijkheid. - En het
hemels Hof ontvouwt al zijn pracht om
Onze Lieve Vrouw feestelijk te ontvangen.
- Jij en ik - ten slotte maar kinderen -
nemen de sleep van de schitterende
blauwe mantel van de
Heilige Maagd op, en zo kunnen wij dit
wonderbare schouwspel gadeslaan. De
Allerheiligste Drie-eenheid ontvangt de
Dochter,  Moeder en Bruid van God, en
bewijst haar alle eer...- En zo groot is haar
majesteit, dat de Engelen zich afvragen:
wie is Zij?
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Weesgegroet
(10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
15. De Kroning van Maria in de hemel
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Je bent volmaakt mooi, er is geen smet op je! - Een gegrendelde hof ben je, 
mijn zuster, Bruid, een gegrendelde hof, een verzegelde bron. - Kom, je zult 
gekroond worden. Als jij en ik de macht daartoe hadden, zouden ook wij haar 
tot Koningin en Heerseres over heel de schepping gemaakt hebben. Er 
verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw met een kroon van twaalf
sterren op haar hoofd. – Bekleed met de zon. - De maan aan haar voeten. 
Maria, Maagd zonder smet, heeft Eva’s val hersteld: en zij heeft met haar 
onbevlekte voet de kop van de helse draak vertrapt. Dochter van God, Moeder 
van God, Bruid van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest kronen haar 
als de Koningin van het Heelal. En de Engelen bewijzen haar als onderdanen 
de verschuldigde eer..., en de patriarchen, de profeten en de Apostelen..., en 
de martelaren, de belijders, de maagden en alle heiligen..., en alle zondaars en
jij en ik.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…

Johannes Paulus II
In zijn apostolische brief “De rozenkrans van de Maagd Maria” nodigt Johannes
Paulus II de gelovigen uit dit gebed te bidden. Maria leert ons “om de 
schoonheid op het gezicht van Christus te overdenken en om de diepten van 
Zijn liefde te ervaren”. De paus heeft bij die gelegenheid in het jaar van de 
rozenkrans een 4de reeks geheimen toegevoegd74.
De vraag die men vaak stelt bij de nieuwe
geheimen is: “maar is de heilige rozenkrans niet
een Maria gebed?” Dat in deze geheimen Maria
nauwelijks verschijnt is niet toevallig. Slechts in de
bruiloft van Kana is ze aanwezig.
En overal blijft ze op de achtergrond. De bedoeling
is te overwegen dat de Heer zelf centraal staat ook
in het rozenkrans gebed.
De ineliding zal wel klassiek zijn De Heilige
Namen....Laudate...
Onze Vader...10 x Weesgegroet...Glorie aan de
Vader... O, mijn
Jezus...
Onze Vader...10 x Weesgegroet...Glorie aan de
Vader... O, mijn
Jezus...
1.   Jezus wordt gedoopt in de Jordaan  .  
Bij het doopsel van Jezus in de Jordaan horen we de stem van God de Vader 

74 Januari 2003: “Rosarium Virginis Mariae”.
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zeggen: “dit is mijn Zoon, mijn welbeminde, luistert naar Hem75”.
Worden wij niet door het doopsel kinderen van God? Om God te verblijden 
kunnen we het beste op Christus lijken. Christus is het licht van de wereld. 
Maar nu verlicht hij de wereld door middel van de christenen.
Kan ik zeggen dat ik als christen ook licht en voorbeeld probeer te zijn? Ben ik 
eerlijk, hardwerkend, dienstbaar en openhartig? Doe ik moeite om de leer van 
Christus te kennen om antwoord te geven op vragen van mensen? Zoals 

oorlog en vrede, huwelijk en 
gezin,..
2. Jezus verricht zijn eerste 
wonder in de bruiloft te Kana
Op voorspraak van zijn 
moeder.
De Heer wil intens en 
volmaakt geluk. Hij bevestigd 
vanaf het begin echt 
menselijk geluk. We zijn 
geroepen om de neiuwe 
hemel en de nieuwe aarde te 
helpen, met handen en voeten
realiseren. Die bruiloft was 
een familiefeest. Het is een 
van de enige keren dat Maria 
in Kezus openbaar leven 
genoemd wordt. Zij wil dat 
mensen vieren. Jezus is de 
bewerker van de grootste 
vreugde. Zeven kruiken, de 
volle maat, de ‘mannenmaat 
van Christus76’ brengt 
vreugde.
3. De oproep tot bekering:

De prediking van het Rijk Gods.
Jezus predikt en roept op tot bekering: ‘bekeert u en gelooft in het evangelie’. 
Maar bekering is meer dan alleen maar katholiek worden.
Bekering doe je elke dag. Bekering is God en onze medemens om vergeving 
vragen wanneer we fout zijn geweest. Bekering is een berouwvolle biecht 
uitspreken en opnieuw beginnen. Het is zoals Petrus zeggen: “Heer, U weet 
alles, U weet dat ik U liefheb7716”.
4. De gedaante verandering op
de berg Tabor Jezus liet drie van de apostelen zijn godheid zien op de berg 
Tabor. Zij hebben een stukje van de hemel geproefd en hadden graag daar 
75 Matt. 3: 7.
76 “Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis
van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der
volheid van Christus.” Ef. 4:13.
77 Joh. 21: 17.
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willen blijven. Op die manier heeft Jezus zijn leerlingen willen voorbereiden op 
het lijden en de dood die zouden volgen. Zou het niet verstandig zijn om onze 
zegeningen te tellen?
Om God te danken wanneer het goed gaat: met de gezondheid, met onze 
dierbaren, met ons werk en de financiën, en zo voort. Dankbaar zijn vergroot 
onze weerstand op momenten dat het minder wordt. De Heer die voor mij zo 
goed heeft gezorgd in het verleden, hoe zou ik nu denken dat Hij mij vergeten 
is?
Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor Uit die wolk klonk een stem: 
‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert 
naar Hem78’. Heer, hier zijn we, om te luisteren naar wat U ons maar zeggen 
wilt. Spreek tegen ons. Wij luisteren aandachtig naar uw stem. Dat uw woord, 
door in onze ziel binnen te dringen, onze wil in brand zet om zich er vol vuur 
op te storten U te gehoorzamen. Weest ervan overtuigd dat het niet moeilijk is
het werk om te zetten in een biddend gesprek. We hoeven het alleen maar op 
te dragen en de handen uit de mouwen te steken en God zal het horen en ons 
bemoedigen. We zullen ons de stijl van contemplatieve zielen eigen maken, te 

midden van het dagelijks 
werk!
5. De instelling van de 
Eucharistie
Tijdens het laatste 
avondmaal. En als vijfde 
geheim van het licht hebben 
wij de instelling van de 
Eucharistie tijdens het laatste 
avondmaal. Jezus zelf geeft 
zich aan ons over, met zijn 
Lichaam, met zijn Bloed, met 
zijn mensheid en zijn 
Godheid.
Jezus stelt de Eucharistie in 
Het paasfeest was ophanden. 
Jezus, die wist dat zijn uur 
gekomen was om uit deze 

wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, 
gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe79. De nacht viel over de 
wereld, want de oude riten, de tekenen die God in vroegere tijden in zijn 
oneindige barmhartigheid aan de mensheid gegeven had, stonden op het punt 
zich in hun volheid te ontplooien. Zo zou de weg opengelegd worden naar de 
echte dageraad: de nieuwe Pasen. De Eucharistie werd in de nacht ingesteld, 
als voorbereiding op de morgen van de Verrijzenis. Jezus is in de Eucharistie 
gebleven uit liefde… voor jou. Hij bleef, hoewel Hij wist hoe de mensen Hem 
zouden ontvangen… en hoe jij Hem ontvangt. Hij bleef om voedsel voor jou te 

78 Mat. 17: 5.
79 Joh. 13: 1.
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zijn, en opdat je Hem opzoekt en Hem vertelt wat je bezighoudt. Hij bleef 
opdat je, door te bidden bij het tabernakel en door de heilige communie, elke 
dag meer van Hem gaat houden en bereikt dat veel, heel veel andere mensen 
dezelfde weg volgen.

De rozenkrans van de liefde
Bron: - Deze tweede reeks overwegingen bij het Rozenkransgebed geeft voor 
elk mysterie een woord uit
de H. Schrift en een woord uit de boodschappen van onze hemelse Moeder aan
haar veelgeliefde zonen. 
(Driemaandelijks tijdschrift van de Mariale Priesterbeweging in Vla anderen, 
april-juni 1999)
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, geliefde Dochter van God de
Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, goede Moeder van God de Zoon,
Weesgegroet...
Ik groet u, trouwe Bruid van God de H.
Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader…
Liefde en vreugde
1. Het angelus
De namen van...Onze Vader...
“De heilige Geest zal over u komen en de
kracht van de Allerhoogste zal u
overschaduwen; daarom zal wat ter wereld
wordt gebracht heilig genoemd worden,
Zoon van God. Maria sprak: zie de
dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar
uw woord8019.“Dit ‘ja’ is opgebloeid in mijn
ziel, als vrucht van veel stilte... ook als
vrucht van veel gebed... mijn ‘ja’ was ook
een volmaakte instemming met het lijden. Ik
aanvaard in mijn Onbevlekt Hart uw ‘ja’ dat
gij allen vandaag uitspreekt. Zegt uw ‘ja’
opdat de wil van de Vader geschiede” (25-3-
80).
Vrucht van het mysterie: oprechte nederigheid.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
2. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De namen van...Onze Vader...“Elisabeth sprak: waaraan heb ik het te danken 
dat de Moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Maria sprak: Van vreugde 

80 Luc. 1: 35-38.
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juicht mijn geest om God mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de 
kleinheid zijner dienstmaagd81”.
“Tegenover Satans hernieuwd gebaar van hoogmoed en opstandigheid, die 
reeds het hele mensdom heeft misleid, zal Ik door middel van mijn kleine 
kindertjes nogmaals herhalen: ‘Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede 
naar uw woord’ “. 
Vrucht van het mysterie: broederlijke liefde.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
3. De geboorte van Jezus te Bethlehem
De namen van...Onze Vader...
“De engel sprak: heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad 
van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind 
vinden, in doeken gewikkeld en liggend in
een kribbe82”. “Zijn tweede en glorievolle
komst is nabij... Moge uw ziel verlicht
worden door het licht van de goddelijke
genade en van zijn altijddurende
aanwezigheid in u. Moge uw hart opengaan
voor een nieuwe en grotere bekwaamheid tot
beminnen... Moge uw lichaam omkleed
worden met de mantel van de heiligheid en
de zuiverheid...Brengt...omkleed met het
licht van mijn Onbevlekt Hart, een kostbare
wieg in gereedheid voor zijn glorievolle
wederkomst”. 
Vrucht van het mysterie: strijd tegen de
begeerlijkheid naar aardse
goederen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O
mijn Jezus, vergeef...
4. Opdracht van Jezus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
“Toen de tijd aanbrak,..brachten zij het Kind
naar Jeruzalem om het aan de Heer op te
dragen. Simeon sprak: ‘Zie dit Kind is
bestemd tot val of opstanding van velen in
Israël, tot een teken dat weersproken
wordt83.” “Ook gij, toegewijd aan mijn
Onbevlekt Hart, zijt heden geroepen om dit teken van tegenspraak te zijn: 
Door uw leven, dat slechts een geleefd Evangelie zal zijn... Door uw woord, dat
steeds luider en duidelijker de waarheid zal herhalen die mijn Zoon Jezus u is 
komen openbaren... Door uw getuigenis, dat een licht en een voorbeeld zal 
moeten zijn voor heel de Kerk.” (2-02-0976).

81 Luc. 1: 43-48.
82 Luc. 2: 11-12.
83 Luc. 2: 34.
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Vrucht van het mysterie: offer van zichzelf voor de redding van de zondaars.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
5. De wedervinding van Jezus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
“Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?... Hij ging met 
hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. En met de jaren nam 
Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen84” “Weest 

volgzaam: dit 
belaagd Mij het 
meest en het kost u 
het meest. Weest 
volgzaam: dikwijls 
slaagt ge er niet in 
dit te zijn en uw 
hemelse Moeder is 
bedroefd wanneer 
aan zoveel goede wil
in de praktijk zo 
weinig volgzaamheid
beantwoordt” (13-
07-1978).
Vrucht van het 
mysterie: 
gehechtheid aan 
Jezus en zijn 
onderricht.
Weesgegroet (10 
x)... Glorie zij de 
Vader,...O mijn 
Jezus, vergeef...

Liefde en lijden
6. De doodstrijd van Jezus in de hof van Olijven
De namen van...Onze Vader...
“Hij bad: Vader als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: 
niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Nu verscheen Hem een engel om Hem te 
sterken. Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn zweet 
werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen85”. “Treedt met 
Jezus binnen in Getsemani. Laat u in zijn armen drukken om heel de doodstrijd
te proeven van een Hart dat het meest heeft bemind, dat zich het meest heeft 
gegeven en dat verdrukt wordt door al het kwaad, de haat en de zonde van de
wereld” (16-04-1987).
Vrucht van het mysterie: Overgave aan de wil van God.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...

84 Luc. 2: 48-52.
85 Luc. 22: 42-44.
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7. De geseling van Jezus
De namen van...Onze Vader...
“Pilatus zei: Het is duidelijk, dat Hij niets
heeft bedreven wat de doodstraf zou
rechtvaardigen. Ik zal Hem daarom een
tuchtiging laten toedienen en dan
vrijlaten86”. “Toen liet Pilatus Jezus
geselen87”. “Jezus wordt gegeseld in zijn
lichaam door het zich uitbreiden van de
zonde van onzuiverheid, door deze golf
van slijk die alles besmeurd en door
zoveel beledigingen die tegen de
waardigheid van de menselijke persoon
worden bedreven” (17-04-1987).
Vrucht van het mysterie: Versterving.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
8. De Doornkroning van Jezus
De namen van...Onze Vader...
“De soldaten vlochten een kroon van
doorntakken, zetten Hem die op het
hoofd en wierpen Hem een purperen
mantel om. Ze traden op Hem toe en
zeiden: Gegroet, koning der Joden! En zij
sloegen Hem in het gezicht88”. “Beleeft
opnieuw samen met Mij deze
ogenblikken, die nu buiten de tijd staat omdat ze behoren tot een goddelijk en 
eeuwig liefdeplan... Jezus wordt nog met doornen gekroond door de dwalingen 
die verspreid worden en door het verlies van het ware
geloof van zo velen” (17-04-1987).
Vrucht van het mysterie: Stilzwijgen bij vernederingen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
9. De Kruisdraging van Jezus
De namen van...Onze Vader...
“Zij voerden Hem weg ter kruisiging89”. “Een grote volksmenigte volgde Hem, 
ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden90”. “ Ik 
ben dicht bij mijn Zoon Jezus op het ogenblik dat Hij de Calvarieberg beklimt, 
uitgeput door onmetelijk lijden en door het gewicht van het kruis, dat Hij met 
zachtmoedigheid en liefde draagt. Welke inspanning doet Jezus om te 
klimmen; welk lijden bezorgt Hem elke stap die Hij zet naar de top van de 
Calvarië” (20-04-1984).
Vrucht van het mysterie: hulp bieden aan wie het kruis draagt.
86 Luc. 23: 15-16.
87 Joh. 18: 1.
88 Joh. 19: 1-3.
89 Matt. 27: 31.
90 Luc. 23: 27.
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Weesgegroet (10 x)... Glorie zij
de Vader,...O mijn Jezus,
vergeef...
10. De kruisiging en de
dood van Jezus
De namen van...Onze Vader...
“Jezus zei, opdat de Schrift
vervuld zou worden: Ik heb
dorst...Toen Jezus van de zure
wijn genomen had, zei Hij: Het
is volbracht.
Daarop boog Hij het hoofd en
gaf de geest91”.“Bestijgt met
Mij de Calvarie van deze eeuw,
om te begrijpen hoe ook
vandaag mijn passie herhaald
wordt... Op de Calvarie van
deze eeuw wordt Jezus
voortdurend gekruisigd en
gedood in de miljoenen
onschuldige kindertjes, die nog
in de schoot van hun moeder
van het leven beroofd worden
en in al de slachtoffers van de
haat, het geweld en de
oorlogen.” (17-04-1987).
Vrucht van het mysterie:
berouw over de zonden.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij
de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
De glorie van de liefde
11. De verrijzenis van Jezus
De namen van...Onze Vader… 
“Op de eerste dag van de week gingen zij zeer vroeg in de morgen naar het 
graf...Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen binnen, maar 
vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet92” In de avond van die eerste 
dag van de week, toen de verblijfplaats van de leerlingen gesloten was, uit 
vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 
Vrede zij u9332”.“Christus, verrezen en levend onder u, is de reden van uw 
vreugde, van uw vertrouwen, van uw hoop in deze laatste tijden... Moge uw 
hart vandaag jubelen en vervuld zijn van dezelfde vreugde die Ik heb 
gesmaakt toen Ik mijn Zoon Jezus gezien heb, in de glans van zijn godheid, 
zich over Mij neerboog om een einde te stellen aan mijn moederlijke smart”.

91 Joh. 19: 28-30.
92 Luc. 24: 1-3.
93 Joh. 20: 19-20.
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(19-4-92). Vrucht van het mysterie: geloof in de persoon en het
woord van Jezus.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn
Jezus, vergeef...
12. De Hemelvaart van Jezus
De namen van...Onze Vader...
“Daarop sprak Jezus tot hen: Gaat uit over de hele
wereld en verkondigt het evangelie aan heel de
schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered
worden, maar wie niet geloofd zal veroordeeld
worden... Nadat de Heer Jezus aldus tot hen
gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit
aan de rechterhand van God94”. “Wanneer mijn Zoon
Jezus, na zich aan de dood overgeleverd te
hebben om voor u een eeuwige verlossing te
bekomen, in de glans van zijn goddelijke heerlijkheid
opstaat en ten hemel opstijgt, plaatst de Vader Hem
aan zijn rechterhand...omdat Hem de eer gegeven
wordt die Hem alleen toekomst, als zijn eniggeboren
Zoon” (15-08-1997). Vrucht van het mysterie: hoop
op het paradijs.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn
Jezus, vergeef...
13. De neerdaling van de H. Geest over de
apostelen
De namen van...Onze Vader... “Zij werden allen
vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde
talen te spreken naargelang de Geest hun te
vertolken gaf...Petrus zei: Hier gebeurt wat door de
profeet Joel gezegd is: Het zal geschiedenis in de
laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal
uitstorten over alle mensen95”. “Ik was samen met de
apostelen...Ik zag met vreugde het wonder van hun
volledige verandering. Van vreesachtige en bange
mensen die ze waren, traden ze uit het Cenakel als moedige en 
onverschrokken getuigen van Jezus en van zijn Evangelie. In het Cenakel van 
mijn Onbevlekt Hart moet nu de wonderbare gebeurtenis plaats vinden
van de tweede Pinksteren, door u afgesmeekt en verwacht. Nogmaals zullen 
over de Kerk en over heel de mensheid wonderbare tongen van vuur 
neerdalen” (4-06-1995). Vrucht van het mysterie: liefde tot God.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
14. De opneming ten hemel van Maria
De namen van...Onze Vader...

94 Marc. 16, 15-19.
95 Hand. 2: 4-17.
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“Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw 
vertrouwen in God blijven voortleven. Dat
geve U God tot uw blijvende roem, en Hij
schenke u alle goeds, omdat gij uw leven
gewaagd hebt toen ons volk vernederd
werd96”. “Kijkt naar de hemel. Uw
hemelse Moeder is in de hemel
opgenomen, op het ogenblik zelf waarop
Zij haar ogen gesloten heeft voor het
aardse leven... Als Moeder ben Ik naast
Jezus om ten beste te spreken voor u. En
ik doe uit mijn Onbevlekt Hart de
genaden neerdalen die gij nodig hebt om
met Mij de pijnlijke weg te gaan van deze
laatste tijden. Zo kunt ook gij hierboven
het paradijs bereiken, waar, met Jezus,
uw hemelse
Moeder u wacht” (15-08-1996).
Vrucht van het mysterie: kinderlijke
godsvrucht tot Maria en een
heilige dood.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
15. De kroning van Maria in de hemel
De namen van...Onze Vader...
“Gezegend is God, de Vader van onze
Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote
barmhartigheid deed herboren worden tot
een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een 
onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in 
de hemel97”. “Mijn Zoon, Jezus, die reeds ten hemel was opgestegen om te 
zitten aan de rechterhand van de Vader, heeft Me met kinderlijke liefde en met
vreugde ontvangen en Hij heeft Me aan zijn zijde gewild, om te delen in zijn 
koninklijke macht om alles aan zich te onderwerpen. Ik ben aldus Koningin 
geworden, daar de allerheiligste Drievuldigheid Mij heeft bevestigd in mijn 
glorierijke bestemming van veelgeliefde Dochter van de Vader, van Moeder 
van de Zoon en van Bruid van de Heilige Geest” (15-08-1996).
Vrucht van het mysterie: volharding in het doen van het goede.
Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…

De rozenkrans ‘Pelgrimerende O.-L.-Vrouw van België’
Bron: Onze moeder komt ons bezoeken, gebedenboekje
pelgrimerende O.-L.-Vrouw van België, p. 21 -57
96 Jdt. 13: 19-20.
97 1 Petr. 1: 3-4.
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Verblijd U
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, geliefde Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, goede Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, trouwe Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader…
1. De boodschap aan Maria
De namen van...Onze Vader… 
Overweging: “Vandaag evenzeer zoals gisteren wenst God dat Maria Degene is
door wie de blijde boodschap tot ons komt. De nieuwe evangelisatie gebeurt 
door een nieuwe Aankondiging. Maria zegt opnieuw aan elk van ons: “God 
bemint u. Christus is voor u gekomen” God is mens geworden opdat de mens 
Hem zou kennen, beminnen, dienen en leven van Zijn leven. Maria komst om 
ons te zeggen dat God de Waarheid is. Hij bestaat. In Hem is het ware geluk, 
de volheid van leven. Maria is degene die ‘Ja’ gezegd heeft aan God en die ons 
uitnodigt haar in dit ‘jawoord’ te volgen. 
Gebed : Heer God, teneinde de belofte te vervullen aan onze vaderen gedaan, 
heeft U de maagd Maria, dochter van Sion, gekozen, opdat zij de Moeder van 
de Verlosser zou worden. Help ons haar voorbeeld te volgen met dezelfde 
nederigheid die U zo aangenaam was en dezelfde gehoorzaamheid waarvan wij
de weldaad ondervinden. 
Vraag: Hoe kan ook ik deelnemen aan deze aankondiging, aan deze nieuwe 
Evangelisatie die nu begint, en die immers de opdracht en de vreugde is van 
elke gedoopte? 
Vrucht van het mysterie: de Nederigheid.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
2. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Bij het Bezoek aan haar nicht Elisabeth heeft Maria wonderen 
van genade teweeggebracht. Ook vandaag komt Maria ons bezoeken. Zoals 
Elisabeth kan ieder van ons antwoorden: “Waaraan heb ik het te danken dat 
de Moeder van mijn Heer naar mij komt?” Het goddelijke leven werd ons 
gegeven langs Maria. Het heil is langs Maria tot ons gekomen. Maria heeft 
Jezus ontvangen en Hem onmiddellijk uit liefde aan ons geschonken.
Gebed : God, Gij die de mensen redt, door de komst van de Maagd Maria, die 
de Verlosser in zich droeg; hebt Gij aan het huis van Elisabeth redding en 
vreugde gebracht. Leer ons de ingeving van de H. Geest te volgen, zodat wij 
Christus bij onze broeders kunnen brengen en U loven en prijzen met onze 
gezangen en de heiligheid van onze levenswandel. 
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Vraag: Zet de liefde voor mijn naaste me ertoe
aan hem de Heer te geven en hem zo gelukkig
te maken?
Vrucht van het mysterie: de Naastenliefde.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O
mijn Jezus, vergeef...
3. De geboorte van Jezus te Bethlehem
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Vandaag komen wij de Heer,
gedragen door Zijn Moeder, aanbidden, zoals de
herders op de eerste Kerstdag. Zoals Jozef
hebben we getracht zijn woonst zo aangenaam
mogelijk te maken. Wij zijn immers ook de
kribbe die onwaardig is Jezus te ontvangen
maar die mooier is en verlicht wordt door de
aanwezigheid van Maria. Als Maria in ons leven
binnentreedt zal Jezus in stilte in ons geboren
worden.
Gebed : Almachtige God, door het maagdelijk
moederschap van de gelukzalige Maria hebt Gij
aan het menselijk geslacht de schatten van het
eeuwig heil aangeboden. Sta toe dat wij door
haar tussenkomst de Schepper van het leven
verwelkomen, Jezus Christus, onze Heer.
Vraag: Is de Menswording van God de Zoon voor mij werkelijk een Blijde 
Boodschap? Heeft de openbaring van Gods liefde en de waardigheid van de 
mens die geschapen werd naar het beeld van God, mijn leven veranderd?
Vrucht van het mysterie: de geest van armoede
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
4. Opdracht van Jezus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Zoals Maria, die Jezus in haar handen nam om Hem aan God op 
te dragen, worden ook wij nu uitgenodigd ons leven, onze families, onze 
vrienden door Maria aan Jezus toe te vertrouwen. 
In alle vrijheid kunnen wij ons verenigen met het gebed van allen en ons 
toewijden aan Jezus door Maria, opdat zij ons leidt en ons koestert als haar 
geliefde kinderen. Jezus heeft os Maria als Moeder gegeven. Wij willen Christus
danken omdat Hij ons ‘zo’ een moeder heeft gegeven om lief te hebben: Zij is 
de ‘Geheel-Mooie’, de ‘Geheel-Heilige’, de ‘Geheel-Zuivere’, de Parel van de 
schepping. Zij is de oorzaak van onze blijdschap.
Gebed : Mijn Heer en mijn God, uw nederige dienares Maria heeft U in de 
tempel de wetgever van ‘het nieuw Gebod’ aangeboden.
Bescherm de Kerk opdat zij, door Zijn voorbeeld, waakt over het nieuw 
Verbond en het geloof ongeschonden bewaart, met een sterkere hoop en een 
steeds vuriger naastenliefde. 
Vraag: Aanvaarden wij Maria als onze Moeder?



Paternosters en bidsnoer 110

Vrucht van het mysterie: de gehoorzaamheid en de zuiverheid.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
5. De terugvinding van Jezus in de tempel
De namen van...Onze
Vader...
Overweging: “Dit mysterie
is het mysterie van de
navolging van Christus en
het beluisteren van Zijn
onderricht, Hij die de
Wijsheid van God zelf is. Dit
onderricht, dit Woord van
God moeten wij beluisteren
en in de praktijk omzetten
in ons leven. Hij is de
Schepper van de mens, de
wereld, en ook de
natuurwetten. Hij is het die
het meest van ons houdt.
Hij is het die alle
wetenschap en wijsheid
bezit. Hij is het die we met
zekerheid kunnen volgen;
die ons geluk nastreeft en
weet wat goed voor ons is.
Hij is het die woorden heeft
van eeuwig leven: luisteren
we naar Hem! Gebed : In
uw bewonderenswaardige
Wijsheid, zeer Heilige
Vader, was het uw wens dat
uw Zoon geboren werd uit
een vrouw en aan haar
onderdanig was. Sta ons
toe dieper door te dringen
tot het mysterie van het
mensgeworden Woord en met Hem een verborgen leven op aarde te leiden, 
vooraleer wij vergezeld van onze Heilige Moeder, met vreugde in Uw huis 
zullen binnengaan. Vraag: Zoek ik werkelijk Jezus, als Degene die mijn Redder
is, het ware licht, de ware vreugde en de ware Vrede, een Vrede die ik nodig 
heb om te leven? Ben ik ‘redelijk’ wanneer ik met niet meer ijver zoek om God 
beter te kennen en Hem meer te beminnen? Geef ik er mij rekenschap van dat
de duur van mijn leven slechts een vonk is in vergelijking met de eeuwigheid?
Vrucht van het mysterie: God voor alles zoekt.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…
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Gedeelde smart
6. De doodstrijd van Christus
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Waak en bid, sprak Christus tot zijn apostelen. Ook wij zijn hier 
bij Hem om met Hem te waken en te bidden. Wij bevinden ons voor het Gelaat
van Christus op de lijkwade van Turijn.
Laten wij, bij het zien van het verschrikkelijk moreel lijden door onze Verlosser
ondergaan in de hof van Olijven, denken: - aan de onmetelijke afkeer voor al 
de moorden waarmee Hij is belast; - aan de onmetelijke angst bij de foltering 
die Hij moet ondergaan; - aan het onmetelijke verdriet bij het zien van zovele 
zielen die de Verlossing zullen weigeren. Niettegenstaande dit enorme morele 
lijden spreekt Hij het bewonderenswaardige gebed uit: “Vader, niet mijn wil, 
maar uw Wil geschiede!”
Gebed : Mijn Heer en mijn God, om de menselijke natuur te herstellen, 
vervallen door de valstrik van de duivel, heeft U aan het lijden van uw Zoon 
het medelijden van Zijn Moeder toegevoegd. Geef dat uw zonen de weg naar 
de ondergang verlaten die het gevolg is van de zonde, en door de Verlossing 
van Christus het nieuwe Leven ontvangen. Vraag: Laat ik mij, bij mijn opgang 
naar God en bij het begin van het 3de millennium, niet vaak leiden door 
afkeer, angst en verdriet? Zou ik bij het beschouwen van Christus en zijn 
Moeder niet beter zeggen: “Uw wil geschiede”, en alles in handen
van de Vader leggen?
Vrucht van het mysterie: spijt over onze zonden.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
7. De geseling van Jezus
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Wie beseft niet dat Maria de zweepslagen die het lichaam van 
haar Zoon verscheurden tot in haar schoot heeft gevoeld? Ziedaar het 
vernietigende werk van de zonde: het ganse lichaam van de onschuldige en 
zuivere Jezus is één wonde. Zijn bloed wast onze onzuiverheden weg: onze 
gedachten, onze daden, onze buitensporige gehechtheid aan comfort en 
welzijn, geen offers te brengen en afkerig te zijn van het lijden.
Gebed : God, van wie de barmhartigheid zonder maat is, wij bidden U: door de
voorspraak van de zeer zalige Maagd Maria, Moeder van Barmhartigheid, geeft 
dat wij hier op aarde de zachtheid van uw goedheid mogen ondervinden en 
mogen genieten van uw glorie in de hemel. Vraag: Tracht ik werkelijk de Kerk 
te begrijpen, haar geboden en haar wet van liefde te beminnen? Ben ik bereid 
mij van het nutteloze en het overbodige te ontdoen, opdat Maria mij kan 
bekleden met haar Zoon? Ben ik dan bereid pelgrimerend op weg te gaan naar
het jaar 2000, bekleed met de liefde van Christus?
Vrucht van het mysterie: de vergeving van onze zinnelijkheid.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
8. De Doornkroning van Jezus
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Jezus antwoordde aan Pilatus: “Gij zegt het, Koning ben Ik”. 
Maar de mensen wensen zulk een koning niet: een purperen mantel zal Zijn 
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koninklijk gewaar zijn, een gebroken zuil Zijn troon, een rietstok in Zijn 
gebonden handen zal Zijn scepter zijn.
Gevlochten doornen zullen de kroon vormen die Zijn koninklijk Hoofd zal 
dragen. Vandaag komt Maria eerherstel vragen. Zij wil haar Zoon een kroon 
aanbieden van onze gebeden. Zij vraagt ons
mee te leven met haar lijden en het lijden
van haar Zoon te begrijpen.
Zegt Zij ons niet: - Geef Hem de vurigheid
van uw ziel als mantel; offer Hem uw
ontvankelijk hart als troon; bied hem de
liefde van Zijn Moeder aan als scepter; en
laat uw weesgegroeten de doornen van uw
trots vervangen.
Gebed : Heilige Vader, luister naar de
gebeden van uw kinderen, die, met zonden
beladen, terug naar U komen. Vergeef hen
hun schuld, door de goedheid die U er toe
bracht uw Zoon als Verlosser naar de wereld
te zenden en uw Moeder te maken tot
Koningin van Barmhartigheid. Vraag: Ben ik
bereid mijn eigen roem en eer te weigeren
om mij ten dienste te stellen van de Koning
en zijn onbevlekte Moeder? Welke besluiten
zal ik thuis nemen, bij mijn naaste
familieleden, in mijn werkmilieu om het Rijk
Gods te bevorderen?
Vrucht van het mysterie: de vergeving van
onze slechte verlangens Weesgegroet (10
x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
9. De Kruisdraging van Jezus
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Jezus is tussen de misdadigers beland. Met zijn kruis beladen 
stapt hij op tussen twee bandieten naar de plaats van zijn terechtstelling. 
Jezus gaat zijn weg tot het einde terwijl Hij zich aan zijn Vader voorstelt met 
de woorden: “Hier ben ik, Ik kom om uw Wil te volbrengen”. Hij ontvangt het 
kruis en omarmt het met liefde.
Wij echter vluchten dikwijls onze verantwoordelijkheden, terwijl we de 
gevolgen van onze daden niet willen ondergaan en slechts met weerzin het 
lijden aanvaarden. Op de weg naar Calvarie ontmoet Hij Maria, zijn Moeder. 
Laten wij denken aan wat zij ons wil zeggen: – Kunt gij mijn Zoon niet helpen 
zijn zo zware kruis te dragen door uw lichte kruisjes te aanvaarden? Wilt gij 
Zijn woorden niet herinneren: “Zo iemand me wil navolgen, dat hij zijn kruis 
neme en mij volge”?
En wanneer het kruis u soms te zwaar schijnt, geloof dan, uit al uw macht, dat
een andere Simon van Cyrene u zal komen helpen het te dragen.
Gebed : Bewaar ons Heer, onder uw bescherming, Gij die ons verzadigd hebt 
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met uw paassacrament, terwijl wij uw medelijdende Moeder vereren. Geef dat 
wij ons dagelijks kruis zó dragen dat wij deelgenoot worden aan zijn 
Verrijzenis. Vraag: Ben ik beslist aan mijn comfort en aan mijn eigen welzijn te
verzaken, om vrijwillig het kruis dat vandaag op de Kerk weegt, te helpen 
dragen? Wat zal ik doen om de Paus, de bisschoppen en de priesters te 
helpen? 
 Vrucht van het mysterie: de aanvaarding van al onze smarten.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
10. De kruisiging en de dood van Jezus
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Maria staat aan de voet van het kruis. Zij wendt zich
niet af van dit afgrijselijk gebeuren. Jezus echter, temidden van
zoveel lijden, denkt alleen aan haar en aan ons: ‘ziedaar uw zoon’
zegt Hij tot Maria, ‘Ziedaar uw Moeder’ zegt Hij aan Johannes. Van
nu af zullen allen die Jezus
navolgen Maria tot Moeder hebben.
Vandaag, meer dan ooit, komt Zij
ons dit in herinnering brengen en
vraagt ons om net als Johannes, de
leerling die Jezus liefhad, Haar bij
ons op te nemen. Als Maria ons
vandaag komt bezoeken, dan is dat
om ons het testament van haar
Zoon te onthullen op het uur van
Zijn dood: “Ik wens dat mijn
Moeder bij u woont. Wilt u de deur
voor haar openen?”
Gebed : Heer Gods, in uw
verborgen wijsheid geeft Gij aan de
ledematen van het mystiek lichaam
van Christus, de Kerk, de genade
om door de lasten van hun leven
het lijden van hun Aanvoerder aan
te vullen, zoals Gij hebt gewild dat
uw medelijdende Moeder bij het
kruis van Uw Zoon stond. Geef dat
haar voorbeeld ons aanzet om
steeds bij onze lijdende broeders te
zijn om hen genegenheid en steun
te geven. Vraag: Besef ik ten volle
in welke mate Christus mij heeft liefgehad, en alles wat Hij voor mij heeft 
geleden? Neem ik deel aan het medelijden en de pijnen van Maria? Wat kan ik 
doen om tegemoet te komen aan haar verwachtingen?
Vrucht van het mysterie: een grotere liefde tot God en onze naaste.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
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Verrijzenis
11. De verrijzenis van Jezus
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “In zijn passie en in zijn dood had Jezus alles voor ons 
opgeofferd. Zijn Verrijzenis vervult zijn Moeder en zijn apostelen met vreugde. 
Hij komt zegevierend uit Zijn graf in de pracht van Zijn goddelijke glorie. Jezus
is levend, Jezus is heilig. Jezus is onsterfelijk. Jezus is God! De weg naar de 
hemel is open. Wij zijn allen geroepen Jezus te volgen, om met Hem op te 
staan. Christus is werkelijk opgestaan en dat verandert alles!
Gebed : Heer, geef dat de kinderen, die de Kerk heeft laten geboren worden 
tot het goddelijk leven door het water van het doopsel, groeien door het 
Evangelie en de Sacramenten, in gelijkenis met Jezus Christus, onze Heer, 
zoon van de maagd Maria, eerstgeborene van een menigte broeders en de 
Redder van alle mensen. Vraag: Ben ik bereid om op te staan uit mijn 
onverschilligheid? Wens ik werkelijk deel te nemen aan de glorie van de 
Opstanding? Waar ligt mijn taak als christen, waar ik zonder angst zal 
verkondigen dat Jezus leeft?
Vrucht van het mysterie: geloven in Gods liefde. Weesgegroet (10 x)... Glorie 
zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
12. De Hemelvaart van de Heer
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Hier zijn we, zoals de apostelen, verdeeld tussen de vreugde en 
de droefheid. Ons geloof wordt zwaar op de proef gesteld. Jezus is vertrokken 
naar de Hemel! Maar in het hart van ieder, drukt hij zonder ophouden de 
mooie deugd van Hoop: voortaan weten we waar we naartoe gaan, de weg is 
open, de richting 
is uitgestippeld, de bijstand van de Heilige Geest is ons verzekerd.
Alvorens de aarde te verlaten heeft Jezus zijn apostelen gezegend en 
Maria, zijn Moeder, die ons niet verlaat. Vandaag is de Heilige Maagd opnieuw 
tussen ons, de leerlingen van haar Zoon, die wij allen zijn. Zij heeft haar 
armen beladen met zegeningen en genade vanwege Jezus welke zij over de 
aarde gelast is te verspreiden. Zij bereidt de terugkomst van de Verlosser voor
door beroep te doen op de liefde van ons hart.
Gebed : Heer onze God, U hebt de Maagd Maria, één in gebed met de 
apostelen, overstelpt met de gaven van de H. Geest. Geef dat wij, op haar 
voorspraak, één van hart blijven, en, vervuld met de Kracht van boven, 
volharden in de verkondiging van de Blijde Boodschap.
Vraag: Ons leven op aarde, al was het 100 jaar, duurt slechts één 
bliksemschicht in vergelijking met de eeuwigheid. Verliezen wij niet de 
eeuwigheid door onze aandacht alleen op het aardse te vestigen? Ben ik klaar 
om mij tot God te verheffen en al de zaken van de aarde 
gering te schatten.
Vrucht van het mysterie: het verlangen naar de hemel. Weesgegroet
(10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…
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13. De neerdaling van de H. Geest over de apostelen
De namen van...Onze Vader...
Overweging: “Jezus had aan de apostelen beloofd ze niet als wezen achter te 
laten. Hij had hun reeds een Moeder gegeven : Maria, Zijn eigen Moeder. Nu 
belooft Hij hun de H. Geest te geven, Degene die in de liturgie van Pinksteren 
“Vader der armen” worden genoemd.
Zonder de kracht die van boven komt zijn wij allen arm. Jezus wil deze kracht 
over elk van ons uitstorten. Het evangelie zegt ons dat de leerlingen 
volhardend bidden met Maria in afwachting van dit grote ogenblik. Komt Zij 
ook niet deze avond met ons bidden, opdat over ons Degene komt die men 
noemt: raadgever, Gave van de zeer hoge God, Levensbron, Vlam, Liefde en 
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Zalving van de genade?
Gebed : God, die de Heilige Geest over de apostelen gezonden hebt toen ze in 
gebed waren met Maria, de Moeder van Jezus, geef dat wij, door Zijn 
tussenkomst, U trouw kunnen dienen en door woord en voorbeeld werken aan 
de uitstraling van Uw glorie. Vraag: Bereid ik mij voor op de nieuwe Pinksteren
dat de wereld zal vernieuwen?
Ben ik eenvoudig genoeg op te herkennen dat ik onbekwaam ben God “Vader” 
te noemen zonder de
Heilige Geest? Zal ik
eindelijk aan Maria de
vrijheid laten opdat ze in
mij de komst kan
voorbereiden van de
Goddelijke Gast? 
Vrucht van het mysterie:
de gaven van de H.
Geest.
Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O
mijn Jezus, vergeef…

Portaal Kroning van Onze Lieve
Vrouw Sint Janskerk, Poperinge

14. De opneming ten hemel van Maria
De namen van...Onze Vader...
Overweging: Beschouwen we met vreugde de Maagd Maria die in de pracht 
van een glorierijk lichaam werd opgenomen in het paradijs. Is Maria al deze 
verering niet waardig, na al wat God voor haar heeft gedaan? Het eindige heeft
het oneindige veroorzaakt, het is het meest wonderbaarlijke mysterie van de 
goddelijke Liefde. Konden Jezus en De Maria die zo innig verbonden waren, nu 
gescheiden blijven tot de dag van de wederkomst van Christus? Dat was niet 
denkbaar.
Daarom heeft God haar verheerlijkt door Haar in glorie op te nemen
in Hemel. In het Koningshuis van Haar Zoon zal haar glorie er nog steeds in 
bestaan Hem te dienen. Zij is het licht dat niet ophoudt het volk te leiden naar 
de oevers van de eeuwigheid. Zij is de deur die het Heil voor ons ontsluit, 
namelijk de verrezen Christus gezeten aan Gods rechterhand.
Gebed : Heer, door uw machten en uw goedheid geeft U, aan de Kerk, in de 
Maagd Maria, de mooiste vrucht te bewonderen. Verleen aan uw volk, in 
pelgrimstocht op deze aarde, dat het de ogen op Haar gevestigd houdt om 
Christus beter te volgen, om, zoals zij, te komen tot de volheid van de glorie. 
Vraag: Welke plaats zal ik, als ik thuiskom, vrijhouden voor Maria? Ben ik 
bereid Haar te beminnen en haar te doen beminnen, en haar mijn diensten aan
te bieden? 
Heilige Maria, wat verwacht ge van mij? Zoete Jezus, ik wens de glorie van uw 
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Moeder kenbaar te maken. Ik geef me aan U, opdat U mij aan Haar zou geven.
Vrucht van het mysterie: de genade van een goede dood. Weesgegroet (10 
x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
15. De kroning van Maria in de hemel
De namen van...Onze Vader...
Overweging: Maria is de Koningin van de Hemel. Het behaagt de mensen Haar 
nu ook op deze aarde te kronen in de triomf van Haar Onbevlekt Hart, triomf 
waaraan de pelgrimstocht van Onze Lieve Vrouw door gans de wereld wenst bij
te dragen.
Gebed : Heer, Heilige Vader, bron van de Eenheid, Oorsprong van de eenheid 
der harten, wij smeken U, door de tussenkomst van de Maagd Maria, Moeder 
der mensen, dat al de families van het volk zich mogen verzamelen om het 
ene volk te vormen van het Nieuwe Verbond. Vraag: Mag ik deze avond - 
misschien voor de eerste maal - niet zeggen: “DANK U Hemelse Moeder”; en 
mag mijn arm hart, dat nu toegewijd is aan Maria, Uw lof niet zingen? Vrucht 
van het mysterie: een grote godsvrucht tot Maria. Weesgegroet (10 x)...
Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…

Broeder Eli
Bron: ‘Mag ik met U praten’, inspraken van de Heer en de Moeder Gods aan 
broeder Eli98 in 1994 en 1995.

De rozenkrans van het H. Hart
-> ook ‘van de liefde99’. 

Deze “Rozenkrans van de liefde” is geheel een vertrouwelijke mededelingen 
van het H. Hart van Jezus aan Zijn bevoorrechte zuster Josefa Menéndez.
De kracht van dat beroep op de liefde komt hier uitdrukkelijk naar voren onder
evangelische vorm. Het was het verlangen van Paus Pius XII100, deze devotie 
verbreid te zien in de wereld.
De mirakels van Zuster Josefa Menendez101 zijn – in de visie van haar 
bewonderaars – uitzonderlijk. Ze wordt beschouwd als degene die de religieuze
wereld voorbereidde op wat de propagandiste van de moderne Heilig 
Hartdevotie de Heilige Faustina Kowalska102 zou teweegbrengen. 
In de Naam van de Vader ...
(Kruisteken)
Ik geloof in God de almachtige Vader...

98 Deze broeder is overleden. Hij wordt vaak vernoemd onder mensen met profetische inspraken. Terug te
vinden onder nr. 28 van de rozenkransgebeden op internet http://users.pandora.be/katholiekeinformatie/
Rozenkransgebeden.html
99 Niet dezelfde als rozenkrans van de liefde cf. Supra.
100 Pius XII = (Eugenio Pacelli; 1876-1958) Paus van 1939-58. Tussen 1919 en 29 nuntius in Duitsland, 
daarna staatssecretaris van Pius XI. Hij schreef verscheidene encyclieken, o.a. 'Humani Generis' en 
'Munificentissimus Deus' (over de Maria-ten-hemel-opneming, beide 1950), Zijn encycliek "Haerietis 
aquas in gaudio",was over de verering van het Heilig Hart van Jezus.
101 Zr. Jozefa Menéndez, kloosterlinge Heilig Hart van Jezus (1890-1923) uit “Un appel à l’amour” p. 21-
27.
102 + 05 10 1939.
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(Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, geliefde Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u,
goede Moeder
van God de
Zoon,
Weesgegroet...
Ik groet u,
trouwe Bruid
van God de H.
Geest,
Weesgegroet...
Eer aan de
Vader…

Blijdschap
1. De engel
Gabriël brengt
de blijde
boodschap
aan Maria:
De namen
van...Onze
Vader...
“De liefde” zegt Jezus - “bewoog de Vader er toe Zijn Zoon te geven voor het 
heil van de mensen. De liefde maakte, dat een zeer zuivere maagd al het lijden
aanvaarde, dat het Goddelijk moederschap haar oplegde. De liefde deed mij al 
de ellende van de menselijke natuur omhelzen. Ik zoek liefde en Ik kom 
herhalen, wat ik wil; ja, waarom Ik smeek, dat men het Mij geeft: liefde en 
alleen liefde”. Maagd van de Blijde Boodschap, maak dat zeer veel zielen deze 
oproep tot zich laten doordringen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth:
De namen van...Onze Vader...
De liefde dorst naar zielen. “Beluistert Mijn hartkloppingen. Help mij: help Mij. 
Mijn Hart te ontsluiten voor de mensen. Zonder twijfel: niets ontbreekt aan 
Mijn gelukzaligheid. Maar Ik heb behoefte aan zielen. Ik dorst naar zielen en ik
wil ze redden. Prent de zielen, die gij ontmoet, liefde en vertrouwen in. Dompel
ze onder in de liefde. Zeg altijd tot de zielen, dat zij niets vrezen, omdat Ik een
God van Liefde ben”. Heilige Maagd, mogen wij naar uw voorbeeld, te midden 
van een wereld, vervuld van haat, boodschappers zijn van de liefde.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem:
De namen van...Onze Vader...
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De Goddelijke Liefde maakt zich één met ons. “Ik ben Jezus, Zoon van de 
ongerepte maagd, de Tweede Persoon van de Allerheiligste Drie-
eenheid...Jezus, Zoon van God en zelf God... Ge ziet, hoe klein  ik Mij wilde 
maken. Dierbare ziel, Ik wil, dat je veel kleiner nog bent door je eenvoud, je 
nederigheid, je stiptheid in gehoorzamen”.
Heilige Maagd van de Geboorte, mogen in onze wereld, vervuld van 
hoogmoed, wij die zielen van
“goede wil” zijn, waarvan de
engelen
het geluk bezongen hebben in de
Kerstnacht.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
4. Jezus wordt in de tempel
opgedragen:
De namen van...Onze Vader...
“Ik vraag niets aan de zielen, dat zij
niet hebben. Wat Ik eis, is dat ze Mij
alles geven, wat ze bezitten. Want
alles behoort Mij toe. Als zij niets
anders hebben dan ellenden en
zwakheden, verlang ik deze… Als zij
niets anders hebben dan fouten en
zonden, vraag Ik deze. Ik smeek er
om, dat men ze Mij geeft. Geef Mij
uw lege hart en Ik zal het vullen...
Geef het mij, ontdaan van alles, en
Ik zal het opnieuw
bekleden... Geef het Mij met uw
ellenden en Ik zal ze teniet doen...”
O Jezus, wij bieden U onszelf aan met onze ellenden en zonden. 
Vergeef ons, bemin ons, heilig ons. Weesgegroet (10 x)... Glorie zij
de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
5. Jezus wordt in de Tempel wedergevonden:
De namen van...Onze Vader...
“ Hoeveel dagen, maanden, jaren al roep Ik de zielen en zij antwoorden Mij 
niet. Jij, tenminste, troost Mij, roep Mij aan en verlang naar Mij. Verlang naar 
Mij, zoals Ik naar jou verlang… 
Bemin Mij, zoals Ik jou bemin... Zoek mij, zoals Ik jou zoek...”
Heilige Maagd van de Terugvinding in de Tempel, verkrijg voor ons, dat wij 
Jezus hervinden in de Leer van Zijn Kerk en in de Sacramenten.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef…
Droefheid
Hier gaat het verhaal verder van de Liefde, die zich opoffert voor het leven van
de wereld. Hij, die niet anders dan overvloedig liefde toonde, Hij is slachtoffer 
van de haat... Hij, die vrede in de wereld



Paternosters en bidsnoer 120

bracht, Hij is het voorwerp van onmenselijke
wreedheid... Hij, die de vrijheid aan mensen
komt brengen, Hij wordt gevangen genomen,
geboeid en sterft, vastgenageld aan het
Kruis... Maar de miskende
liefde heeft geen woord van wraak: “Geloof in
Mijn Liefde en Barmhartigheid. Je hebt Mij
beledigd; Ik vergeef je! Je hebt Mij
vervolgd; Ik bemin je! Je hebt Mij gewond; Ik
leg je Mijn schatten
bloot!

Zuster Faustina + de beeltenis van het H. Hart door haar
verspreid.

6. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn
Hemelse Vader:
De namen van...Onze Vader...
Door de liefde neemt Hij de zondaren der
wereld op Zich. “Onder die smadelijke last
voelde ik op Mij neerdrukken de toorn van een
beledigde en verbolgen God. Onder het
gewicht van zoveel misdaden, werd Mijn
menselijke natuur door zulk een angst aangegrepen en verkeerde in zo’n 
doodsstrijd, dat geheel Mijn Lichaam werd bedekt door bloedig zweet. O 
zondaar, die Mij zo doet lijden...zal dat Bloed u de Zaligheid en het Leven 
geven? Of gaat dit voor u verloren? O Mijn Vader, heb medelijden met de 
zielen, kastijd hen niet, zoals zij verdienen, maar betoon hun barmhartigheid, 
zoals
Uw Zoon er U om smeekt”.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
7. Jezus wordt gegeseld:
De namen van...Onze Vader...
“ Op Mijn lichaam, overdekt met wondenplekken en gebroken van vermoeienis,
lieten de beulen in de meest wrede waanzinnige woede hun roeden en gesels 
ongebreideld neerkomen. Het bloed stroomt uit al Mijn poriën, ik ben tot zo’n 
erbarmelijke staat vervallen, dat Ik zelfs niet meer het uiterlijk heb van een 
mens. Ach, kun je Mij beschouwen in die oceaan van bitterheid, zonder dat je 
hart zich hiertegen verzet door medelijden? Bezie Mijn wonden en zie, of er 
iemand is, die zóveel heeft geleden om jou zijn liefde te tonen”. O God van 
erbarmen, heb medelijden met onze zwakheid en verleen ons de genade, 
onszelf te overwinnen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
8. Jezus wordt met doornen bekroond:
De namen van...Onze Vader...
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“De beulen zijn door het harde slaan vermoeid. Zij vlechten een doornenkroon,
en drukken die op Mijn Hoofd. Zij defileren voor Mij, zeggend: Koning, wij 
groten U! Sommigen honen Mij; anderen slaan Mij op het hoofd; allen 
vergroten zij de smarten, die Mijn lichaam uitputten. Gij, zielen die Ik bemin, 

beschouw Mij, gekroond met doornen, bekleed met een 
scharlaken mantel, begroet als een spotkoning...en voor 
krankzinnig gehouden. Ik, die de Zoon Gods ben, die het 
heelal in stand houd, Ik wilde onder de ogen der mensen
komen als de minste en minst geachte van allen...” 
Allerheiligste Vader, aanvaard, als uitboeting voor onze 
hoogmoed en zelfgenoegzaamheid , het met doornen 
gekroonde hoofd van Uw Goddelijke Zoon.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus,
vergeef...
9. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van 
Calvarie:
De namen van...Onze Vader... “ Beschouw Mij op de weg
naar Calvarie, beladen met het zware kruis. Achter Mij 
Simon, die het Mij helpt dragen. Er zijn zielen, die Mij 
slechts helpen, een klein deel van Mijn Kruis te dragen. 
In de eeuwigheid zullen zij zien, hoe ver zij 
achtergebleven zijn op de weg... Ga verder met Mij, ge 
zult Mijn allerheiligste Moeder ontmoeten. Met een van 
verdriet doorboord hart komt zij voor Mij staan, om bij 
het gezicht van haar God de kracht te hervinden tot 
lijden en om aan haar Zoon door haar heldhaftige 

houding moed te geven om verder het Werk van de Verlossing te voltooien. 
Eeuwige Vader, om de verdiensten van een zo grote smart, verleen ons geduld
bij al onze kruisen. Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, 
vergeef...
10. Jezus sterft aan het kruis:
De namen van...Onze Vader… 
“Het uur is gekomen! De beulen strekken mij uit op het kruis … Beluister de 
eerste hamerslag, die Mijn rechterhand vastnagelt. Blijf luisteren: zij hechten 
Mijn linkerhand vast... Zij trekken wreed aan Mijn voeten... Mijn wonden gaan 
open; Mijn zenuwen scheuren; Mijn beenderen worden ontwricht... 
De uiterste felle pijn gaat door merg en been. Mijn voeten zijn doorboord en 
Mijn bloed drenkt de aarde... God is totaal bewegingloos, geheel naakt, 
onteerd en zonder vrijheid...Alles aan Hem is uiteengerukt... Als je Mij bemint, 
wat zul je dan niet doen om op Mij te lijken?
Waarin zul je jezelf nog sparen, als je Mij wilt troosten? Zul je nog iets aan 
Mijn Liefde weigeren?” 
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
Glorie
De geschiedenis van de Liefde vertelt ons hier de triomf van de Verlosser. Hij 
stijgt op naar Zijn Vader. Hij doet Zijn Moeder delen in de heerlijkheid van Zijn
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glorie. Zijn Moeder is de eerste, die Zijn liefdevolle gunsten overvloedig 
ontvangt. Want Hij heeft haar gekroond in Zijn koninkrijk tot Koningin van de 
wereld. Moeder van de zielen en Middelares van de Goddelijke Liefde.
11. Jezus verrijst uit de doden:
De namen van...Onze Vader...
“Overwinnaar van de dood... Mijn handen zijn er om je te ondersteunen; Mijn 
voeten om je te volgen, zonder je ooit alleen te laten... Mijn Hart, voor altijd 
geopend, is de Goddelijke vuuroven, waardoor ik de zielen zal doen 
ontvlammen...” Dat Uw liefde, o Jezus, de zon zij, die onze zielen verlicht en 
verwarmt.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
12. Jezus stijgt op ten hemel:

De namen van...Onze Vader...
In Mijn Koninkrijk ben Ik het, die je zal 
binnenleiden in het Hemels Hof. Ik ontwerp 
het gewaad, waarmee Ik je zal bekleden. 
Het is geweven uit Mijn kostbaarste 
verdiensten en gekleurd in het purper van 
Mijn Bloed. Mijn lippen zullen op je ziel de 
kus van de Vrede en de Liefde drukken. 
Vrees niets! Ik zal je niet verlaten, totdat Ik
je heb binnengeleid in Mijn verblijf van het 
eeuwig Licht”.
Heer Jezus, maak dat Uw woorden 
bewaarheid worden voor ieder van ons.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de 
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
13. De Heilige Geest daalt neder over 
de apostelen:
De namen van...Onze Vader...
“De genade vergoddelijkt de menselijke 
natuur. Op deze wijze verblijft God in de 
ziel, waarin de genade woont. Die ziel is de 
woning van de Heilige Drievuldigheid, waar 
de drie Goddelijke Personen rusten en Hun 
grootste vreugde vinden. Een enkele stap, 
die men doet: een strootje, dat men 

opraapt; een ingehouden blik; een bewezen dienst; een beminnelijke glimlach;
dat alles, uit Liefde gedaan, is van groot nut voor de zielen”... Onze Lieve 
Vrouw van Pinksteren, verkrijg voor ons een steeds nauwere eenheid met de
heilige Drievuldigheid.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
14. De opneming ten hemel van Maria
De namen van...Onze Vader...
“Op de dag van mijn Tenhemelopneming is de onvermengde volledige vreugde
werkelijk voor mij begonnen. Welk een lange ballingschap zonder mijn 
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Jezus...maar welk een bewondering, aanbidding en heerlijkheid, toen mijn 
ogen voor de eerste maal mijn Zoon, mijn God in Zijn Glorie en Majesteit 
zagen, te midden der Engelenkoren”. O, Onze Lieve Vrouw, moge Uw geluk er 
eens zijn voor ons allen. Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn 
Jezus, vergeef...
15. De kroning van Maria in de hemel
De namen van...Onze Vader...
“Wat te zeggen over de verwondering, die mij aangreep, toen ik, nederige 
dienstmaagd, door mijn Goddelijke Zoon werd gekroond en omgeven door 
zoveel toejuichingen. Geen droefheid meer!... Geen onvolkomenheid meer! ... 
Alles is vreugde, alles is glorie, alles is Liefde!... Mijn kind, alles gaat voorbij en
de Zaligheid kent geen einde. Lijd en bemin. Mijn Zoon zal je inspanning en 
arbeid weldra bekronen. Blijf Hem trouw en weiger Hem niets. Houd moed! 
Houd moed! Edelmoedigheid en Liefde!...
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
“De winter van het leven is kort en de lente zal eeuwig duren!” Wees gezegend
en geprezen, Moeder van mijn Verlosser, Moeder der arme  zondaars! Ik groet 
U en ik verheug mij bij het zien van zoveel gaven en zoveel voorrechten, 
waarmede de Almachtige U heeft gekroond. 
Ik groet U uit naam van alle mensen, alle Heiligen en alle Engelen.
Ik groet U en ik bemin U door Uw Goddelijke Zoon. Ik groet U met de 
zuiverheid van de Heilige Geest en de Heiligheid van de aanbiddelijke Heilige 
Drievuldigheid. O, onvergelijkelijke Maagd, Moeder, zachtmoedig en liefdevol; 
ik groet U dag en nacht, nu
en in eeuwigheid!

Rozenkrans
samengesteld door
E.H. Nelissen
Van de goede man vinden
we niets terug. De tekst
van de begeleiding van de
rozenkrans zoals hij die ziet
staat op internet.
Enkele van zijn
verwijzingen.
Dat de maagd heeft
gebaard weet ik nu: dat
God buiten de tijd heeft
voortgebracht geloof ik. Bij
God moet men niet
navorsen wat boven de natuur ligt. Dat kan enkel in stilte overwogen worden. 
Bij God moet men niet zozeer letten op de natuur der dingen, doch liever om 
zijn almacht. (H. Johannes Cryssostomos)
Wij willen met de oude Simeon juichen en een loflied aanheffen voor God, onze
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Schepper. (H. Sofronius)
De godsvrucht tot Maria is de ware godsvrucht tot Jezus en wel in haar 
uitverkoren plaats (Poppe).
http://users.pandora.be/katholieke-informatie/Rozenkransgebeden.html

De rozenkrans van Oostakker
Bron: Korte Rozenkrans in ommegangboekje, O.-L.-Vrouw van Lourdes, 
Oostakker
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Ik groet u, geliefde Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, goede Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, trouwe Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader...
De blijde geheimen
1. De engel Gabriël brengt Maria de blijde boodschap
De namen van...Onze Vader...
“De engel sprak tot Maria: “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u! Vrees 
niet, want gij hebt genade gevonden bij God!” Bron van blijdschap, bid voor 
ons, opdat wij ons blij bewust zijn van onze eigen roeping.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn
Jezus, vergeef...
2. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De namen van...Onze Vader...
Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest en riep met
luide stemme uit: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot! Waaraan heb
ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij
toekomt?”
Ark van het Nieuw Verbond, bid voor ons, opdat wij voor
elkaar een aanmoediging zijn in blij geloof, in schone hoop, in voorkomende 
genegenheid.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
3. De geboorte van Jezus te Bethlehem
De namen van...Onze Vader...
Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de 
herberg. 
Beminnelijke moeder, bid voor ons, opdat wij nederige mensen worden, rijk 
door innerlijke vrede.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
4. Opdracht van Jezus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
Simeon nam het Kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: 
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“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan. Mijn ogen hebben
thans het heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt gereid.” Poort door 
wie het Heil de wereld binnenkwam, bid voor ons, opdat wij door onze 
levensvreugde verwijzen naar het Licht dat Christus is.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
5. De terugvinding van Jezus in de tempel
De namen van...Onze Vader...
Pas na drie dagen zoeken vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden 
van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen 
die Hem hoorden waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. 
Zetel van de Wijsheid, bid voor
ons, opdat wij smaak vinden in
Gods Woord en in zijn grote
Werken.
Weesgegroet (10 x)... Glorie
zij de Vader,...O mijn Jezus,
vergeef...
De droevige geheimen:
6. Jezus bidt in de hof van
Olijven
De namen van...Onze Vader...
Zij kwamen aan een landgoed
dat Getsemane heette. Daar
zei Hij tot zijn
leerlingen: “Blijft hier zitten,
terwijl ik bid.” Hij nam Petrus,
Jacobus en Johannes met zich
mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen: “Ik ben 
bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt103.” Moeder van smarten, bid 
voor ons, en voor alle mensen die voor een lijden staan en zich beklemd 
voelen. 
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
7. De geseling van Jezus
De namen van...Onze Vader...
Pilatus zei tot de Joden: “Wilt gij dat ik u de koning der Joden vrijlaat?” Toen 
begonnen ze te schreeuwen: “Neen. Die niet, maar Barabbas!” Barabbas was 
een rover. Toen liet Pilatus Jezus geselen104. Moeder van barmhartigheid, bid 
voor ons, en voor alle mensen die geteisterd worden door de gesel van geweld 
of onderdrukking.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
8. De Doornkroning van Jezus
De namen van...Onze Vader...
Nu brachten de soldaten Hem het paleis binnen, en riepen de gehele afdeling 
bij elkaar. Zij hingen Hem een purperen kleed om, vlochten een doornenkroon 

103 Marc. 14.
104 Joh. 18-19.
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en zetten Hem die op. Zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd, 
bespuwden Hem en brachten Hem hulde door op de knieën te vallen105.  
Troosteres der bedroefden, bid voor ons, en voor alle mensen die geminacht 
worden, belasterd of bespot, omwille van uw Zoon.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
9. De Kruisweg van Jezus
De namen van...Onze Vader...
Toen zij Hem wegvoerden hielden zij een zekere Simon aan, een man uit 
Cyrene, die van het veld kwam; hem belaadden ze met het kruis om achter 
Jezus aan te dragen106. Moeder van bijstand, bid voor ons, en voor alle mensen
die eenzaam hun lijdensweg gaan en struikelen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
10. De kruisiging en kruisdood:
De namen van...Onze Vader...

Omtrent het zesde uur viel er duisternis 
over heel de streek tot aan het negende 
uur toe. Toen wierp Jezus met luider stem: 
“Vader, in uw handen beveel Ik mijn 
geest.” Koningin der martelaren, bid voor 
ons en voor alle mensen die een 
gewelddadige door ondergaan voor 
waarheid en rechtvaardigheid. 
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de 
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
De glorievolle geheimen:
11. De verrijzenis van Jezus
De namen van...Onze Vader...
De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij
behoeft niet bevreesd te
zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de 
gekruisigde, Hij is niet hier. Hij is
verrezen zoals Hij gezegd heeft.” Moeder 
van de Leidsman ten
Leven, bid voor ons, opdat wij steeds 
verrijzen uit zonde en
middelmatigheid en andere mensen 
worden. Weesgegroet (10 x)...

Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
12. De Hemelvaart van de Heer
De namen van...Onze Vader...
Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Bethanië, hief de handen omhoog en 
zegende hen. En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van en en werd 
ten hemel opgenomen107. Moeder van de verheerlijkte Mensenzoon, bid voor 

105 Marc. 15.
106 Luc. 23.
107 Luc. 24.
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ons, opdat wij onze verantwoordelijkheden in deze wereld nakomen, “als 
trouwe, goede knechten, die wachten op de terugkomst van hun Heer, die 
naar de bruiloft is.” Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn
Jezus, vergeef...
13. De neerdaling van de H. Geest over de apostelen
De namen van...Onze Vader...
Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak 
en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets 
dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
(Hand. 2) Tempel van de heilige Geest, bid voor ons, opdat de Geest van 
Christus het wint op onze zwakheid en weerbarstigheid.` 
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O
mijn Jezus, vergeef...
14. De opneming ten hemel van Maria
De namen van...Onze Vader...
Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn ziel om God, mijn 
Redder. Zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig,
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken
deed108.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn
Jezus, vergeef...
15. De kroning van Maria in de hemel
De namen van...Onze Vader... Hij toont de kracht van
zijn arm; slaat trotsen van harte uiteen. Heersers
ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringe
(Luc. 1) Koningin van hemel en aarde, bid voor ons,
opdat wij altijd opnieuw vreugde putten in de Namen
van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Broeder,
van de heilige Geest, onze Vrede en Kracht, en van u,
Maria, onze verheerlijkte zuster.  
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn
Jezus, vergeef…

Rozenkrans van de H. Pastoor van Ars.
Bron: Rozenkrans met teksten van de H. pastoor van
Ars109 (vertaald uit het Frans).
Tekst ook te vinden op het adres op internet, zie E.H.
Nelissen.
We vermelden enkel de vruchten van de overwegingen:
Vreugde
1. De zuiverheid:
2. De heiligheid:

108 Luc. 1.
109 De H. Pastoor van Ars, Jean Baptist Vianney is geboren 8 mei 1786 te Dardilly (bij Lyon), hij stierf 4 
augustus 1859. 3 october 1874 is hij zalig verklaard en Paus Pius X heeft hem aangeprezen als voorbeeld
voor de priester. In 1925 heeft Pie XI hem heilig verklaard.
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3. De armen:
4. Het geloof:
5. Het gebed:
Lijden
6. De eucharistie:
7. Het berouw over de zonden:
8. De zonde:
9. Het kruis.
10. De liefde Gods:
Glorie
11. De genade:
12. De hoop:
13. De heilige geest:
14. De maagd Maria:
15. De hemel

Rozenkrans voor het leven
Op de internetsite die we al enkele keren citeerden staan er 5 verschillende 
formulieren over deze rozenkrans.
Zie bovengeciteerd
internet adres.
Rozenkrans
gebaseerd op
boodschappen van
Maria gegeven te
Međugorje.
Reeds een exemplaar
genoemd110. Deze
redacties zijn
geformuleerd naar
wat er in Međugorje
werd gepubliceerd
(geopenbaard).
Blije mysteries
1. De aankondiging
"Lieve kinderen,
vandaag nodig ik
jullie uit om jullie
door gebed en offer
voor te bereiden op de komst van de Heilige Geest. Mijn lieve kinderen, dit is 
de tijd van genade en daarom roep ik jullie wederom op om voor God de 
Schepper te kiezen. Staat Hem toe jullie om te vormen en te veranderen. 
Moge jullie hart voorbereid zijn om alles te horen en te beleven wat de Heilige 
Geest met ieder van jullie van plan is. Mijn lieve kinderen, staat de Heilige 

110 Zie blz. 80.
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Geest toe jullie te leiden op de weg van de waarheid en het heil tot het 
eeuwige leven.”
Vrucht van de geest: nederigheid
De heilige Namen...Onze Vader...10 Ave Maria’s...Glorie zij...
2. Het bezoek
"Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit te begrijpen, dat jullie zonder liefde
niet kunnen begrijpen dat God de eerste plaats in jullie leven moet hebben. 
Daarom nodig ik jullie allemaal uit, mijn lieve kinderen, niet met menselijke 
maar met goddelijke liefde te beminnen. Zo zal jullie leven mooier worden en 
zonder interesse. 
Jullie zullen begrijpen, dat God zich uit liefde op de eenvoudigste wijze geeft. 
Mijn lieve kinderen, bidt, bidt , bidt, om mijn woorden te kunnen begrijpen, die
ik jullie uit liefde geef en jullie zullen uit liefde de anderen kunnen aanvaarden 
en al diegenen vergeven, die jullie kwaad hebben aangedaan. Antwoordt met 
gebed, want het gebed is een vrucht van de liefde tot God, de Schepper.
Vrucht van de geest: de Naastenliefde.
De Heilige Namen...Onze Vader...10 Ave Maria’s
3. De geboorte
“Lieve kinderen, in deze kerstvreugde verlang ik jullie te zegenen met mijn 
zegen. Op bijzondere wijze, mijn lieve kinderen, geef ik jullie de zegen van de 
kleine Jezus. Moge Hij jullie met zijn vrede vervullen. Vandaag, mijn lieve 
kinderen, hebben jullie geen vrede en toch verlangen jullie ernaar. Daarom 
nodig ik jullie
vandaag met
mijn Zoon Jezus uit:
bidt, bidt, bidt,
omdat jullie zonder
gebed geen
vreugde, geen
vrede en geen
toekomst hebben.
Verlangt naar de
vrede en zoekt
deze, want God is
de ware vrede.” 
Vrucht van de
geest: verachting
der rijkdommen en
liefde tot de
armoede.
De Heilige Namen...Onze Vader...10 Ave Maria’s...Glorie
zij...
4. De opdracht
"Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om dichter bij mijn Onbevlekt Hart 
te komen. Ik nodig jullie uit om in jullie families de geestdrift van de eerste 
dagen te vernieuwen toen ik jullie tot vasten, tot gebed en tot omkeer 
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opgeroepen heb. Mijn lieve kinderen, jullie hebben mijn boodschappen met 
open harten aangenomen ofschoon jullie niet wisten wat het gebed is. Vandaag
nodig ik jullie uit jullie volkomen voor mij te openen, zodat ik jullie kan 
veranderen en jullie naar het Hart van mijn Zoon Jez s kan leiden, zodat Hij 
jullie met zijn liefde kan vervullen. Alleen zo, mijn lieve kinderen, zullen jullie 
de ware vrede vinden, de vrede die alleen God jullie geeft.
Vrucht van de geest: grote zuiverheid naar ziel en lichaam.
De Heilige Namen...Onze Vader...10 Ave Maria’s...Glorie zij...
5. De Terugvinding van Jezus in de Tempel
"Lieve kinderen, vandaag, mijn lieve kinderen, nodig ik jullie uit, door het 
gebed met Jezus samen te zijn, om door de ervaring van het persoonlijk gebed
de schoonheid van Gods schepping te kunnen ontdekken. Jullie kunnen niet 
van gebed spreken, noch daarvan getuigen, als jullie niet bidden. Daarom, 
mijn lieve kinderen, blijft in de stilte van het hart bij Jezus, zodat Hij jullie met 
zijn liefde verandert
en omvormt. Mijn
lieve kinderen, dit is
voor jullie een tijd
van genade. Benut
haar voor jullie
persoonlijke
bekering, want als
jullie God hebben,
hebben jullie alles.”
Vrucht van de
geest: de ware
wijsheid
De Heilige
Namen...Onze
Vader...10 Ave
Maria’s...Glorie zij...
Droeve mysteries
6. De angst in de tuin van Getsemani
"Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit, jullie door het gebed voor God 
open te stellen zoals de bloem zich voor de ochtendstralen van de zon opent. 
Mijn lieve kinderen, heb geen angst. Ik ben met jullie en ben voor ieder van 
jullie een voorspreekster bij God, zodat jullie harten de gave van bekering 
aannemen. Alleen zo, mijn lieve kinderen, zullen het belang van de genade in 
deze tijden begrijpen en zal God dicht bij jullie zijn.
Vrucht van de geest: berouw
De heilige Namen...Onze Vader...10 Ave Maria’s...Glorie zij...
7. De geseling
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"Lieve kinderen, ook vandaag ben ik met jullie en ik nodig jullie allemaal 
opnieuw uit om door jullie gebeden dichter bij mij te komen. Op bijzondere 

wijze nodig ik jullie in deze tijd van genade 
tot zelfverloochening uit. Mijn lieve 
kinderen, overweegt en beleeft door jullie 
kleine offers de passie en de dood van Jezus
voor ieder van jullie. Alleen als jullie dichter 
bij Jezus komen, zullen jullie zijn 
onmetelijke liefde begrijpen, die Hij voor 
ieder van jullie heeft. Door het gebed en 
jullie zelfverloochening zullen jullie meer 
open worden voor de gave van het geloof en
de liefde voor de kerk en voor de mensen 
om je heen. Ik houd van jullie en zegen 
jullie. Vrucht van de geest: versterving der 
zinnen
De heilige Namen...Onze Vader...10 Ave 
Maria’s...Glorie zij...
8. De doornkroning
"Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie 
uit tot vasten en zelfverloochening. Mijn 
lieve kinderen, ontzeg je datgene wat jullie 
hindert dichter bij Jezus te zijn. Op een 

bijzondere wijze nodig ik jullie uit: bidt, want alleen door het gebed zullen jullie
je wil overwinnen en de wil van God ook in de kleinste dingen ontdekken.
Door jullie dagelijks leven, mijn lieve kinderen, zullen jullie tot voorbeeld 
worden, en jullie zullen getuigen, dat jullie voor Jezus leven of tegen Hem en 
zijn wil. Mijn lieve kinderen, ik wens dat jullie apostelen van liefde worden. 
Door te beminnen, mijn lieve kinderen, zullen jullie als de mijnen worden 
herkend.” 
Vrucht van de geest: verachting der wereld De heilige Namen…
Onze Vader...10 Ave Maria’s...Glorie zij...
9. De kruisdraging
“Ik ga jullie een geestelijk geheim openbaren: als jullie sterker willen zijn dan 
het kwaad, maak dan een persoonlijk gebedsplan: neem 's morgens een 
bepaalde tijd, lees een tekst uit de H. Schrift, laat Gods woord in je hart 
doordringen en span je in om het gedurende de dag te beleven. In het 
bijzonder op ogenblikken van beproeving. Zo zullen jullie sterker zijn dan het 
kwaad. Wanneer jullie bidden, moet je meer bidden. Het gebed is een gesprek 
met God. Bidden betekent de Heer horen. Bidden is voor Mij een dienst, omdat
alle dingen daarna duidelijk worden. Door het gebed leer je het geluk kennen.”
Vrucht van de geest: geduld in het lijden
De heilige Namen…
Onze Vader...10 Ave Maria’s
10. De kruisiging
"Lieve kinderen, God geeft mij deze tijd als een gave voor jullie, opdat ik jullie 
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zou kunnen leren en zou kunnen leiden op de weg van het heil. Jullie zouden
vol vreugde moeten zijn. Vandaag is Jezus voor jullie heil gestorven. Hij daalde
neer ter helle en opende de deuren van het paradijs. Moge er vreugde in jullie 
hart heersen!
Lieve kinderen, nu begrijpen jullie deze genade niet, maar spoedig komt de tijd
dat jullie zullen treuren om deze boodschappen. Daarom lieve kinderen, beleeft
alle woorden die ik jullie gedurende deze genadetijd gegeven heb en vernieuwt
het gebed, totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Op een bijzondere 
wijze roep ik allen op die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd om 
een voorbeeld te zijn voor de anderen. Ik doe een beroep op alle priesters en 
religieuzen om de rozenkrans te bidden en deze aan anderen te leren bidden. 
Lieve kinderen, de rozenkrans is mij immers bijzonder dierbaar. Opent jullie 
harten voor de rozenkrans, dan zal ik jullie kunnen helpen.”
Vrucht van de geest: de bekering van de zondaars, de volharding van de 
rechtvaardigen en de vertroosting der arme zielen in het Vagevuur 
De heilige Namen...Onze Vader...10 Ave Maria’s...Glorie zij...
Glorierijke mysteries
11. De verrijzenis
“Hef je handen omhoog, verlang naar Jezus, omdat Hij jullie in zijn Verrijzenis 
wil overstelpen met genaden. Wees enthousiast over zijn Verrijzenis. Wij allen 
in de hemel zijn gelukkig, maar Wij hebben de vreugde van jullie hart nodig. 
Het geschenk van mijn Zoon en van Mij is op dit ogenblik: jullie zullen in je 
beproevingen ondersteund worden; ze zullen gemakkelijker voor jullie zijn, 
omdat Wij bij jullie zullen zijn. Als je naar Ons luistert, laten Wij je zien, hoe je
ze moet overwinnen. Bid morgen veel. Moge Jezus werkelijk in jullie gezinnen 
verrijzen. Moge er vrede komen waar oorlog is.
Ik wens dat Iemand opnieuw wordt geboren In
je hart. Kinderen, Ik dank jullie.
Ga door met de Verrijzenis van Jezus in alle
mensen op te wekken.
Het Heilig Jaar Is geëindigd, maar het betekent
slechts één stap in je leven. Ga door met
bidden.”
Vrucht van de geest: liefde Gods, ijver
De heilige Namen...Onze Vader...10 Ave
Maria’s...Glorie zij...
12. De Hemelvaart
"Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om je
op de komst van Jezus voor te bereiden. Bereidt
vooral jullie harten voor. De heilige biecht moet
de eerste stap van bekering voor jullie zijn. Dan
echter, lieve kinderen, kiest voor de heiligheid!
Jullie omkeer en keuze voor de heiligheid moeten vandaag en niet morgen 
beginnen. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie allemaal uit op de weg van het 
heil en ik wens jullie de weg naar het paradijs te tonen. Daarom, mijn lieve 
kinderen, weest van mij en kiest met mij voor de heiligheid! Mijn lieve 
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kinderen, neemt het gebed ernstig op en bidt, bidt, bidt!”
Vrucht van de geest: verlangen naar de hemel De heilige Namen...Onze 
Vader...10 Ave Maria’s...Glorie zij...
13. De neerdaling van de H. Geest
"Lieve kinderen, ik verheug mij met jullie en in deze tijd van genade nodig ik 
jullie uit tot geestelijke vernieuwing. Bidt, mijn lieve kinderen, dat de heilige 
Geest in volheid in jullie moge wonen, zodat jullie met vreugde getuigenis 
kunnen geven voor allen die ver van het geloof verwijderd zijn. In het 
bijzonder, mijn lieve kinderen, bidt om de gaven van de heilige Geest, zodat 
jullie, in de geest van liefde, iedere dag en in iedere situatie jullie medemensen
meer nabij zijn en in wijsheid en liefde iedere moeilijkheid zullen kunnen 
overwinnen.
Ik ben met jullie en ik ben een voorspreekster voor ieder van jullie voor Jezus.
Vrucht van de geest: Neerdaling van de H. Geest De heilige
Namen...Onze Vader...10 Ave Maria’s...Glorie zij...
14. De Hemelvaart van Maria
"Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit, om door het gebed nog dichter bij 
mij te komen. Lieve kinderen, ik ben jullie moeder, ik houd van jullie en wens 
dat ieder van jullie gered wordt en zo met mij in de hemel zal zijn. Daarom, 
lieve kinderen, bidt, bidt, bidt, totdat jullie leven tot een gebed wordt. Vrucht 
van de geest: liefde tot Maria De heilige Namen...Onze Vader...10 Ave 
Maria’s...Glorie zij...

15. De kroning
"Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie uit God de Schepper in de kleuren 
van de natuur te verheerlijken. Hij spreekt tot jullie ook door de kleinste bloem
over de schoonheid en de diepte van de liefde waarmee Hij jullie geschapen 
heeft. Mijn lieve kinderen, moge het gebed uit jullie harten stromen zoals het 
frisse water uit een bron. Mogen de korenvelden tot jullie spreken over de 
barmhartigheid van God voor ieder schepsel. Vernieuwt daarom het dankgebed
voor alles wat Hij jullie geeft.
Vrucht van de geest: volharding in de genade ‘de kroning met glorie’
De heilige Namen...Onze Vader...10 Ave Maria’s...Glorie zij…

De kruisrozenkrans
Onder bijzondere rozenkransgebeden met schietgebeden is de formule van de 
kruisrozenkrans speciaal ontworpen om de kruisweg te doen en de 
overledenen in het vagevuur111 te gedenken en voor de redding van de 
afgedwaalde.
De Kruisrozenkrans wordt gebeden op een gewone paternoster.

111 Vagevuur = volgens R.-k. leer: plaats (of toestand) waar men na de dood de straffen voor vergeeflijke 
zonden ondergaat die nog nodig zijn voor men God mag loven en aanschouwen. Vooral gebaseerd op 2 
Makk. 12: 39-45 en Matt. 12: 31. Reeds in de oude Kerk werd voor de doden gebeden en eucharistie 
gevierd. De basis voor de Middeleeuwse leer van het vagevuur werd gelegd door Augustinus. Vastgelegd 
op de concilies van Lyon (1274) en Florence (1439). Door de Reformatie verworpen.
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Inleidende gebeden:
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1. Het Kruisteken: in de Naam van de Vader...
2. Aan het kruis: de twaalf Artikelen van het
Geloof...(Geloofsbelijdenis)
3. Op de grote kraal: het Onze Vader ter ere van de Heilige Drie-eenheid.
4. Op de kleine kralen:
1 Weesgegroet ter ere van Maria, Altijd Maagd.
1 Weesgegroet ter ere van Maria, Moeder van God.
1 Weesgegroet ter ere van Maria, De Onbevlekte Ontvangenis.
5. Eer aan de Vader.
Gebeden bij elke statie:
Op de grote kraal: Onze Vader... en Eer aan de Vader...
Op de 10 kleine kralen: 10 maal de volgende aanroeping:
“Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U, red de zielen!”
Na het tientje:
“O Mijn Jezus, vergeef ons van onze zonden, behoed ons voor het vuur van de 
hel, neem in uw paradijs alle zielen op , vooral diegene die Uw Barmhartigheid 
het meest nodig hebben!”
“Gezegend zijn de wonden van Jezus Christus want zij hebben ons verlost van 
de straffen van de zonde. Gezegend zij Zijn Zeer kostbaarst Bloed dat onze 
zonden uitwist!”
Slotgebeden:
1. Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze 
vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van
Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan,
onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o 
liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wijde beloften van Christus 
waardig worden.
2. Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand 
die zijn toevlucht tot u nam, uw hulp aanvoerde of uw bijstand vroeg, door u 
onverhoord is gebleven. Met dat vertrouwen bezield, nader ik tot u, o Moeder, 
Maagd der Maagden. Machteloos kom ik voor u staan. O Moeder van het 
Woord, versmaad mijn gebeden niet maar luister genadig en verhoor mij! 
Amen.
3. Gedenk, zeer zuivere Bruidegom van de Maagd Maria, dat het nooit is 
voorgekomen dat iemand die uw hulp aanvoerde of uw voorspraak afsmeekte 
zonder bijstand bleef. Vol vertrouwen in uw macht nemen wij onze toevlucht 
tot U en vragen wij uw bescherming. O voedstervader van Onze Verlosser, 
versmaad onze nederige smeekbeden niet maar in uw goedheid verhoor ze! 
Amen. 
We veronderstellen dat de kruisweg los staat van die paternoster112.

112 Er bestaat wel een paternoster om de kruisweg te doen. Die is – zo
veronderstellen we – herkenbaar aan het feit dat er slechts drie kralen zijn
per statie.
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14 staties van de H. Kruisweg
I. Jezus onschuldig ter dood veroordeeld. Laten ook wij onrecht verdragen!
II. Jezus draagt Zijn Kruis voor ons. Laten ook wij ons kruis dragen voor Hem!
III. De eerste Val van Jezus. Betreuren wij onze ontrouw aan de eerste drie 
geboden van God, die Liefde is.
IV. Jezus ontmoet Zijn
bedroefde Moeder. Om te
boeten voor onze
tekortkomingen tegen het
vierde gebod.
V. Simon van Cyrene helpt
Jezus’ Kruis dragen. Laten ook
wij Jezus’ kruis helpen dragen,
in vereniging met Zijn leven,
Zijn lijden en Zijn sterven!
VI. Veronica verfrist liefdevol
Jezus’ Aangezicht. Mogen Zijn
gelaatstrekken zich prenten in
ons hart en ons omvormen
naar Zijn beeld door de
werking van de H. Geest.
VII. Jezus valt een tweede maal. Om ons te helpen opstaan uit onze zonden 
tegen het vijfde, het zesde en negende gebod.
VIII. Jezus troost de wenende vrouwen. Ook wij worden door Jezus getroost 
als wij vertroosting schenken aan anderen.
IX. Jezus valt een derde maal. Om onze schuld, om onze schuld, om onze 
schuld in zonden tegen het zevende, het achtste en het tiende gebod!
X. Jezus van Zijn Klederen beroofd. Om ons te brengen tot onthechting, 
zelfverloochening en het liefdevol aanvaarden van vernederingen!
XI. Jezus aan het Kruis genageld. Om in Zijn wonden voor ons een zekere 
toevlucht te bieden voor alle zorgen, kommer en leed!
XII. Jezus sterft aan het Kruis. Wij danken Jezus voor onze verlossing, voor 
Zijn grote Barmhartigheid en omdat Hij ons Zijn Moeder heeft gegeven als 
onze Moeder.
XIII. Jezus in de armen van Zijn Moeder gelegd. Dragen wij onszelf op aan 
God, in vereniging met de Smarten van het Onbevlekt Moederhart van Maria!
XIV. Jezus in het Graf gelegd. Laten wij blijven hopen en bidden, zelfs in de 
diepste ellende van het leven. Na dit aardse komt de verheerlijking!
Beloften door de verering van de heilige kruisweg.
“Wij aanbidden en loven U Christus, omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld 
hebt verlost. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons!
God, wees ons zondaars, genadig!”
Beloften van Jezus gedaan aan Broeder Estanislao113 van de Broeders van de 
Christelijke Scholen.
1. Alles wat men zal vragen met geloof door het bidden van de kruisweg, zal ik
113 Verder niets teruggevonden tenzij beide data (1903-1927).



Paternosters en bidsnoer 137

verlenen.
2. Ik beloof het eeuwig leven aan allen die met medelijden nu en dan de 
kruisweg bidden.
3. Ik zal ze overal volgen tijdens hun leven en ze bijzonder bijstaan
in het uur van de dood.
4. Zelfs indien hun zonden talrijker
waren dan de grashalmen op het
veld of de zandkorrels in de zee,
door de kruisweg zal alles vergeven
worden. (deze belofte ontslaat niet
van de plicht alle doodzonden te
biechten).
5. Zij die dikwijls de kruisweg
gebeden hebben, zullen een
bijzondere glorie in de hemel
genieten.
6. Ik zal ze uit het vagevuur
verlossen, indien zij er evenwel
inkomen, de eerste dinsdag of
vrijdag na de dood.
7. Ik zal hen zegenen bij elke
kruisweg en mijn zegen zal ze
volgen overal op aarde en, na hun
dood, in de hemel voor gans de
eeuwigheid.
8. In het uur van de dood, zal Ik de
duivel niet toelaten hen te bekoren;
Ik zal hem alle macht ontnemen
opdat zij gerust in Mijn armen
sterven.
9 Indien zij het met ‘n oprechte
liefde doen, dan zal ik ieder van hen
omvormen tot een levende ciborie,
waarin Ik met welbehagen Mijn
genaden zal uitstorten.
10. Mijn ogen zal ik gericht houden
op diegenen die dikwijls de kruisweg
zullen doen; altijd zal Ik gereed zijn
om ze te beschermen. 
11. Zoals Ik vast aan het kruis genageld was, zo zal ik altijd bij hen zijn die Mij
dikwijls vereren door het bidden van de kruisweg. 
12. Zij zullen niet meer van Mij kunnen scheiden, want Ik zal hun de genade 
schenken om niet meer dodelijk te zondigen. 
13. In het uur van de dood, zal ik hen troosten door Mijn tegenwoordigheid en 
wij zullen samen naar de hemel gaan. De dood zal zacht zijn voor allen die Mij 
tijdens hun leven zullen vereerd hebben met het bidden van de H. Kruisweg.
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14. Mijn ziel zal hen beschermen als een dekmantel. Ik zal hen immer bijstaan 
zodra ze tot Mij roepen.
We kwamen er niet uit hoe het moet met de paternoster waar iedere statie 
slechts drie kralen heeft.

De Rozenkrans voor de eenheid
De rozenkrans voor de eenheid is een reeks gebeden die op de kralen van een 
gewone rozenkrans gebeden worden.

Jezus Koning van alle volkeren. De scepter en de
atoomfiguur met drie ringen (geel, rood, blauw)

symboliseren zijn koningschap en de eenheid in Hem, in de
Kerken en in God.

In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof...
(Geloofsbelijdenis)
Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij
de Vader...
Bid op de grote kralen bij het begin van
ieder tientje:
“God, onze Hemelse Vader, door uw Zoon
Jezus, onze geslachtofferde Hogepriester,
ware Profeet en soevereine Koning, stort de
kracht van uw Heilige Geest krachtig over
ons en onze harten uit. In uw grote
Barmhartigheid, door de moederlijke
bemiddeling van de Heilige Maagd Maria,
onze Koningin, vergeef ons onze zondigheid,
genees onze gebrokenheid en hernieuw onze
harten in geloof, vrede en liefde tot uw
Koninkrijk, zodat we één mogen zijn in U”.
Bidt op de kleine kralen van ieder van de vijf tientjes:
“In uw grote Barmhartigheid, vergeef ons onze zondigheid, genees onze 
gebrokenheid en hernieuw onze harten zodat we één mogen zijn in U”.
Besluit de rozenkrans met volgend gebed:
“Hoor, o Israël! De Heer onze God is de ene God!
O Jezus, Koning van alle volkeren, moge uw Koninkrijk op aarde erkend 
worden! Maria, onze Moeder en Middelares van alle genade, bid en spreek ten 
best voor ons, uw kinderen! Heilige Michaël, grote Prins en Beschermer van 
ons volk, kom met de heilige Engelen en Heiligen en bescherm ons. Amen.
Beloften
In grote genade voor onze verontrustende tijden, verscheen Jezus sedert 1988
aan twee Amerikaanse vrouwen114 en vroeg de godsvrucht waarbij Hij werd 

114 http://www.familyrosary.org/main/rosary-rosaries-contact.php – eveneens rozenkrans voor de 
eenheid, op internet als ‘The Ecumenical Miracle Rosary’ sedert Februari 1999. De niet vermelde formule 
is van Pater Patrick Peyton. De formule hier gebracht is van de twee Amerikaanse vrouwen, die anoniem 
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geëerd als ‘Jezus, Koning van alle volkeren’ te verspreiden.
Jezus zegde: “Ja, smeek mijn Koninklijk Hart door deze godsvrucht tot Mij, als 
Jezus, Koning van alle volkeren, met het gebed van deze rozenkrans dat Ikzelf,
uw soevereine Heer Jezus Christus, u heb gegeven! Bid en smeek voor het 
geestelijk welzijn en de genezing van uw eigen zielen, voor de gelijkvormigheid
van uw eigen wil met de Wil van God, voor de genezing van uw gezinnen, 
vrienden, vijanden, kennissen, religieuze orden, gemeenschappen, gewesten, 
landen, de wereld en de eenheid binnen mijn Kerk onder de Heilige Vader! Ik 
zal vele spirituele, fysische, emotionele en psychologische genezingen verlenen
aan hen die dit gebed bidden als het dienstig is voor hun zaligmaking en in 
overeenstemming is met mijn Heilige Wil! Eenheid en eenheid van geest was 
mijn eigen gebed voor de hele mensheid en mijn Kerk als mijn laatste 
testament vooraleer Ik mijn leven gaf als Redder voor de hele mensheid. Zoal 
Ik één ben met mijn Vader en de Heilige Geest, zal één kudden en één herder 
verzameld worden onder mijn soeverein koningschap als Heer”.
“Ik, Jezus, de Zoon van de Allerheiligste God...beloof dat Ik de scepter van 
mijn Koningschap zal uitstrekken naar de zielen die mijn rozenkrans voor de 
eenheid bidden en hen barmhartigheid, vergeving en bescherming zal 
schenken in tijden van strenge weersgesteltenissen en plagen. Ik strek deze 
belofte niet enkel uit over uzelf, maar ook over individuele personen voor wie u
bidt. Ik zal deze zielen beschermen voor ieder kwaad of gevaar, geestelijk of 
fysisch, hetzij naar ziel, geest of lichaam, en ze hullen in mijn mantel van 
Koninklijke Barmhartigheid”.
De rozenkrans voor de eenheid mag ook gebeden worden als een noveen, 
negen maal achtereen. Dit kan gebeuren in een keer, elk uur of elke dag. 
“Maak een noveen tot Mij met de rozenkrans voor de eenheid en Ik zal uw 
gebeden machtig en helpend beantwoorden overeenkomstig mijn soevereine 
allerheiligste Wil!”

Rozenkrans of het Kroontje van de Goddelijke 
Barmhartigheid
Op 14.9.1935 verneemt Zr. Faustina115: “Bid altijd opnieuw de rozenkrans, die 
ik u geleerd heb. Ieder die hem bidt, zal mijn barmhartigheid in het leven en in
het  bijzonder in het uur van de dood ervaren.“
In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
Begin: Ik geloof in God... Onze Vader...Wees gegroet...
Op de grote kralen: ‘Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de 
Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot 
vergeving van onze zonden en die van de gehele wereld.
ofwel
Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en het bloed, de ziel en de 
goddelijkheid van Uw boven alles beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus - en
de tranen en de bitterheden van zijn heiligste moeder - , om vergiffenis te 
bekomen van onze zonden en voor de zonden van de hele wereld. Op de kleine
willen blijven. Zij hadden openbaringen tussen 1988 to 1992.
115 Hierbij hoort het veel verspreidde beeld van het H. Hart.
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kralen : door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en 
met heel de wereld.
ofwel
Door zijn smartelijk lijden en dat van zijn moeder heb erbarmen met ons en 
met de hele wereld.
Op het einde driemaal : Heilige God, Almachtige God,
Eeuwige God, heb medelijden met ons en met geheel de
wereld.

Hier een kroontje van Medjurje. Kroontjes hebben tien kralen: een tientje.

ofwel
Heilige God, heilige sterke God, heilige onsterfelijke God,
heb erbarmen met ons en met heel de wereld.
Jezusgebed
In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...
Op de kralen van het Onze Vader zegt ge de volgende
woorden:
Jezus, mijn enige liefde, ik bid voor hen die U bemint,
maar die niet weten hoe ze U moeten beminnen. Mogen
zij gezuiverd en genezen worden, opdat ook zij vrij
zullen zijn van alle kwaad.

Amen.
Op de kralen van het Wees Gegroet zegt ge:
Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons Op het 
einde zegt ge driemaal de volgende woorden:
“Glorie zij de Vader...”
Deze formule is in de loop der tijden aangepast. Het gebruik stamt 
uit het Oosten. We zijn als Westerse R.K.-christenen het Paulinisch 
accent omtrent het gebed vergeten. Paulus schreef dat we 
onophoudend moeten bidden. Het centrum van ons gebed zou
moeten Jezus zijn, in Hem de Vader loven,
danken,  prijzen,  om  vergiffenis  vragen,
smeken.
De Oosterse christenen zijn hier altijd attent
op geweest. Teruggaande in de tijd wordt

een christen Chotki vernoemd. Reeds in de 7e eeuw
hadden de oosterse orthodoxkatholieken, een
gebedsnoer van 25, 33, 50, 100 of 103 kralen, waarin
ze het Jezusgebed pratikeerden. 
We zien ze nu nog de orthodoxe gelovige, buigend,
rechtstaande, het kruisteken makende.
Het gebedsnoer (Komboskini in het Grieks, Chotki in
het Russisch) is de bedoeling dat het ritme van hart
getraind is biddende te leven.
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Velen onder
hen dragen een
snoer van 34
geknoopte
‘kralen’. Ze
dragen het
rond de pols,
niet zo zeer als
versiering,
maar om hen
aan het gebed
te herinneren.
Er is een kraal
van een andere
kleur. Het
snoer wordt
door de
kloosterlingen
geknoopt, die
dit biddende
doen voor
degene die
erop zullen
bidden.
Op de
gekleurde
‘kraal’ bidt men
“Door de
gebeden van de
Moeder Gods,
O Verlosser,
red ons” of
"Moeder van
God, ontferm U
over ons."
De snoeren
met 100 en
103 knopen
worden ook
gedragen. Het
herhaalde
gebed komt
neer op de
vraag van de
tollenaar. “Heb
medelijden met
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mij, ik ben een zondaar116”. Het is dan ook gebruikelijk dat men als men voor 
iemand anders bidt de formule wijzigt. “Jezus, heb medelijden met x, ontferm 
U over hem.” 

Rozenkrans van het Heilig Hart van Maria
Aan het begin maakt men vijfmaal achter elkaar het kruisteken ter ere van de 
Wonden van de Verlosser.
Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...Wees gegroet...Glorie zij
de Vader...
Inleiding:
“Mijn kinderen, de arm van mijn goddelijke Zoon is op het punt toe te
slaan. Ik kan hem nauwelijks nog tegenhouden. Help me! Als jullie mijn
Liefdevlam aanroepen, zullen we samen de wereld redden”.(Woorden van O.L.-
Vrouw) Op de grote kralen bidt men volgende aanroeping: “Smartvol en 
Onbevlekt Moederhart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.
Overstelp de gehele mensheid met de genadewerking van Uw Liefdevlam, nu 
en in het uur van onze dood!
Amen.”
Op de kleine kralen bidt men:“Moeder, red ons door de Liefdevlam van Uw 
Onbevlekt Hart.”`
Tot slot bidt men driemaal:
“Glorie zij de Vader...”
We zijn geneigd dit formulier te combineren met Onze Lieve Vrouw van Fatima 
omwille van de prent op de vorige blz.

De Rozenkrans van het geloof

Het San Damianokruis.

De volgende aanroepingen worden gebeden op een 
gewone rozenkrans. Deze devotie werd gegeven door 
de H. Maagd op 7 juli 1967 in San Damiano117, met de 
bede: “Blijf vast met elkaar verenigd in geloof en in 
grote liefde tot God. Laat geen enkele dag na deze 
rozenkrans van het geloof te bidden. Dan zult u eens 
heel gelukkig en tevreden zijn.”

Men begint elk tientje met de geloofsbelijdenis en daarna herhaal met tienmaal

116 Luc. 18: 9-14.
117 Ook Martha Geelen-Tullemans van Maastricht is verbonden met San Damiano. De zieneres van San 
Damiano is Rosa Quattrini-Buzzini, geboren op 26 januari 1909, weduwe van Giuseppe Quattrini. Op 16 
oktober 1964 was mamma Rosa alleen thuis. Zij hoorde een stem vanuit de tuin: "Kom, kom!" Mamma 
Rosa vreesde een illusie, maar de stem riep opnieuw: "Kom hier, kom maar!" Mamma Rosa neemt haar 
rozenkrans en gaat naar buiten. Plots ziet zij hoe uit de hemel een prachtige wolk vol gouden en zilveren 
sterren neerdalen tot boven de perenboom. De wolk bevatte ook ontelbare rozenblaadjes in allerlei 
kleuren. Uit de wolk komt een rode bol te voorschijn; de bol gaat open en de Heilige Maagd wordt 
zichtbaar in een verblindend licht. Uit Haar handen kwamen grote lichtende stralen vol rozenblaadjes, die
op de aarde vielen. Vandaar de madonna met de rozen.
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volgende aanroeping: “Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U, red de zielen, red de 
ongewijde!”

Aan het slot, nadat men de vijf tientjes heeft gebeden, zegt men nog vijfmaal 
voor de vrede onder de mensen over heel de wereld het Salve Regina118. 
“Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze 
vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van
Eva. Tot U smeken
wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze 
voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze 
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o 
liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus 
waardig worden.”

Dankrozenkrans
Lofprijzing tot Maria gevraagd door Jezus in een
boodschap ontvangen door Marie-Elisabeth119 op
26 mei 1997.
JEZUS: Kinderen van Mijn Goddelijk Hart, geef
gevolg aan Mijn verzoek: Ik verlang dat jullie je
Moeder eren, dat jullie Haar danken door tot
Haar te bidden; schenk Haar als dank een
rozenhoedje op de wijze zoals Ik jullie aangeef:
- Ik geloof in God...
- Het angelus ....
De Engel des Heren heeft aan Maria
geboodschapt; En ze heeft ontvangen van de H.
Geest. 
Wees gegroet, Maria...
Zie de dienstmaagd des Heren; Mij geschiede
naar uw woord.
Wees gegroet, Maria...
En het Woord is vlees geworden; En Het heeft
onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria...
Bid voor ons, heilige Moeder Gods, opdat wij de beloften van Christus waardig 
worden.
Laten wij bidden. Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten, opdat 

118 (Lat.: Wees gegroet, koningin) Uit de 11e eeuw stammende Mariaantifoon, vermoedelijk geschreven 
door Petrus de Compostela (+ 1002). Wordt in de r.-k. kerk gezongen van Drievuldigheidszondag tot de 
vrijdag voor de eerste Adventszondag. De Gregoriaanse melodie is van Hermannus Contractus, maar vele
andere componisten hebben de tekst eveneens verklankt.
119 «Mère Marie-Elisabeth: Élisabeth Turgeon, 1840-1881: fondatrice des Soeurs de Notre-Dame du Saint-
Rosaire, Soeurs des petites-écoles». Door Jeanne Desjardins, Uitg. Rimouski [Québec], 1990. De Vrouwe 
van alle volkeren (Amsterdam), Ida Peerdeman en Pater Klos hebben dwarsverbindingen met die zuster 
Marie Elisabeth.
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wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw 
Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie 
van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.
- Glorie zij de Vader...
Elk tientje:
Op de grote kralen: Onze Vader ...
Op de kleine kralen:
Heilige Maagd Maria, Moeder Gods,
dank U voor alle Genaden die wij
door Uw tussenkomst hebben
verkregen.
Na elke tientje: Ere zij de Vader…

De kleine corona van de
onbevlekte Ontvangenis
Deze kleine corona dankt zijn
oorsprong aan de vrome
Kapucijnenpater Bonaventura van
Ferrara. Voor dit rozenkransje is
geen bijzondere wijding nodig,
vermits de Racolta120 dat niet
verlangt voor het bekomen van de
aflaat aan het bidden van het
rozenkransje verbonden.
1. Gedeeltelijke aflaat, iedere maal
men deze corona bidt met
rouwmoedige aandacht.
2. Volle aflaat, mits biecht en
Communie, éénmaal per maand,
wanneer men de corona op de
aangegeven wijze de hele maand
door heeft gebeden.
De kleine corona wordt als volgt gebeden:
- In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
- Bij iedere kraal wordt gebeden:
Geprezen zij de Heilige en Onbevlekte Ontvangenis van de allerzaligste Maagd 
Maria.
Eén Onze Vader, één Wees gegroet, één Ere zij de Vader...
De Onbevlekte en de rozenkrans zijn tevens sterk verbonden met Lourdes.

Tranenrozenkrans
Feest van O.L. Vrouw van de tranen op 20 februari.
 Deze godsvrucht vindt zijn oorsprong te Brazilië,

120 Verzamelde gegevens.
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geopenbaard op 8 november 1929 aan Zr. Amelia121 van de gegeselde Jezus, 
missionarissen van het Goddelijk Kruis; herhaald aan Debora te Manduria 
(Italië) : afb. hieronder

Mijn dochter, opdat Mijn werk, gezien zijn bijzonderheid niet verwarrend zou 
zijn geef ik u deze belangrijke aanwijzingen.
- Bid bij het begin: Rechtvaardige Vader, waarachtig en volmaakt, door de 
offerande van de Smarten van Maria, heilige onder de heiligen, tijdens het 
aardse leven van Jezus aan de voet van het kruis en heden in de hemel, 
gelieve mijn nederige smeekbede te aanvaarden. 
- Grote kralen:

O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles 
liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.
- Kleine kralen:
O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles 
liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel. 
- Laatste drie kralen:
Uw tranen, O, Moeder van God en onze Moeder, bevestigen ons door hun 

121 Deze rozenkrans wordt in een pakket aangeboden op internet! $29.95 gebeden, prentje, .. alles incluis.
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zalving, dat wij Uw kinderen zijn zoals wij U vragen, door de plechtige toe 
wijding die wij U door deze godsvrucht aanbieden.

Kroontje voor het afsmeken van een spoedige wederkomst 
van Jezus
(door “Myriam van Nazareth122.)
- Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):
“Hemelse Vader, gedenk Uw barmhartige Liefde die Jezus mens liet worden om
de mensheid te verlossen aan het Kruis.
Op voorspraak van Maria en omwille van Haar tranen om de zonden der 
wereld, zend toch Jezus terug naar de aarde, omdat Uw Rijk kome en de 
mensheid geheiligd worde.”
- Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):
“O Jezus, kom opnieuw wij ons wonen. Zuiver de wereld van alle kwaad.”
Slotgebed (na de 5 tientjes):
“O Maria, Medeverlosseres van de mensheid, machtige Middelares van alle 
Genaden, Voorspreekster voor de mensen bij God, bekom ons toch de 
spoedige Wederkomst van Jezus op onze wereld, opdat de Allerheiligste 
Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Haar schepping verheerlijkt 
worde, en Uw smarten om de zondige mensheid voor eeuwig weggenomen 

122 De naam die men voor Maria gebruikt vanuit de Hebreeuwse taal. Gebruikelijk in bepaalde 
Međugorjekringen. Bron: Kinderen van Međugorje.
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worden in het licht van Christus.”
“Gedenk, o goedertierendste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand
die tot U zijn toevlucht nam, en Uw bijstaand afsmeekt, door U verlaten is. 
Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der Maagden. 
Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw
voeten neer. O Moeder van het Eeuwig Woord, versmaad mijn nederige 
smeekbeden niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.

Kroontje tot bespoediging van de triomf van het onbevlekt 
hart van Maria
(door “Myriam van
Nazareth”)
- Inleidend gebed:
“O onbevlekte Maagd
Maria, door God
voorbestemd om de kop
van de satan te
verpletteren, aanhoor mijn
smeekbede woordoor ik
alle duivelen overlever aan
Uw macht, opdat de vrucht
van de verlossende Kruis
van Jezus in alle zielen tot
rijping moge komen en de
Triomf van Uw Onbevlekt
Hart zich voorgoed moge voltrekken”
- Grote kralen:
“O, Maria, Moeder van God, die ons Christus de Verlosser hebt gegeven, 
bevrijd ons van de satan die ons gevangen houdt in de zonde. O Schrik der 
duivelen, ik wijd mijzelf en alle zielen aan U toe, opdat Uw macht voelbaar 
worde en de duivel voor eeuwig Uw slaaf worde”.
- Kleine kralen:
O, Maria, Hemelse Meesteres, heers in alle zielen, opdat Gods Rijk van Liefde 
en heiligheid kome”.
- Slotgebed (3 maal):
“O Maria, Koningin van Hemel en aarde, wreek nu de mensheid voor de 
erfzonde.
Leg de satan onder Uw voeten, opdat het Rijk der Hemelen in alle zielen 
voltooid worde”.

Kroontje voor het afsmeken van een spoedige wederkomst 
van Jezus
(door “Myriam van Nazareth55)
- Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):
“Hemelse Vader, gedenk Uw barmhartige Liefde die Jezus mens liet worden om
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de mensheid te verlossen aan het Kruis.
Op voorspraak van Maria en omwille van Haar tranen om de zonden der 
wereld, zend toch Jezus terug naar de aarde, omdat Uw Rijk kome en de 
mensheid geheiligd worde.”
- Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):
“O Jezus, kom opnieuw wij ons wonen. Zuiver de wereld van alle kwaad.”
Slotgebed (na de 5 tientjes):

“O Maria, Medeverlosseres van de mensheid, machtige Middelares van alle 
Genaden, Voorspreekster voor de mensen bij God, bekom ons toch de 
spoedige Wederkomst van Jezus op onze wereld, opdat de Allerheiligste 
Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in haar schepping verheerlijkt 
worde, en Uw smarten om de zondige mensheid voor eeuwig weggenomen 
worden in het licht van Christus.”
“Gedenk, o goedertierendste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand
die tot U zijn toevlucht nam, en Uw bijstaand afsmeekt, door U verlaten is. 
Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der Maagden. 
Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw
voeten neer. O Moeder van het Eeuwig Woord, versmaad mijn nederige 
smeekbeden niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.

Kroontje tot zuivering van zonden
(regelmatig te bidden in afwachting van het sacrament van de biecht)
door “Myriam van Nazareth”)
Inleidend gebed:
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“O God van Gerechtigheid en Barmhartigheid, met pijn smeekt mijn verwonde 
ziel om Uw vergevende Liefde, want ik heb gezondigd.
In de handen van Maria, de allerzuiverste Moeder van Uw Zoon Jezus Christus,
leg ik mijn oprecht berouw en het verlangen naar volledige zuivering van mijn 
ziel.
Moge Zij die volkomen vrij was van zonden, mij wassen in het Goddelijk Bloed 
van Jezus, opdat mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen stralen in het Licht 
van Uw Genaden”
- Grote kralen:
“O, Maria, mijn teder liefhebbende Moeder en machtige Voorspreekster. Ik ben
onrein geweest in geest, hart en lichaam, in handelingen, gedachten, 
gevoelens, verlangens of woorden. Bekom mij op Uw voorspraak de genade 
van vergeving en zuivering, en een heilige weerstand tegen alle bekoringen”.
- Kleine kralen:
O, Maria, Bruid van de Heilige Geest, ontsteek mijn hart aan het vuur van Uw 
allerzuiverste Liefde opdat ik niet meer zou zondigen”.
- Slotgebed (3 maal):
“O gekruisigde Jezus, omwille van Maria, mijn
Medeverlosseres, laat het bevrijdende Licht van
Uw reddend Kruis in mijn ziel stralen, opdat zij
geheiligd worde”.
De “Vrouwe van alle volkeren is gekomen als
Medeverlosseres123, Middelares en
Voorspreekster” is verschenen voor de eerste
keer op 25 maart 1945, het feest van Maria
Boodschap, in de hongerwinter van de 2de

Wereldoorlog aan Ida Peerdeman124, die met
haar zusters te Amsterdam leefde. Vandaar uit
wordt sterk propaganda gemaakt opdat de paus
het dogma in die zin zou afkondigen.

Kroontje voor bestrijding van alle
kwaad in de wereld
(door “Myriam van Nazareth)
- Inleidend gebed:

123 Zie afbeelding op de volgende blz. Maria komt dicht in de buurt van de Goddelijke personen als die 
visie wordt doorgetrokken.
124 Overname Wikipedia. Ida Peerdeman (1905-1996) werd in rooms-katholieke kring vooral bekend 
vanwege de door haar gerapporteerde Mariaverschijningen in de periode 1945–1959; bij deze 
gelegenheden kreeg zij ook boodschappen door, die door haar zus in een schrift werden genoteerd (en 
later ook zijn gepubliceerd), en een speciaal voor de wereldvrede bestemd gebed. Naar aanleiding van 
deze verschijningen werd in de Amsterdamse Diepenbrockstraat de kapel Maria Vrouwe van alle Volkeren
opgericht. Aanvankelijk stond de Rooms-Katholieke Kerk zeer sceptisch tegenover deze verschijningen; 
ook in de katholieke pers werd Ida Peerdeman veelal als hysterica afgeschilderd. 
Een door het bisdom Haarlem ingesteld persoonlijk onderzoek bracht echter aan het licht dat zij een 
normale persoonlijkheid had en vrijwel geen fantasie. De latere Haarlemse bisschoppen Bomers (1983-
1998) en Punt, in wier bisdom deze verschijningen hadden plaatsgevonden, toonden een welwillender 
houding. In de uitvaartmis van Ida Peerdeman in 1996 ging mgr. Bomers dan ook voor. Uiteindelijk 
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“O Maria, zeer verheven Hemelse Koningin en Meesteres van de Engelen, Gij 
die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van Satan te 
verpletteren. Wij smeken U nederig, Hemelse legioenen te zenden om onder 
Uw bevelen de duivels te vervolgen en overal te bestrijden, hun 
stoutmoedigheid te onderdrukken en hen naar de afgrond terug te drijven. Wie
is aan God gelijk?
O goede en tedere Moeder, Gij zijt altijd onze liefde en onze hoop.
O goddelijke Moeder, zend de heilige engelen om mij te verdedigen, en om 
mijn wreedaardige vijand ver van mij te verdrijven.
Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig ons en bewaar ons ” - Grote kralen 
(kralen van de ‘Onze Vader”): “O Hemelse Vader, stort het verlossende Bloed 
van Christus over ons uit.
Verblind alle kwaad in het Licht van zijn Kruis.
O Maria, verneder de Satan onder Uw voeten. Verban alle duivelen en hun 
gevolg naar de eeuwige afgrond”.

Bloed en tranen kwamen ook in Mortsel ter sprake.

werden de verschijningen door mgr. Punt, die Bomers inmiddels had opgevolgd als bisschop van 
Haarlem, in 2002 als authentiek erkend. Het Vaticaan beschouwt de verschijningen echter als niet van 
bovennatuurlijke oorsprong. 



Paternosters en bidsnoer 151

- Kleine kralen (kralen
van de weesgegroet): “Omwille van de tranen en bloedtranen van onze 
Medeverlosseres Maria, O Jezus, verdelg alle uitingen van kwaad en zonde” 
Slotgebed (na de 5 tientjes):
“Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de 
duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis
voor eeuwig moge oplossen in het Licht”

Rozenhoedje der kinderen

Dagelijks kroontje tot de Heilige Geest
(door “Myriam van Nazareth”)
- Inleidend gebed:
“O Geest van God, door U is Jezus Mens geworden in Maria’s Schoot. Laat ook 
in mij Jezus groeien, opdat al mijn handelen, denken, spreken en voelen 
slechts door heiligheid bezield zou zijn.
Breng mij tot de vurige navolging van Jezus en Maria, opdat ik waarlijk een 
kind van het Licht mogen zijn.”
- Grote kralen:
“O Heilige Geest, op voorspraak van Maria, Uw Hemelse Bruid, stort in mij de 
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genaden van heiliging, zuiverheid, wijsheid en vurige liefde. Verlicht al mijn 
wegen. Heilig het kruis van mijn dagen en leer mij, het te omhelzen, opdat 
mijn lijden vrucht moge dragen en de mensheid moge laven aan de stroom 
van Uw Genaden”.
- Kleine kralen:
Kom, Heilige Geest, verdrijf alle schaduwen uit mijn ziel.
Maak mijn hele wezen tot een heilige tempel van Licht”.
- Slotgebed (3 maal):
“Kom, Heilige Geest, kom door de machtige voorspraak van het   Onbevlekt 
Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid”.

De rozenkrans van de vrede
Bron: - De Rozenkrans van de vrede door Fr. Slavco Barbaric125 uit gebeden 
boek voor pelgrims naar Međugorje, “Bidt met het hart”, p. 50-54
In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Inleidend gebed:
Hemelse Vader, ik geloof dat Gij de goede
Vader zijt van alle mensen. Ik geloof dat Gij
Uw Zoon Jezus Christus naar de wereld
gezonden hebt, opdat Hij het kwaad en de
zonde zou overwinnen en vrede stichten
tussen alle mensen, want alle mensen zijn Uw
kinderen en broeders van Jezus.
Nu wij dit weten is iedere verstoring en
schending van de vrede nog bedroevender en
onbegrijpelijker. Laat nu mij en allen die voor
de vrede bidden, met een zuiver hart bidden,
opdat Gij onze gebeden verhoort en ons de ware vrede van hart en ziel 
schenken kunt. Vrede voor onze gezinnen, vrede voor de Kerk en de hele 
wereld. Goede Vader, neem alle onkruid van onvrede en wanorde van ons weg 
en geef ons de blijde vruchten van vrede en verzoening met U en met alle 
mensen.
Hiertoe bidden wij met Maria, de Moeder van Uw Zoon, de
Koningin van de Vrede.
Amen.
Ik geloof in God de almachtige Vader... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader...
Groetenissen van Maria...
Ik groet u, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet...
Ik groet u, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet...
Eer aan de Vader...
Eerste geheim: Jezus biedt mijn hart vrede!

125 Zie ook Međugorje infra. Geboren: 11 maart 1946, Dragičina, Bosnië en Herzegovina Overleden: 24 
november 2000, Međugorje, Bosnië en Herzegovina Ouders: Marko Barbarić, Luca Barbarić Gerelateerd: 
Lidija Paris, Jakov Bubalo, Sara Esposito...
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De namen van...Onze Vader...
Overweging:
Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik 
hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. (Joh. 14,27). 
Jezus, brengt mijn hart tot rust! Open mijn hart voor Uw vrede! Ik heb genoeg
van onvrede en onzekerheid. 
Jezus, ik ben bedrogen door valse hoop, neergeslagen door zoveel scherpe 
sabelhouwen. Ik heb geen rust.
Gemakkelijk overmannen mij
benauwde zorgen. Angst en
wantrouwen namen gemakkelijk de
overhand. Te vaak heb ik gehoopt
rust en vrede in deze wereld te
vinden, maar mijn hart blijft onrustig.
Daarom Jezus, bid ik tot U met de
Heilige Augustinus, dat mijn hart in U
tot rust komt. Maak dat de golven van
zonde mij nooit meer overspoelen.
Wees Gij van nu af mijn rots en mijn
burcht. Keer tot mij terug en blijf bij
mij, Gij enige bron van mijn ware
vrede. Dank U voor het troostwoord
dat Uw meest geliefde leerling voor
ons heeft opgetekend:
“Dit heb ik u gezegd, opdat gij vrede
zoude bezitten in Mij.
Weliswaar leeft gij in de wereld van
verdrukking, maar hebt goede moed:
Ik heb de wereld overwonnen”.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de
Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
Tweede geheim: Jezus biedt mijn
gezin vrede!
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
“Als Gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt dan wie waard is u te 
ontvangen, en verblijft daar tot gij weer vertrekt. Wanneer ge dat huis 
binnentreedt, brengt het uw vredesgroep en wanneer het die niet waard is, 
moge uw vrede over dat huis komen126”.
O Jezus, dank U dat Gij ook aan onze gezinnen hebt gedacht. Dank U dat Gij 
Uw apostelen gezonden hebt om Uw vrede in de gezinnen uit te dragen. Nu bid
ik U innig dat Gij mijn gezin waardig maakt om Uw vrede te ontvangen. Reinig 
ons van alle zondige elementen, opdat Uw vrede in ons kan groeien en 
opbloeien. Laat Uw vrede alle benauwenissen en conflicten uit onze gezinnen 
wegnemen. Maak dat Uw vrede ons volledig omvat en Gij, Vredestichter, voor 
126 Matt. 10: 11-14.
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ons altijd de belangrijkste huisgenoot zijt, Ik bid tot U ook voor de gezinnen 
van mijn buren. Laat ook zij vervuld worden van vrede; dan zullen wij het allen
goed hebben.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
Derde geheim: Jezus biedt de Kerk vrede
De namen van...Onze Vader...
Overweging:

Jezus biedt de Kerk vrede en roept haar op om de vrede uit te dragen!
Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het 
nieuwe is al gekomen. En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus 
met zich verzoend en ons de dienst van die verzoening toevertrouwd. Wij 
smeken U in Christus’ naam: laat u met God verzoenen127!
Jezus, ik smeek U van ganser harte, schenk Uw kerk vrede. Verzoen al wat in 
haar nog onverzoend is. Zegen de priesters, de bisschoppen en de Paus, opdat
zij verzoend leven en de dienst der verzoening verrichten. Wis alle 
onverzoenlijkheid in Uw Kerk uit. 
 Verzoen allen die in Uw Kerk in tweedracht leven en door onderlinge conflicten
aan Uw kinderen aanstoot geven. Verzoen de verschillende religieuze 
groeperingen. Laat Uw Kerk, vrij van smetten, bestendig vreedzaam zijn en 
laat zij de vrede voortdurend bevorderen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
Vierde geheim: Jezus biedt zijn volk vrede!
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
“En toen Hij naderbij kwam, liet Hij zijn blik over de stad gaan en weende over
haar terwijl Hij zei: mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt! 
Maar nu is dat voor uw ogen verborgen. Er zullen dagen over u komen, dat uw 
127 2 Kor. 5: 17-19 en 20.
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vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten 
insluiten. Zij zullen u met uw kinderen, die in u wonen, neersmakken en zij 
zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd, waarin barmhartig
op u werd neergezien, niet hebt erkend128.”

Jezus, Gij hebt geweend over Uw stad en Uw volk. Gij hebt hun vrede geboden
maar zij waren doof en blind en hebben U noch gehoord, noch gezien. Dank U 
voor Uw liefde voor Uw volk. Ik bid U, laat ook mij mijn volk, mijn stad, mijn 
dorp, mijn vaderland ten goede leiden. Ik bid tot U voor ieder van mijn 
medeburgers, voor al mijn landgenoten, voor allen die bestuurstaken 
verrichten. Maak dat zij niet blind zijn maar hetgeen hun voor het 
verwerkelijken van de vrede te doen staat, kennen en herkennen. Laat er in 
mijn volk geen bouwvallen meer zijn maar laat allen stevige geestelijke 
gebouwen worden, die van vrede en vreugde zullen blinken. Jezus, geef mijn 
volk vrede. Geef ieder volk vrede. Laat iedereen in vrede leven en laat 
iedereen vrede verkondigen.
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
Vijfde geheim: Jezus biedt de hele wereld vrede!
De namen van...Onze Vader...
Overweging:
“Zet u in voor de vrede van de stad, waarheen ik u verbannen heb en
128 Luc. 19: 41-45.
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bidt voor haar tot Jahweh, want van haar vrede129 hangt de uwe af130.” Jezus, 
de aarde is al vanouds een voedingsbodem voor het gevaarlijke zaad van 
oorlogen en allerlei conflicten. En ik weet best dat mijn vrede in alle staten en 
volkeren ter wereld. Daarom smeek ik U om door Uw goddelijke kracht het 
onheilbrengende zaad van onvrede en zonde als voornaamste veroorzakers 
van onvrede, uit te roeien. Laat de hele wereld openstaan voor Uw vrede. Alle 
mensen hebben U in hun onrust, in hun levensmoeilijkheden, nodig; help 
daarom iedereen vrede te vinden, vrede te scheppen. Vele volken zijn ontaard.
Velen leven in angst voor anderen die sterker en rijker zijn.

Vele armen en vervolgden komen in opstand en op hen leven vele rijken en 
hovaardige zich uit. Vrede is er over het geheel niet of heel weinig. Heer, zend 
ons daarom Uw Heilige Geest opdat deze in onze menselijke wanorde die 
oorspronkelijke, goddelijke orde brengt. 
Laten de volken genezen van de opgelopen geestelijke verwondingen, opdat 
onderlinge verzoening mogelijk wordt. Zend alle volken boden en verkondigers
van de vrede, zodat iedereen zich herinnert dat wat Gij door de mond van Uw 
grote profeet hebt gezegd, een diepe waarheid is: “Hoe welkom zijn op de 

129 Opmerking vert.: In de Bijbeltekst van Barbaric staat “vrede” maar in de Willibrord vertaling en Petrus 
Canisiusvertaling staat hier “welvaart”.
130 Jer. 29: 7.
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bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, van de vreugdebode 
met goed bericht die een boodschap van heil laat horen en tot Sion zegt: “Uw 
God is als koning gekomen131!”
Weesgegroet (10 x)... Glorie zij de Vader,...O mijn Jezus, vergeef...
Slotgebed:
O, Heer, hemelse Vader, geef ons Uw vrede. Wij bidden U hierom met al Uw 
kinderen, bij wie Gij het verlangen naar vrede en verzoening hebt ingepland. 
Wij bidden U hierom met al diegenen die in onuitsprekelijke noden naar vrede 
snakken. En neem ons na dit leven dat
toch grotendeels in onvrede aan ons
voorbijgaat, in Uw koninkrijk van Uw
eeuwige vrede en liefde op. Neem ook
allen op die als slachtoffers van
oorlogen en conflicten gevallen zijn
alsook
zij die hun vrede op verkeerde wegen
zoeken. Dat smeken wij U in Christus -
de Vorst van de vrede, op voorspraak
van onze hemelse Moeder - de
Koningin van de vrede! Amen.

Ook Sister Dominica had een Rosario de la Paz.

Vaderrozenkrans
Deze rozenkrans is een teken van de
tijd, van onze tijd, die de wederkomst van Jezus op aarde “met grote macht en
majesteit132” verwacht. De “Macht” is de meest in het oog lopende eigenschap 
van de Vader. (“Ik geloof aan God, de Almachtige”): de Vader komt in Jezus 
en wij moeten Hem vragen, dat Hij het zo zeer verlangde aanbreken van de 
nieuwe schepping bespoedigd133.
De 5 tientjes van de God de Vaderrozenkrans helpen ons, in het geheim van 
Zij Barmhartigheid door te dringen, welke “machtiger is als het kwaad, 
machtiger dan zonde en dood134”.
Zij herinneren ons, dat de mens werktuig en triomf van de Liefde van de Vader
worden kan en worden moet, wanneer hij Hem zijn volledige “Ja” zegt en zo in 
de kring van de drievoudige Liefde binnentredend tot “Eer van de levende God”
wordt. De Vaderrozenkrans leert ons, het mysterie van het lijden als een groot 
geschenk te beleven, omdat het ons mogelijk maakt, onze liefde tot de Vader 
te betuigen en wij het voor Hem mogelijk maken om Zichzelf in ons te 
openbaren.
De Vader belooft, dat voor ieder Onze Vader vele zielen voor het  eeuwige 
verderf zullen worden bewaard en vele zielen uit de kwellingen van het 

131 Jes. 52: 7.
132 Matt. 24: 30.
133 Rom. 8: 19.
134 Dives in Misericordia, VIII, 15.
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vagevuur zullen worden bevrijd. De Vader verleent die gezinnen, die deze 
rozenkrans bidden, buitengewone genaden, die van generatie op generatie 
zullen doorwerken.
Rozenkrans van de triomf van de Vader
In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
O, God, kom ons te hulp.
Heer, haast U ons te helpen.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu 
en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Vader, mijn goede Vader, U offer ik mij op en aan U geef ik mij.
Vader, ik hou van U, ik prijs en loof U, Uw Naam zij verheerlijkt in de wereld.
Vijf geheimen
Eerste geheim: de triomf van de Vader in de tuin van Eden.
Bij het eerste tientje overwegen wij de triomf van de Vader in de tuin van 
Eden, toen Hij na de zonde van Adam en Eva de komst van de Redder 
beloofde. Toen sprak God, de Heer tot de slang: omdat je dat hebt gedaan, 
ben je vervloekt onder alle dieren van het veld. Op je buik zal je kruipen en 
stof eten alle dagen van je leven. Ik zal vijandschap wekken tussen u en de 
vrouw, tussen uw kroost en haar kroost; dit zal u de kop verpletteren, maar gij
zult loeren naar zijn hiel135.
1 Wees gegroet...10 Onze
Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn
goede Vader... Engel aan God...
Tweede geheim: de triomf
van de Vader op het
ogenblik van het
“FIAT” van Maria

Over de fiatrozenkrans hebben we op het
eind evan de tekst.

 tijdens de verkondiging van de
Engel Gabriël.
Bij het tweede tientje
overwegen wij de triomf van de
Vader op het ogenblik van het
“FIAT” van Maria tijdens de
verkondiging van de Engel Gabriël. Toen sprak de engel tot Haar: “Vrees niet, 
Maria,
want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, 
en een Zoon baren; en gij zult Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon 
van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn 
vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jacob in eeuwigheid 
en aan zijn koningschap

135 Gen. 3: 14-15.
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zal geen einde komen.” Nu sprak Maria: “Zie de dienstmaagd des
Heren; mij geschiede naar uw woord136”.
1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader... Engel aan God...
Derde geheim: de triomf van de Vader in de tuin van Getsemani,
toen Hij Zijn hele Macht aan de Zoon schonk. Bij het derde tientje overwegen 
wij de triomf van de Vader in de tuin van Getsemane, toen Hij Zijn hele Macht 
aan de Zoon schonk. Jezus bad: “Vader, indien het Uw wil is, neem deze kelk 
van Mij weg. Maar niet Mijn, maar Uw wil geschiede.” Toen verscheen Hem een
engel uit de hemel, die Hem sterkte. En door doodsangst bevangen, bad Hij 
nog vuriger en zijn zweet droop als bloeddruppels neer op de grond137.
Toen kwam Hij bij zijn leerlingen terug, en sprak tot hen: slaapt nu voort, en 
rust uit; ziet het uur is genaderd, waarop de Mensenzoon zal worden 
overgeleverd in de handen der zondaars. Staat op, laat ons gaan; ziet, Hij die 
Mij verraadt is nabij138.” Hij trad naar voren, en sprak tot hen: wie zoekt gij? 
Men antwoordde Hem Jezus van Nazareth. Jezus zei hen: Ik ben het. Maar 
toen Hij hun zei: ‘Ik ben het”, deinsden ze terug en
vielen ter aarde139.
1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader...
Engel aan God...
Vierde geheim: de triomf van de Vader op het
ogenblik van het bijzonder oordeel.
 Bij het vierde geheim overdenken wij de triomf van
de Vader op het ogenblik van het bijzonder oordeel.
De Vader zag hem reeds van verre komen en had
medelijden met hem. Hij liep zijn zoon tegemoet en
viel hem om zijn hals en overlaadde hem met
kussen. De vader zei tot zijn knechten: gauw, haal
het beste kleed en trekt het hem aan; doet hem
een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn
voeten. Laat ons eten en vrolijk zijn. Want mijn
zoon hier was dood en is levend geworden140.” 
1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader...
Engel aan God...
Vijfde geheim: de triomf van de Vader bij het laatste Oordeel.
Bij het vijfde tientje overwegen wij de triomf van de Vader bij het laatste 
Oordeel. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren verdwenen; ook de zee bestond niet meer. En
de heilige Stad, het Nieuw-Jeruzalem, zag ik neerdalen van God uit de hemel, 
toegerust als een bruid, die voor haar man is getooid. En ik hoorde van de 
136 Luc. 1: 30.
137 Luc. 22: 42-44.
138 Matt. 26: 45-46.
139 Joh. 18: 4-6.
140 Luc. 15: 20-24.
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Troon een machtige stem, en ze sprak: zie, de Woonstede Gods bij de 
mensen: Hij zal Zijn tent bij hen spannen. Zij zullen Zijn volk zijn, Hij: God 
met hen! Elke traan wist Hij weg uit hun ogen; en nooit zal de dood er meer 
zijn, Geen rouw, geen geween en geen smart; want het vroegere is voorbij141!
1 Wees gegroet...10 Onze Vaders...
Eer aan de Vader... Vader, mijn goede Vader... Engel aan God...

Slotgebeden
LITANIE VAN DE VADER
O, God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
Vader, Schepper der wereld,
Vader, Verzoener der wereld,
Vader, eeuwige Wijsheid,
Vader, oneindige Goedheid,
Vader, onuitsprekelijke Voorzienigheid,

Allerheiligste Vader,
Vader der oneindige Barmhartigheid,
Vader, onze vreugde en onze eer,
Vader, rijk voor alle schepselen,
Vader, Heerlijkheid van de kerk,
Vader, Hoop der christenen,
Vader, Wijsheid der machtigen,
Vader, Heerlijkheid der koningen,
Vader, Troost der volkeren,
Vader, Vreugde der priesters,
Vader, Hulp der armoedigen,
Vader, Leider der jeugd,
Vader, Vriend der kleinen,
Vader, Vrijheid der slaven,
Vader, Licht van hen, die in duisternis zijn,
Vader, Vernietiger der trotsen,
Vader, Wijsheid der rechtvaardigen,
Vader, Rust in verdrukkingen,
Vader, Hoop bij de verwoestingen,
Vader, Redding en Toevlucht voor de vertwijfelden,
Vader, Troost der armen,

Vader, Troost der bedroefden,
Vader, Toevlucht der wezen,
Vader, Leven der doden,
Vader, Eer der Heiligen,
Laten wij bidden:
Vader, voor Uw kinderen, voor ieder kind vragen wij U: Geef vrede
en geluk in Naam van het Kostbaar Bloed van Uw Zoon, Jezus
Christus en in Naam van het smartvolle Hart van Zijn Moeder Maria.
Amen.
141 Openb. 21: 1-4.
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ofwel
Mijn Vader, ik geef mijzelf aan U; doe met mij, wat U wilt. Wat U ook voor 
altijd met mij wilt doen, daar dank ik U voor. Ik ben klaar voor alles, ik neem 
alles aan, als Uw Wil maar aan mij geschiede en aan al Uw schepselen. Ik 
wens niets anders voor mijzelf, mijn God. 
Ik leg mijn ziel in Uw Handen; ik schenk ze U, mijn God, met de volle liefde 
van mijn hart, om dat ik van  U hou. Mijn liefde verlangt ernaar, mijzelf te 
geven, mijzelf in Uw Handen te leggen, zonder maat, met een oneindig 
vertrouwen, omdat U mijn Vader bent. 
(Charles de Foucauld)
ofwel
Vader, de wereld heeft U nodig; de mens, ieder
mens heeft U nodig; de zware en vervuilde
lucht heeft U nodig.
Wij bidden U, Vader: ga weer over de straten
van de wereld; leef weer onder Uw kinderen;
regeer weer over de volkeren; breng weer
vrede en daarmee de rechtvaardigheid; laat het
vuur van Uw liefde weer schitteren, zodat wij,
bevrijdt van smarten, nieuwe schepsels kunnen
worden.

Heilige Rozenkrans te bidden om
drie uur ‘s middags
O God, kom mij te hulp. Heer , haast U mij te
helpen.
Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd
en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
“O Jezus, U was maar juist gestorven en reeds
ontsprong er een Bron van leven voor de
zielen.
O Bron van leven, onbegrijpelijke Goddelijke Barmhartigheid, omvat heel de 
wereld en stort U over ons uit. O Bloed en Water, die uit het Hart van Jezus 
stroomden als Bron van Barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U!”
Eerste droeve mysterie:
Jezus werd ontkleed, gekruisigd en kreeg zure wijn te drinken.
Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift:
“Gekomen op de plaats die Golgotha genoemd werd, dat wil zeggen 
Schedelplaats, gaven zij Hem met alsem gemengde wijn te drinken142; Hij 
proefde ervan maar wilde niet drinken143”
“Samen met Hem werden ook twee rovers gekruisigd, de een rechts, de ander 

142 Ps. 69: 22.
143 Matt. 27, 33-34.
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links144”
“Zelfs die samen met Hem gekruisigd waren, voegden Hem beschimpingen 
toe145”.
“Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door 
er om te dobbelen146”.
10 Weesgegroeten...
Tweede droeve mysterie:
Jezus vergeeft die Hem gekruisigd hebben en belooft het paradijs aan de 
goede moordenaar.
Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift:
Jezus zei: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”.
Ook een van de misdadigers die daar hingen (op het kruis), hoonde andere 
strafte hem af en zei: “Heb jij zelfs geen vrees voor God, terwijl je toch 
hetzelfde vonnis ondergaat?
En wij terecht, want wij krijgen wat
we door onze daden verdiend hebben,
maar Hij heeft niets verkeerds
gedaan”. Daarop zei hij:”Jezus, denk
aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk
gekomen zijt”. En Jezus sprak tot
hem: “Voorwaar, Ik zeg u, vandaag
nog zult gij met Mij zijn in het
paradijs!147”.
10 weesgegroeten...
Derde droeve mysterie:
Omhoog geheven op het Kruis, geeft
Jezus ons Zijn Moeder als onze
Moeder.
Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift:
Bij Jezus’ kruis stonden Zijn Moeder,
de zuster van Zijn Moeder, Maria, de
vrouw van Klopas, en Maria
Magdalena. Toen Jezus Zijn Moeder
zag en naast haar de leerling die Hij
liefhad, zei Hij tot Zijn Moeder:
“Vrouw, zie daar uw zoon.”
Vervolgens zei Hij tot de leerling:
“Ziedaar uw Moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling Haar bij zich in 
huis148.
10 weesgegroeten...
144 Matt. 27: 39.
145 Marc. 15: 32.
146 Matt. 27: 35,; Ps. 22: 19.
147 Luc. 23: 39-43.
148 Joh. 19: 25-27.
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Vierde droeve mysterie:
Jezus sterft op het Kruis voor ons en uit Zijn geopende zijde stromen Bloed en 
Water als bron van barmhartigheid voor ons.
Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift:
Jezus riep met luider stem: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest149. Toen
zij zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij hem de benen niet stuk, maar 
een soldaat doorstak Zijn zijde met een lans, terstond kwam er bloed en water
uit150. 10 Weesgegroeten...
Vijfde droeve mysterie:
Jezus wordt van het Kruis afgenomen, een laatste maal omhelsd door Zijn 
Moeder en in het graf neergelegd.
Onze Vader...
Overweging uit de H. Schrift:
Nu was er een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad, een welmenend en 
rechtschapen man, die dan ook niet had ingestemd met hun plannen en 
handelwijze. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimathea en leefde in de 
verwachting van het Rijk Gods. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het 
lichaam van Jezus. Na het van het kruis genomen te hebben, wikkelde hij het 
in een lijkwade. Vervolgens
legde hij Hem in een graf, dat
in steen was uitgehouwen en
waarin nog nooit iemand was
neergelegd151.. En hij rolde
een steen voor de ingang van
het graf152.
10 Weesgegroeten...

Missierozenkrans
Rozenkrans van de Goddelijke
Barmhartigheid.
Het idee paste op een
bierviltje. Waarmee kan Missio
haar 180-jarig bestaan op een
aansprekende wijze
markeren? Het werd een
rozenkrans, bestaande uit
gekleurde glasparels waarbij
elke kleur een van de vijf continenten symboliseert. Met een mooie foto in de 
donateurskrant bood Missio de rozenkrans aan haar donateurs aan.
Groot was de verbazing over het enorme aantal bestellingen.
Gerekend was op honderd, hoogstens tweehonderd rozenkransen, het werden 

149 Luc. 23: 46.
150 Joh. 19: 33-34.
151 Luc. 23: 50-53.
152 Marc. 15: 46.
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er dik 1.200. Het glasblazersdorp in India waar de kralen gemaakt worden, 
draait nu overuren. De rozenkrans kost € 14,90 en is te bestellen bij Missio, 
Postbus 93140, 2509 AC Den Haag.
Gaandeweg zullen er wel plagiaat exemplaren zijn ontstaan.

Rozenkrans op de computer
Toegegeven: bidden achter een 
computerscherm is heel iets anders dan met 
een echte rozenkrans in de hand. Maar 
misschien is het nog niet zo gek om tussen al 
het visuele geweld op uw scherm een plaats 
van rust te hebben, de oude teksten van het 
rozenkransgebed teksten te kunnen meelezen
en te 'be-amen'.
Dit programma voert u door alle gebeden en 
geheimen van de rozenkrans. Bovendien stelt 
het u in staat eigen intenties of die van 
anderen mee te bidden.
De "amen" knop voert u van kraal naar kraal. 
U kunt ook op elke kraal afzonderlijk klikken. 
Klik op de 'amen' knop om te beginnen...
www.katholieknederland.nl/ synccp/rkrans/

Het paternostertje van het Kindje 
Jezus van Praag.

Deze rozenkrans bestaat uit 3 Onze Vaders 
ter ere van de H. Familie, en 12 keer het 
Wees Gegroet omwille van de twaalf jaar van 
Jezus Kindsheid. Aan dit snoer is een medaille

van het Kindje Jezus van Praag bevestigd.

Ook gecombineerd met het H. Bloed zoals u hier ziet – persoonlijke devotie van gebruiker?

De volgende aanroepingen passen
hierbij:
Heilig Kindje, ik vereer uw Kruis en ik
aanvaard de kruisen die je me wenst te
geven. 
Bewonderenswaardige Drie-eenheid, ik
biedt U voor de verheerlijking van Uw
Naam, al de aanbidding U door het
Kind Jezus gebracht.
Ieder Onze Vader en Weesgegroet is
voorafgegaan door de aanroeping is
voorafgegaan door: “en het woord is
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vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.”
Aan het einde van de krans bidden we:
“Heilig Kindje Jezus, zegen ons en bescherm ons.”
De oorsprong van dit gebed is Zuster Marguerite, een karmelietes, die stierf 
1648 in Frankrijk. Jezus zelf heeft haar bekend gemaakt hoe graag dat hij 
heeft dat de mens dit gebed bidt. Hij verbond aan het bidden ervan de genade 
van zuiverheid van het hart en de onschuld voor allen die de rozenkrans 
zouden bij zich hebben en erop bidden.
Hij toonde haar schitterende exemplaren van deze rozenkrans.

Het kroontje van Maria
Er zijn ook kleinere rozenkransen, zoals het kroontje van Maria. Deze heeft 
twaalf kraaltjes die staan voor de twaalf voorrechten153 van Maria zoals haar 
maagdelijkheid en dat ze de moeder van God is.

Het kroontje van de H. Michaël
De H. Michaël, die op zeker dag verscheen aan de bekende Dienares van God, 

153 De vier meest genoemde voorrechten zijn: Moeder van God, Onbevlekt Ontvangen, Maagd, Ten Hemel 
opgenomen. We kunnen nog denken op Goddelijke Wijsheid (verw. Naar eerste verbond en liturgie van 8 
sept.), en alle titels uit de litanie van Loreto, internet http://www.heiligen.net/mei/loreto.htm. Twaalf 
voorrechten is Bijbels als getal niet zo vreemd. Het getal ‘twaalf’ wordt gebruik omdat het in de bijbel 
wordt aangehaald als het getal van volmaaktheid: twaalf uren (Johannes 11:9), twaalf maanden (1 
Koningen 4-7; Openbaringen 22: 2), twaalf stammen (Exodus 24: 4; Ezechiël 48: 31; Openbaringen 21: 
12), twaalf edelstenen (Exodus 28: 10; Openbaringen 21: 19-20), twaalf troonboden (Leviticus 24: 5), 
twaalf fonteinen (Exodus 15: 27), twaalf discipelen (Lucas 6: 13, Openbaringen 21: 12), twaalf manden 
(Marcus 6: 43), twaalf legioenen (Matteüs 26: 53) en twaalf poorten (Openbaringen 21: 12). Het getal 
twaalf kan ook uitgelegd worden als de twaalf voorrechten van Maria, maar ook als haar twaalf vreugden.
Waar men hier op zinspeelt is de indeling die Bernardus in telkens vier voorrechten in de hemelse, 
lichamelijke en geestelijke sfeer.

http://www.heiligen.net/mei/loreto.htm
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de H. Antonia da Astonac, in Portugal, die zich buitengewoon beijverde voor 
zijn eredienst, gaf haar aanwijzingen. Hij wou, dat men ter zijner eer, de 
negen groeten zou bidden in verband met de Negen Koren van de Engelen. Hij 
beloofde aan al wie hem deze eer zou bewijzen, het gezelschap van negen 
Engelen, gekozen uit de Negen Engelenkoren, telkens als de bidder ter Heilige 
Tafel zou gaan. Hij beloofde ook aan al degenen, die dagelijks deze negen 
groeten zouden bidden, zijn bescherming en die van de Heilige Engelen, 
gedurende heel hun leven en na hun dood de vlugge verlossing uit het 
vagevuur, zowel voor henzelf als voor hun verwanten154.
Hoe bidden we het Kroontje van de H. Aartsengel Michaël:
Aan de medaille bidt men: "God, kom mij ter hulp". "Heer, haast U mij te 
helpen".
"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".
Men behoudt de vier eerste kralen na de medaille voor het einde, en men 
begint met de eerste grote kraal, zeggend:
Eerste Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Serafijnen, Heer 
God, ontsteek in onze harten het vuur van de volmaakte liefde. Amen.
Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Eerste Koor der Engelen.
Tweede Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Cherubijnen, Heer 
God, doe ons de weg van de ondeugd verlaten en de weg van de christelijke 
volmaaktheid volgen. Amen.
Onze Vader en drie Weesgegroeten ter
ere van het Tweede Koor der Engelen.
Derde Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël
en van het Koor der Tronen, Heer
God, stort in onze harten een ware en
rechtzinnige nederigheid.
Amen.
Onze Vader en drie Weesgegroeten ter
ere van het Derde Koor der Engelen.
Vierde Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël
en van het Koor der Heerschappijen,
Heer God, verleen ons de genadige
bijstand om onze zinnen te versterven
en onze kwade driften te beteugelen. Amen. 
Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Vierde Koor der Engelen.
Vijfde Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Machten, heer God,
gelief onze zielen te beschermen tegen alle verleidingen van de duivelen. 
Amen.
154 Uit het leven van de H. Antonia, B II, H.4.
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Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Vijfde Koor der Engelen.
Zesde Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Krachten, Heer 
God, laat ons niet onder de bekoring bezwijken, maar verlos ons van alle 
kwaad. Amen.
Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Zesde Koor der Engelen.
Zevende Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Overheden, Heer 
God, verrijk onze zielen met de geest van een ware en rechtzinnige 
gehoorzaamheid. Amen
Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Zevende Koor der Engelen.
Achtste Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der
Aartsengelen, Heer God, verleen ons de genade van volharding in het Geloof 
en de Goede Werken, om eens de Hemelse Glorie te mogen
bezitten. Amen

Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Achtste Koor der Engelen.
Negende Groet
Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Engelen,
Heer God, bewaar ons gedurende ons sterfelijk leven, en breng ons tot de 
Eeuwige Zaligheid van de Hemel. Amen.
Onze Vader en drie Weesgegroeten ter ere van het Negende Koor der Engelen.
Om te eindigen bidt men op ieder van de 4 kralen (nummers 10; 11;
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12 - 13), na de medaille, één Onze Vader:
- de eerste ter ere van de H. Michaël,
- de tweede ter ere van de H. Gabriël,
- de derde ter ere van de H. Rafaël,
- de vierde ter ere van onze H. Engelbewaarder.
Ten slotte bidt men de "Antifoon", "het Vers" en "de Oratie":
Antifoon:
"Roemrijke Michaël, Hoofd en Prins van het Hemelse Heer, Trouwe Beschermer
van de zielen, Overwinnaar van de oproerige geesten, Bevoorrechte Dienaar 
van Gods Huis, na Jezus, onze Wonderbare Leider, die zozeer uitmunt door 
voortreffelijkheid en deugd, gelief ons te verlossen van al onze ellende, wij die 
met een groot vertrouwen uw bijstand afsmeken, en door uw verheven 
voorspraak, geef dat wij al de dagen van ons leven trouw opgaan in de dienst 
van God".
V . - Bid voor ons, Heilige Michaël, Prins van Christus’ Kerk.
R. - Opdat wij ZIJN beloften waardig worden.

Oratie: Laat ons bidden:
Almachtige en Eeuwige God die, door een wonderdaad van Goedheid en 
Barmhartigheid, voor het heil van de zielen, de roemrijke Heilige Aartsengel 
Michaël aangesteld hebt als Prins van Uw Heilige Kerk wij smeken U door zijn 
genadige bescherming ons van al onze vijanden te verlossen, zodat zij ons in 
ons sterf uur niet kunnen kwellen; maar laat ons door hem tot uw Aanbiddelijk
en Transcendente Wezen opgaan; door Jezus Christus Onze Heer.
Amen.
Gebed tot St. Michael
ter verdediging van de Kerk van Paus Leo XIII155:
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming 
tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God 
hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemel van deze 
legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de 
zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. 
Amen.

Varia
Vormgeving
De gewoonte om het Onze Vader te vervangen is pas vanaf de 12de eeuw 
teruggevonden156.
Vaak zijn de kralen voor het Onze Vader versierd. Zo ook bij de grote 
paternosters die men vaak van Lourdes meedeed en thuis of boven het bed of 
in huis aan de muur hing. 
Niet alle vormen hebben tien kralen per reeks. Bij de versierde kraal wordt het 
meest het Onze Vader, de Pater Noster gebeden. Hier kunnen ook andere 

155 Geboren 2 Maart, 1810, te Carpineto, paus gekozen 20 Februari 1878, overleden 20 Juli 1903, te 
Rome: Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi.
156 Ronald W. Lightbown, “Mediaeval European Jewellery”, Victoria en Albert Museum, 1992, blz. 342.
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gebeden gebruikelijk zijn naargelang het type (overwegingen, psalmen, bv. 
Het Miserere157).
Religieuze betekenis
Later in de 11de eeuw, bij
het verhaal van Lady
Godiva158 van Conventry, die
door de Saxische Lord
Leofric verwikkeld werd in
een vreemde compromis. In
de tekst ron het verhaal159

lezen we dat ze een snoer
met steentjes nalaat
waarmee men door het door
de vingers te laten glijden
de gebeden kon natellen die
men deed.
Decoratieve fuctie
Naast de religieuze functie
zal er bijna zeker een
decoratieve functie aan het snoer geweest zijn.Het feit dat het snoer ook rond 
de hals of de armen werd gedragen werd ook beïnvloed door de magische 
waarde die men eraan toekende. Niet alleen omwille van de het gebed, de 
formule, maar ook vanuit de idee dat bepaalde stenen bepaalde krachten 
bezitten.
Magische functie
De christianisatie had dit omgebogen in het zegenen van de voorwerpen, en/of
de overtuiging dat een gebedssnoer dat dicht bij het beeld van het Lieve 
Vrouwe beeld lag aan haar krachten deelde160.
Maatschappelijke functie
Het feit dat men de paternoster droeg kon betekenen dat men bij een derde 
orde behoorde, lekelid was van een broederschap en het kon gewoon een 
sieraad met/of zonder magische kracht betekenen.
De “Glorie zij de Vader’s” werden bijgevoegd in de 16de eeuw.
In de 20ste werd een “Fatima gebed” bijgevoegd bij ieder tientje (zie later 
rozenkrans Minderbroeders)
Verdiensten
De H. Alanus161 formuleerde 15 beloften voor degene die de rozenkrans baden.
Dezelfde boodschap weerklinkt bij de H. Bernadette 162 in Lourdes en bij Zuster

157 Ronald W Lightbown, o.c., blz. 344.
158 1040-1080.
159 De situatie werd verfilmd. Clint Eastwoord is regisseur (1955). Omdat de overeenkomst gaat om Lady 
Godiva’s naakte rit door de marktplaats in ruil van de afschaffing van de belasting op kunstwerken een 
film met een relatief succes.
160 Anne Winston-Allen, “Stories of the Rise: the Making of the Rosary in the Middle Ages, University Park, 
PA Pennsylvania State University Press, 1997, blz. 116.
161 Geboren ongeveer 1428, overleden in Zwolle in Nederland, 8 September, 1475.
162 Soubirous, Bernadette (1844-1879, eig. Marie Bernarde S.) Franse molenaarsdochter, die van 11 
februari tot 16 juli 1858 in de grot van Massabielle bij Lourdes achttien verschijningen van Maria kreeg. 
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Lucia en haar twee kozijntjes te Fatima163.
1. Genade en voorspoed.
2. Speciale bescherming en grote genade.
3. Bijzonder genade voor die volhouden.
4. Tegen de hel, de ondeugd, de zonde en de ketterij.d.
5. Goede werken deugd zullen bloeien.
6. Ze zullen zichzelf heiligen, de wereld verheffen.
7. Ze zullen niet verloren gaan.
8. Ze zullen geen slechte dood sterven als ze de mysteries gedenken.
9. Ze zullen niet sterven zonder de vertroosting van de kerkelijke 
sacramenten.
10. Gedurende hun leven, na hun dood, zullen zij het Licht van God en de 
volheid van zijn genade delen in heiligheid en verdiensten.
11. De zielen van degene die zich aan mij toewijden via de rozenkrans zullen 
snel uit het vagevuur bevrijd worden.
12. Ze zullen de echte vreugde van de Hemelse glorie ervaren.
13. Wat door mijn rozenkrans word gevraagd zal gebeuren.
14. In alle noodwendigheden zullen ze geholpen worden.
15. Degene die mijn rozenkrans bidden zullen de mijn geliefde kinderen zijn, 
broeders en zusters in de Heer.
16. Dat ze mijn gebed bidden is al een teken van hun uitverkiezing.
In 1573 maakte Paus Gregorius XIII164 er een feestdag van de H. Rozenkrans 
van.
In 1716 heeft Paus Clement XI165 er een feest voor de gehele R.K.-kerk van 
gemaakt.
In Fatima koos de H. Maagd de titel van O.-L.-Vrouw van de rozenkrans166.
St. Franciscus van Sales167 hield zijn volgelingen voor dat de rozenkrans de 
hoogste vorm van gebed is. De H. Thomas Aquina preekte in Rome 40 dagen 
lang over rozenkrans. Het pasterke van Ars, patroon van de priester, maakte 
propaganda voor de rozenkrans. Adrianus VI noemde de rozenkrans de schrik 
van de duivel. Paulus V sprak van de schat van genade, die de rozenkrans is. 
En last but non least pater Pio was een vurige fan van de rozenkrans. ‘De 
rozenkrans is een wapen’. Leo XIII, de paus van de eerste sociale encycliek, 
schreef 9 encyclieken over de rozenkrans. De sympathieke Johannes XXIII168 

In 1866 werd zij zuster Maria Bernarda in een klooster te Nevers; heilig verklaard in 1933.
163 Fátima = Stadje in de Portugese regio Estremadura; 7298 inw. (1981). Hier zou in 1917 Maria 
verschenen zijn. Zij verscheen aan drie herderskinderen en riep de wereld op tot gebed, boete en 
wereldvrede. Sindsdien pelgrimsoord (meer dan één miljoen pelgrims), het Portugese Lourdes.
164 Gregorius XIII is bekend van die invoering van die Juliaanse tydrekening in 1582.
165 1700-1721.
166 1915.
167 Franciscus van Sales (1567-1622) Rooms-katholiek heilige, afkomstig
uit Sales in Savoie. Bevorderde als bisschop van Genève vanuit Annecy de
Contrareformatie. Zijn stichtelijke werken behoren tot de Franse literatuur
(o.a. 'Traité de l'amour de Dieu', 1616).
168 Johannes XXIII = Angelo Giuseppe Roncalli; 1881-1963) Paus van 1958-63. Eerder o.a. hoogleraar in 
de kerkgeschiedenis en de patrologie, vertegenwoordiger van de paus in Turkije en in Frankrijk, vanaf 
1953 kardinaal en aartsbisschop van Venetië. Als paus vergrootte en internationaliseerde hij het college 
van kardinalen. Zijn belangrijkste daad was de samenroeping van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-
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sprak 38 keren over O.-L.-Vrouw van de rozenkrans. Hij bad iedere dag 15 
tientjes. De H. Louis Marie Grignion de Montfort169 schreef: “De rozenkrans is 
het meest effectieve wapen om Jezus Hart, onze Verlosser, te raken. Hij houdt 
immers van Zijn Moeder.”
Moderne explosie 
We vonden op internet een site waar de nieuwste en oudste materialen en 
vormgevingen door mekaar worden aangeboden.
-http://www.rosaryworkshop.com/CHAPLETS-Index.html

De tekst is opgemaakt in 2004 – als nu naar internet gaan dan zien we nog vele andere vormen. 
Hierboven de gift of live.

De rozenkrans van het Kindje Jezus van Praag
Zuster Marguerite, een Carmelites was zeer bekend met de devotie tot het 
Heilig Kind. Wie bidt om bescherming en zegening die is verzekerd. Slechts 
$8.95!
De rozenkrans van de H. Judas (Taddheus): als je dringende verlangens hebt 
dan is de H. Judas uw redder. Als je er echt in gelooft dan kan je niet 
ontgoocheld zijn! Een prent met het noveengebed + rozenkrans kost $8.95!

De rozenkrans van Pater Pio
Het gebedsnoer heeft het H. Haar van de pater aangeraakt. Zo heb je meteen 
een reliek van de Heilige.

De rozenkrans van het Heilig Sacrament
De rozenkrans om een geestelijke communie te doen.

65), dat veel vernieuwingen in de rooms-katholieke Kerk teweegbracht en toenadering tot andere 
Kerken.
169 Grignion de Montfort (1673-1716).
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Er is een aflaat aan verbonden. Telkens je de woorden: “Jezus in het Heilig 
Sacrament, ontferm U over ons" zegt dan verdien je de 300 dagen aflaat. Dat 
betekent 27 jaar aflaat telkens je de gehele rozenkrans opzegt. $11.95

De H. Dymphna rozenkrans
Dit gebedsnoer is werkelijk voor onze gestresseerde maatschappij. $8

Rozenkransen met 9 kralen
Vele kloosters en abdijen hebben rozenkransen gemaakt met 9 kralen. Heel 
veel heiligen hebben zo hun rozenkrans. Telkens heeft men drie sets van 3 
kralen.
Over het algemeen worden die dan op de volgende manier gebeden:
Bij het kruisje wordt de geloofsbelijdenis gelezen, De medaille hangt dan aan 
de andere kant.
De gesloten snoeren hebben kruisje en/of medaille bij elkaar. Naargelang de 
aanwijzingen bidt je op de medaille de aanroeping van de Heilige, 3 Onze 
Vader, 3
Weesgegroetjes en 3x Glorie zij de Vader.

On line table170

Er staat een uitgebreide table op internet:
http://www.yankeelady.com/yl-antiques/chapel/rosary-table-r-z.htm
We vinden in de Amerikaanse verkoop nog volgende verwijzingen:
Beads of Saint Anne (Good Saint Anne), 
Blessed Sacrament Beads, 
Brigittine Rosary171,
Chaplet of Faith172, 
Chaplet in honor of the Immaculate Heart of Mary,
Chaplet of the Five Wounds of God173,
Chaplet of the Holy Ghost174,
Chaplet or Corona of Mercy,
Chaplet of Saint Anthony (afb. Hiernaast),
Chaplet of the Way of the Cross175,
Crown of Saint Philomena,
Franciscan Crown (Rosary of the Seven Joys of Mary),
Franciscan Crown (Rosary of the Seven Dolors [Sorrows] of Mary)176,
Healing Rosary,
Jesus Rosary, 
Little Beads of Our Lady of Consolation, 

170 Ook gegevens van 2004.
171 De rozenkrans met de 63 kralen wordt vernoemd in deel 1. Het is de rozenkrans door H. Mutien Marie 
gebruikt en in Lourdes ook te zien.
172 Zie rozenkrans van het geloof.
173 Zie rozenkrans van de wonden van Christus.
174 Zie rozenkrans van de Heilige Geest.
175 Blz. 133?
176 Zie rozenkrans van de zeven smarten van Maria.
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Little Crown of the Blessed Virgin, 
Little Chaplet of the Holy Face (zie afbeelding hiernaast),
Little Crown or Chaplet of the Infant Jesus of Prague177,
Little Flower Rosary,
Little Rosary of the Seven Dolors of Mary,178 
Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary (Dominican), 
Rosary for the Dead, Rosary of the Five Wounds of God, 
Rosary of the Holy Trinity, 
Rosary of the Holy Wounds of Our Lord Jesus Christ (Chaplet of Mercy)179, 
Rosary or Beads or Chaplet of the Immaculate Conception180, 
Rosary or Crown of Our Lord,
Rosary of Peace115, Rosary of Saint Bridget, Rosary of Saint Joseph,
Rosary of Saint Michael and All Angels181, 
Rosary or Chaplet of the Precious Blood of Jesus182, 
Rosary of the Sacred (Blessed, Holy)
Name of Jesus (Old Dominican),  Rosary or Beads of the Sacred Heart of Jesus,
Seven Day Scriptural Rosary (Larry London),
The Scriptural Rosary (David E. Rosage), 
Healing Rosary (Joanne Turpin), 
Franciscan Anglican Rosary, 
Dominican Anglican Rosary,

Franciscus gebed

Heer maak van mij een
instrument van Uw Liefde
Waar er haat is laat me
liefde brengen
Waar er onrecht is
vergiffenis,
Waar er twijfel is, geloof,
Waar er wanhoop is, hoop,
Waar er duisternis is licht,
Waar er verveling is,
vreugde
O Goddelijke Leraar, geef
me dat ik niet zozeer zoek
getroost te worden, maar
te troosten,
Niet zozeer verstaan te worden, maar begrijpend ben,
Niet zozeer bemind te worden, maar te beminnen,
177 Blz. 164 en 171.
178 Blz. 24.
179 Blz. 20.
180 Blz. 142, 144, 147.
181 Blz. 165.
182 Blz. 22.
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Want als we geven, dan ontvangen we, als we zelf  vergiffenis geven dan 
worden we vergeven,
En stervende gaan we verrijzen.

De rozenkrans van de H. Anna.
 Hij gaat terug tot 1875. De H. Anna is - volgens de bijhorende informatie – 
patrones van de grootmoeder. Die haar vereerd zal een voorkeurbescherming 
genieten van hun echtgenoot.
Verkoopspromotie: Mooie
bauwe rozenkrans + bijsluiter
(gekleurde prent), slechts
$9.95!

De rozenkrans van de
H. Filomena
Zij is een uitgelezen
beschermster en helpt de
zieken in de meest uitzichtloze
situaties. Haar specialiteit is
de moeders in verwachting.
Een veelkleurige prent +
instructies voor $9.95!

De rozenkrans van de H. Theresia
: wie een periode van 9 tot 24 dagen de devotie onderhoudt zal als bewijs dat 
zijn vraag is
ingewilligd het teken
krijgen van de roos.
Het kan evenwel een
ander teken zijn.

De
fiatrozenkrans
Dit bidsnoer kwam na
2004 in de
verzameling van
Onzen Heertje. De
afbeelding geeft de
volledige uitleg.

Paternoster van
Onze Lieve
Vrouw van Lourdes
We herlazen de tekst 2018 en ontdekken dat we de paternoster van Lourdes 
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niet hebben vernoemd.
We kregen het grote exemplaar in onze verzameling, het exemplaar met de 15
tientjes en het specifieke
exemplaar met de 63 kralen
(6tientjes), die berwijzen
naar de de 63 levensjaren
van Maria volgens de
apocriefe boeken183.

Slotbeschouwing
In de devotionele wereld bestaan er geen verrassingen. Wat uiterlijk een 
wildgroei kan worden genoemd is in se waar het hart van vol is loopt de ond 
van over.

Ons volk heeft van de Bourgondiërs de weelde geërfd om zich te “uiten” én 
“tot zich te nemen”. In toewijding wapenen ze zich en zoeken naar tastbare 

183 De vaststelling alsof Maria 63 jaar is geworden wordt af en toe geschreven. Een nota met 
bronvermelding hebben we niet kunnen achterhalen. We treffen wel verhalen uit de symboliek die 7 x 9 
vermenigvuldigen en er hun speculatief verhaal aan vastknopen.



Paternosters en bidsnoer 176

uitingen van hun gebonden zijn. Daar is het snoer én teken én houvast. Met jet
kruis als anker, zoals ze het geleerd zijn door hun moeders godsdienst: de 
Rooms kerk of dan specifiek de Moeder van “liefde faf U duziend namen”.

We beseffen wel dat we hiermee het fenomeen wat verengen. Ook de 
Arabische religie, de Indische voorouders en de vaak hypothetische Indo-
Germaanse cultuur had zijn eigen snoer waarmee ze contact verzorgden in hun
eigen wifi concept met de hemel.

Wat blijven we zoeken naar argumenten om wat tussen hemel en aarde  
gebeurt uit onze belevingswereld te schrappen?
Toch zijn we het met de lezer eens die reserve heeft voor indigestie 
verwekkende “oraties” die het onuitspreekbare, die de Onnoembare, laten 
zeggen wat we van God zoals Hij in de schepping en in Zijn Woord tot ons 
gekomen is niet kunnen denken of schrijven.

We hebben gepoogd niet weg te laten wat wij niet graag horen. We staan niet 
achter ieder behandelde praktijk.
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