
Bid met ons



DE MYSTERIES 
VAN HET ROZENKRANSGEBED

VREUGDEVOLLE Mysteries
1e De boodschap van de engel Gabriel aan Maria
2e Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth 
3e De geboorte van Jezus 
4e De opdracht van Jezus in de tempel 
5e Jezus wordt teruggevonden in de tempel

Mysteries van het LICHT
1e Het doopsel van Jezus in de Jordaan 
2e De bruiloft te Kanaän
3e De verkondiging van het Rijk van God 
4e De gedaanteverandering van Jezus op de berg Thabor  
5e De instelling van de Eucharistie

DROEVIGE Mysteries
1e De doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven
2e De geseling van Christus
3e De kroning met doornen
4e Jezus draagt zijn kruis
5e Jezus sterft op het kruis

GLORIERIJKE Mysteries
1e De Verrijzenis van Jezus
2e Jezus stijgt op ten hemel
3e De neerdaling van de Heilige Geest in het Cenacolo
4e Maria wordt ten Hemel opgenomen
5e Maria wordt gekroond tot Koningin van hemel en aarde



HET ROZENKRANSGEBED
In de naam  van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen. 
Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, 
waar Gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost, 
daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de 
harten licht. Kom o trooster, heilige Geest, zachtheid die 
de ziel geneest, kom verkwikking zoet en mild. Kom o 
vrede in de strijd, lafenis voor ‘t hart dat lijdt, rust die alle 
onrust stilt. Licht dat vol zegen is, schijn in onze duisternis, 
neem de harten voor U in. Zonder uw geheime gloed is er 
in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat 
vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel 
die is gewond. Maak weer zacht wat is verstard, koester 
het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw 
gaven zevenvoud ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U 
verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij,  geef 
ons vreugd die niet vergaat. Amen (Alleluia).
Ik geloof in God,  de almachtige Vader, Schepper van hemel 
en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd 
is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de 
derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel 
en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk; de 
gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; 



de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.  Amen.
(BIJ ELK MYSTERIE)

Aankondiging van het Mysterie

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde 
geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde 
zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden,  zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met 
u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is 
de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder 
Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van 
onze dood. Amen.

 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals 
het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der 
eeuwen, Amen.
  
De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten worden 
gezegend, van nu af tot in de eeuwigheid.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor 
het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, 
vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig 
hebben.



V - Maria, Koningin van de Vrede,
A - Bid voor ons. 

(NA HET VIJFDE MYSTERIE) 

O Onbevlekte van de Heilige Geest, door de macht 
die de eeuwige Vader u gegeven heeft over de engelen 
en de aartsengelen: zend ons een legioen engelen met 
aan het hoofd de Heilige Aartsengel Michaël, om ons te 
bevrijden van het kwade en om ons te genezen.

Geef hen de eeuwige rust, Heer, verlicht hen met het 
eeuwige Licht, Mogen ze rusten in vrede. Amen.

Wees gegroet, o Koningin, Moeder van de 
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 
dal van tranen. Daarom dan, onze Voorspreekster, sla 
uw barmhartige ogen op ons neer. En toon ons, na deze 
ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. 
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. 
Amen.

Onder uw bescherming, nemen wij onze toevlucht, 
heilige Moeder van God; neem de gebeden in ontvangst 
van ons die in nood zijn, en bevrijd ons van elk gevaar, o 
glorieuze en gezegende Maagd. Amen.

Ik verheerlijk u, o Heilig Kruis, dat getooid werd met het 
Allerheiligste Lichaam van mijn Heer, bedekt met de kleur 



van zijn Kostbaar Bloed. Ik verheerlijk u, mijn God, die aan 
het kruis is gehangen voor mij. Ik verheerlijk u, o Heilig 
Kruis, uit liefde voor Hem die mijn Heer is. Amen.

Engel van God, die mijn beschermer zijt, verlicht en 
bescherm mij, hou me vast en leid mij, die u uit hemelse 
barmhartigheid werd toevertrouwd. Amen.

Geef hen de eeuwige rust, Heer, schenk hen het eeuwig 
licht. Dat zij rusten in vrede. Amen.

V. Maria, Koningin van de Vrede
R. Bid voor ons
      (andere litanieën)

V. Heilige Jozef, dankjewel, zorg voor ons!
R. Heilige Jozef, dankjewel, zorg voor ons!

Heer, maak van mij een volgzaam en nederig instrument 
in uw Handen om vandaag uw wil over mij te kennen en 
te verwelkomen. Amen. (Alleluia)

V. Loven wij de Heer!
R. Wij danken God.

In de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. Amen.



ANGELUS

V. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
R. en Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
R. Wees gegroet Maria…

V. Maria antwoordt: “Zie de dienstmaagd des Heren”,
R. Mij geschiede naar uw woord.
R. Wees gegroet Maria ….

V. En het Woord is vlees geworden.
R. En het heeft onder ons gewoond.
R. Wees gegroet Maria ….

V. Bid voor ons, heilige Moeder Gods.
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

V - Laten wij bidden:
Wij bidden U, o Heer, stort Uw genade in onze harten, 
opdat 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, de Zoon en de Heilige Geest, zoals 
het was in het begin en nu en altijd en tot in de eeuwen 
der eeuwen. Amen. (3x)



REGINA COELI
(VERVANGT HET ANGELUS VANAF PASEN 

TOT EN MET PINKSTEREN)
V - Koningin des hemels, verheug u, alleluia!
R - Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia!
R - Wees gegroet Maria...

V - Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia!
R - Bid God voor ons, alleluia!
R - Wees gegroet Maria...

V - Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia!
R - Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia!
R - Wees gegroet Maria...

Laat ons bidden: God, door de verrijzenis van uw 
Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt Gij de vreugde 
geschonken aan de wereld. Laat ons door zijn moeder, 
de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het 
eeuwig leven.
Door Christus onze Heer. Amen.

Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals 
het was in het begin en nu en altijd en tot in de eeuwen 
der eeuwen. Amen. (x3)

ZEGENING van het VOEDSEL
Geef, o Heer, Uw heilige zegen over ons en het voedsel 
dat wij nu tot ons nemen om ons in Uw heilige dienst te 
bewaren en maak ons bekwaam het ook te delen met wie 
het ontberen.



TOEWIJDING aan MARIA
(IN DE GEMEENSCHAP WORDT DIT GEBEDEN NA DE 

AANKONDIGING 
VAN HET 4° VREUGDEVOL MYSTERIE)

Bewust van mijn roeping als christen, hernieuw ik, 
(naam), vandaag in uw handen, Maria, de opdrachten 
van mijn Doopsel. Ik verzaak aan Satan, ik verzaak 
aan droefgeestigheid, ik verzaak aan het kwaad, aan 
zijn verleidingen en aan zijn werken en ik wijd me toe 
aan Jezus Christus, om met Hem mijn kruis te dragen, 
elke dag, trouw aan de wil van de Vader. O Maria, in 
tegenwoordigheid van heel het hemels hof, kies ik U 
heden als mijn Moeder en Koningin. Ik lever u over en 
wijd u toe, mijn lichaam en mijn ziel, mijn inwendige 
en uitwendige goederen, en zelfs de waarde van mijn 
goede daden, in het verleden, het heden en de toekomst. 
Beschik over mij en al wat mij toebehoort, zonder enig 
voorbehoud, tot meerdere eer en glorie van God, voor de 
tijd en de eeuwigheid. Amen.



KROONTJE VAN DE GODDELIJKE 
BARMHARTIGHEID 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen. 
Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw naam. 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef 
ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar 
verlos ons van het kwade. Amen.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met 
U. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is 
de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder 
Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van 
onze dood.  Amen.
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel 
en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd 
is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de 
derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel 
en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk; de 
gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.



(OP DE KRALEN VAN HET ONZE VADER BIDT MEN)
Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en het Bloed, 
de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze 
Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en 
die van heel de wereld. 
(OP DE KRALEN VAN HET WEESGEGROET BIDT MEN)
V - Omwille van Uw smartelijk lijden.
R - Ontferm U over ons en de hele wereld. 
(NA DE VIJF TIENTJES)  
V - Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God!
A - Heb medelijden met ons en met heel de wereld. (x3)
A - O Bloed en Water, die voortvloeien uit het Hart van 
Jezus als  bron van genade voor ons, ik vertrouw op U. 
Jezus, ik vertrouw op U. Jezus, ik vertrouw op U. Jezus, 
ik vertrouw op U.
Mijn God, ik geloof, ik aanbid U, ik vertrouw U en ik 
bemin U, en ik vraag U vergeving voor hen die niet 
geloven, U niet aanbidden, U niet vertrouwen en U niet 
beminnen. (x3)
V - Loven wij de Heer! 
R - Wij danken God. 
In de naam van de Vader,  de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen. 



“Wie goed bidt, leeft goed”
Moeder Elvira


