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Kruisteken:
We zijn hier bijeen
in de Naam van de Vader en Zoon en Heilige Geest.
Amen.
Openingslied
Openen we het rozenkransgebed met lied………zie blz. 7 t/m 9.

We bidden de rozenkrans:
Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God,
de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden.
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.
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.
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Onze Vader
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 schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
Wij groeten U, dochter van God de Vader.
Wees gegroet Maria.......
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wij groeten U, Moeder van God de Zoon.
Wees gegroet Maria.....
Wij groeten U, Bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria.....
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.
Gebed Fatima:
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden en behoed ons voor het vuur
van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.
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De overwegingen
Laten we de overweging van de …...……geheimen ondersteunen
door te bidden met Maria. En zo overwegen we net als Maria in ons
hart wat God voor ons doet in Jezus Christus.
Afwisselend worden gebeden:
1e wo. vd maand
de blijde geheimen
2e en 5e wo. vd maandag
de geheimen van het licht
e
3 wo. vd maand
de droeve geheimen
e
4 wo. vd maand
de glorievolle geheimen
De blijde geheimen (zoals op maandag en zaterdag)
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.
De geheimen van het licht (zoals op donderdag)
1. De Doop van Jezus in de Jordaan.
2. Jezus' zelfopenbaring op de bruiloft van Kana.
3. Jezus' Verkondiging van het Koninkrijk Gods
en Zijn oproep tot bekering.
4. Jezus' verheerlijking op de berg Tabor.
5. Jezus' instelling van de Eucharistie als
sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie
De droevige geheimen (zoals dinsdag en vrijdag)
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.
De glorievolle geheimen (zoals woensdag en zondag)
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
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3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.
We bidden 5 x een tientje van de rozenkrans;
Onze Vader .....
1e geheim/2e geheim 3e geheim/4e geheim/5e geheim
Wees gegroet Maria......(tientje van de rozenkrans)
Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader ……………..
Gebed Fatima:
O Mijn Jezus, vergeef ons onze zonden en behoed ons voor het vuur
van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw
barmhartigheid het meest nodig hebben.
Na 5x een tientje van de rozenkrans:
Bid voor ons, heilige Moeder van God;
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Slotlied: zie blz. 10 t/m 14.
Zegenbede:
De Heer schenke ons zijn zegen.
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
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KEUZELIEDEREN
Openingsliederen:
Wij groeten U, o Koningin
Wij groeten U, o koningin, o Maria:
U moeder vol van teed’re min, o Maria:
Groet haar, o Cherubijn;
prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw koningin:
salve, salve, salve Regina.
O moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria:
Groet haar, o Cherubijn;
prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw koningin:
salve, salve, salve Regina.
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:
Groet haar, o Cherubijn;
prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw koningin:
salve, salve, salve Regina.
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U, rozenkrans bemin ik….
U, rozenkrans, bemin ik,
reeds van mijn vroegste jeugd.
Ik zal u nooit verlaten,
in droefheid of in vreugd';
tot het ogenblik,
van mijn laatste snik;
bij dag, bij nacht blijft gij,
O rozenkrans, bij mij.
O rozenkrans, hoe lieflijk,
hoe wonderschoon zijt gij,
hoe geurig zijn uw rozen,
wat deugden melden zij.
O hoe wonderzoet,
klinkt uw wees gegroet.
Hoe dikwijls ook gehoord,
steeds klinkt het zoet, dat woord.
Maria, ene bede,
O weiger mij die niet:
Gij gaaft m' een krans op aarde,
die nimmer mij verliet;
schenk mij nog een krans,
schit'rend en vol glans,
schenk mij dat liefdeblijk,
eens in het hemelrijk.
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Wees Gegroet, Maria
(melodie: Wees Gegroet o Sterre)
Wees gegroet, Maria,
wees gegroet, mijn moeder,
U bent steeds een steun voor mij,
naar uw voorbeeld leven wij.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.
Wees gegroet Maria,
wees gegroet, mijn moeder,
U bent steeds God toegewijd
gaat ons voor in dienstbaarheid.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.
Wees gegroet, Maria,
wees gegroet mijn moeder,
bij het kruis stond u op wacht,
wees in’t lijden onze kracht.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.
U hebt ons, goede Moeder
(melodie: God groet U zuiv’re bloeme)
U hebt ons, goede Moeder, weer bij elkaar gebracht.
Om samen hier te bidden, vertrouwend op uw macht.
Wanneer wij met elkander hier bidden één van hart,
is Christus in ons midden die Gij ter wereld bracht.
Wij leggen in uw handen wat ieder van ons vraagt.
Verkrijg ons boven alles wat Hem het meest behaagt;
meer liefde voor de mensen en moed in eenzaamheid,
het vreugde-vol vertrouwen dat God de wereld leidt.
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Slotliederen:
Gebenedijd zijt Gij!
Gebenedijd zijt Gij!
En onder al de vrouwen,
't zij wie of waar dat ’t zij,
eerbiedig aan te schouwen.
Gebenedijd zijt Gij.
O Moedermaagd, die Jezus draagt
eerbiedig aan te schouwen, gebenedijd zijt Gij
Gebenedijd zijt Gij,
vóór eeuwen uitverkoren,
Gij moeder, ook van mij,
daar God is uit geboren.
Gebenedijd zijt Gij.
O Moedermaagd, die Jezus draagt
daar God is uit geboren, gebenedijd zijt Gij.
Gebenedijd zijt Gij.
naast u en is er gene
van zond'en schulden vrijn
O Onbevlekt'allene,
gebenedijd zijt Gij.
O Moedermaagd, die Jezus draagt
O Onbevlekt'allene, gebenedijd zijt Gij.
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Ik ben een kind van Maria
Maria heeft mij aangenomen.
Maria de hemelvorstin.
Ja, ‘k zal in de hemel welkomen,
indien ik die Moeder bemin.
refrein:

Ik ben een kind van Maria,
mijn Moeder is zij.
En elke dag zegent zij mij,
en elke dag zegent zij mij.
Ik ben een kind van Maria,
ik herhaal het blij gezind,
Ik ben Maria’s kind,
ja, ik ben Maria’s kind.

Waar beter zal ‘k hulp kunnen vragen,
als ik hier gevaren ontmoet?
Ja, uitkomst zal altijd mij dagen,
die Moeder is immers zo goed.
refrein:
Nog nooit hebt Gij iemand verstoten,
die hoopvol tot U was gevlucht,
dat blijft mijn vertrouwen vergroten,
zolang ik hier angstvol verzucht.
refrein:
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Litanie van Maria
Hoor ons roepen, O Moeder van God.
U prijzen de hemelse scharen.
Maria wij roepen tot U.
U prijzen de koren der eng’len,
«««
U prijzen de zalige geesten,
«««
U prijzen de kerk en haar kind’ren,
«««
U prijzen de mensen op aarde,
«««
Hoor ons roepen, O Moeder van God.
Gij zijt toch de Moeder van Christus,Maria wij roepen tot U.
De Moeder van onze Verlosser,
«««
De Moeder van alle genade,
«««
De reinste, de zuiverste Moeder,
«««
De liefst’en bemin’lijkste Moeder,
«««
Hoor ons roepen, O Moeder van God.
Gij oorzaak van blijdschap en vreugde,
Maria wij roepen tot U.
Gij toevlucht van zondige mensen,
«««
Gij troost ons in droefheid en zorgen,
«««
Gij help tons inal onze noden,
«««
Gij schijnt alse en ster in het duister,
«««
Hoor ons roepen, O Moeder van God.
Gij Maagd zonder erfsmet ontvangen,
Maria wij roepen tot U.
Gij zetel der god’lijke wijsheid,
«««
Gij roos vol van zoete geheimen,
«««
Gij poort van de hemelse tempel,
«««
Gij loot uit de wortel van Jesse,
«««
Hoor ons roepen, O Moeder van God.
Vorstin van het rijk zonder einde, Maria wij roepen tot U.
Gij troont in het hoogste des hemels,
«««
Gij heerst over eng’len en mensen,
«««
Gij voorspraak bij God onze rechter,
«««
Verkrijg ons het eeuwig leven,
«««
Hoor ons roepen, O Moeder van God.
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Ave Maria

de Parkinson

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu !
Uit u werd geboren,
onze heiland, onze Heer,
Zoon van God, mensenzoon.
Maria wees gegroet.
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu !
Moeder, vol genade,
Gij onthaalt uw kinderen,
hen die zijn klein en zwak.
Maria, wees gegroet !
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu !

Salve Regina
Salve, Regina,
Mater misericordiae,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
13

Magnificat
Magnificat anima méa Dóminum.
et exultavit spiritus méus in Deo salutari méo.
Quia resperit humilitatem ancillae suae
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
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Icoon op de voorkant:
Moeder Gods van het Teken
De Moeder Gods is ten halve lijve afgebeeld, en heft haar handen in
gebed omhoog (type orante).
Voor haar borst is een medaillon met daarin het beeld van de
jeugdige Christus. Hij maakt met zijn ene hand een zegenend gebaar
en in zijn andere hand heeft hij een boekrol vast.
De titel van de icoon:
"Moeder Gods van het Teken",
verwijst naar de profetie van Jesaja (7: 14):
"Daarom geeft de Heer u zelf een teken: zie de jonge vrouw is
zwanger en zal een zoon ter wereld brengen en gij zult Hem de naam
Immanuël geven".
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Vriendelijk verzoek:
omdat dit boekje vaker wordt gebruikt
verzoeken wij u
om het boekje na afloop van het rozenkransgebed
achter in de kerk terug te leggen.

16

