
De Fiat-rozenkrans 

(1)                        

* In de Naam 

van de Vader 
en de Zoon en 

de heilige 
Geest. Amen. 

 
(2)                          

* Heilige 
Geest, help 

ons om in 
verbondenheid 
met Maria, de 

blijde 
geheimen, de 

geheimen van 
het licht, de 

droevige en            
de glorievolle 
geheimen van 

Jezus opnieuw 
te beleven. 

 

* Geef ons dat 
wij bezield 

door ons 
Doopsel, 

gevoed door 
de Eucharistie, 
vernieuwd 

door de 
genade van 

Pinksteren, 
in woord en 
daad, altijd en 

overal, leven 
als trouwe 

getuigen van 
Christus en 

van de Liefde 

van zijn heilig 
Hart. Amen. 

  

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. 

 
                            
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 bidden 
voor:            
de Kerk …,   de 

Wereld …, 

onze eigen 
intenties …,                                           

* Onze Vader… 

                              

Bij elk geheim 

bidden we 3 x 

het                     
* Wees Gegroet 

 
gevolgd door:           

* Vreugde en 
eer aan de 

Vader en de 

Zoon en de 

heilige Geest. 

Amen.             
 

  

 

(blauwe parel)De blijde geheimen.     

- Geboorte van Maria (3)                       

- Boodschap v.d. Engel aan Maria (4)                                                   
- Geboorte van Jezus (5)                     
---------------------------------------   

(witte parel)De geheimen v.h. licht. 
- Doopsel van Jezus (6) 

- Bruiloft te Kana (7) 
- Instelling van de Eucharistie (8)        
---------------------------------------

(rode parel)De droevige geheimen               
- Doodsangst van Jezus (9)                                 

- Kruisdraging door Jezus (10)                                  
- Kruisiging en sterven van Jezus (11)                     
--------------------------------------

(gele parel)De glorievolle geheimen  
- Verrijzenis van Jezus (12)                  

- Nederdaling v.d. heilige Geest        
 over Maria en de Apostelen (13)         
- Tenhemelopneming van Maria (14)                                                                      

 
 
 
 (bruine parel) (15) 

* Heilige Jozef,                                    
behoeder van de heilige Familie, 

bescherm ons. 
 

* Heilige Aartsengel Michael, 
tegen de machten van het kwaad 
verdedig ons. 

 
* Alle Engelen en Heiligen,               

bid voor ons.  
 
* Moeder Gods, leer ons JA te zeggen 

aan de Heer, Moeder Gods, elk 
moment van ons leven. 

 
* Moeder Gods, leer ons DANK te 
zeggen aan de Heer, Moeder Gods, elk 

moment van ons leven.  
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