Het Rozenkransgebed
Gebedskring van O.LV. van Renkum
Elke zaterdagochtend bidt de gebedskring van OLV van Renkum om 10.00 uur in de kapel bij
Onze Lieve van Renkum het rozenkransgebed.
Speciaal wordt gebeden voor alle intenties die bij de Moeder Gods zijn voorgelegd. Ook
wordt er gebeden voor de persoonlijke intenties van alle aanwezigen. Iedereen is welkom om
aan te sluiten en mee te bidden.
Ook kunt u lid worden van de gebedskring van O.L.V. van Renkum. U kunt zich daarvoor ter
plekke aanmelden of via de website. Ook zijn de rozenkransen in de kerk te koop.
Rozenkranspark
Binnenkort bestaat ook de mogelijkheid om te mediteren bij de kapelletjes (in het sfeervolle
park achter de kerk) met de uitgebeelde rozenkransgeheimen. Iedereen kan dat op eigen
gelegenheid doen.
Hoe bidden we de rozenkrans?
Bij het kruisje beginnen
Openen met het kruisteken.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
De twaalf artikelen van het geloof uitspreken:
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, in Jezus Christus zijn
enige Zoon, Onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,
Geleden heeft onder pontius pilatus, die 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 rechter hand van God de Almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de
levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, . De heilige katholieke kerk, de
gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en
het eeuwig leven.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
O, mijn lieve Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng
alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
De eerste grote kraal
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.
Drie kleine kralen
Wij groeten U, Dochter van God de Vader,

Wees gegroet, Maria vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt gezegend 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….
De geheimen van rozenkrans .
Bij het bidden van de rozenkrans overweegt men de geheimen (de belangrijkste
gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria), men verheft z’n geest tot God en bidt z’n
eigen intenties. Men ontvangt een overvloed van genaden, die Jezus en Maria door hun
liefdevolle daden hebben verdiend. Iedere goede christen behoort altijd een rozenkrans op zak
te hebben. Men kan de rozenkrans geheel of gedeeltelijk bidden en ook tijdens bezigheden of
handwerk en bijv onderweg.
De Blijde geheimen (bidden op maandag en zaterdag)
Na het uitspreken en eventueel een korte overweging van elk geheim, volgen een Onze Vader,
tien Wees gegroeten ( tien kleine kralen) en afsluitend een Eer aan de Vader…(zie boven).
Eerste grote kraal
Het 1e geheim: De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
Onze Vader….
10 x Wees gegroet Maria:
Eer aan de Vader….
Tweede grote kraal
Het 2e geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Onze Vader….
10x Wees gegroet Maria…
Eer aan de Vader etc
Derde grote kraal
Het 3e geheim: Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem.
Onze Vader….
10x Wees gegroet Maria..
Eer aan de Vader….etc
Vierde grote kraal
Het 4e geheim: Jezus wordt in de tempel opgedragen
Onze Vader…..
10x Wees gegroet Maria….
Eer aan de vader etc….
Vijfde grote kraal

Het 5e geheim Jezus wordt in de tempel teruggevonden
Onze Vader…
10x Wees gegroet Maria…
Eer aan de Vader etc….
Geheimen van het Licht (donderdag)
Eerste grote kraal:
Het 1e geheim Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan
Onze Vader…
10x Wees gegroet Maria…
Eer aan de Vader etc
Tweede grote kraal
Het 2e geheim: Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana
Onze Vader…
10x Wees gegroet Maria…
Eer aan de Vader etc
Derde grote kraal
Het 3e geheim: Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
Onze Vader….
10x Wees gegroet Maria..
Eer aan de Vader….etc
Vierde grote kraal
Het 4e geheim: Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
Onze Vader…..
10x Wees gegroet Maria….
Eer aan de vader etc….
Vijfde grote kraal
Het 5e geheim Jezus stelt de H. Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal.
Onze Vader…
10x Wees gegroet Maria…
Eer aan de Vader etc….
De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)
Eerste grote kraal:
Het 1e droevige geheim Jezus dit in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Onze Vader…
10x Wees gegroet Maria…
Eer aan de Vader etc.
Tweede grote kraal
Het 2e droevige geheim: Jezus wordt gegeseld…
Etc
Derde grote kraal

Het 3e geheim: Jezus wordt met doornen gekroond
Etc.
Vierde grote kraal
Het 4e geheim: Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarie
Etc.
Vijfde grote kraal
Het 5e geheim: Jezus sterft aan het kruis
Etc.
De glorievolle geheimen (woensdag en zondag):
Eerste grote kraal
1e glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden
Etc.
Tweede grote kraal
2e geheim: Jezus stijgt op ten hemel
Etc.
Derde grote kraal
3e geheim: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
Etc.
Vierde grote kraal
4e geheim: Maria wordt in de hemel opgenomen
Etc.
Vijfde grote kraal
5e geheim: Maria wordt in de hemel gekroond.
Etc.
Wellicht tot ziens,
Met vriendelijke groet,
E. Hegeman,
Gebedskring van OLV van Renkum

