
 

Rozenkrans voor de missie 
 

 

 
 
Een kleurrijk, bijna lichtgevend teken van overwinning en verrijzenis, omgeven door kralen 
van gebed, waarin alle gelovigen zich mogen voegen. 
 
De kleuren van de missie-rozenkrans vertegenwoordigen de universele Kerk.  

Rood voor de Amerika’s, groen voor Afrika,  voor Europa, geel voor Azië en blauw voor 

Oceanië. 
 
Rood is ook de kleur van de liefde en van de vele martelaars.  
Groen is de kleur van geloof en van heel de schepping; van groei en vruchtbaarheid. 

 is de kleur van vreugde en van het nieuwe leven in Christus; van onze doop. 

Geel is de kleur van de hoop; hoop op gerechtigheid en een mooi en goed leven voor alle 
mensen. 
Blauw is de kleur van het water en de lucht; van het wonder van onze levens en Gods zijn 
met ons allen. 
 
 

Het bidden van de rozenkrans 
 
I Kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
II Geloofsbelijdenis en lofprijzing: 
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, 
en 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, 
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, 
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. 
 
III Onze Vader; bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader 
gebeden:  
 
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. 
 
 
IV Drie maal Weesgegroet; telkens voorafgegaan door een speciale groet aan Maria:  
 
Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader,  
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. 
 
Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon,  
Wees gegroet Maria ... 
 
Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest,  
Wees gegroet Maria .... 
 
Dan nogmaals: ’Eer aan de Vader ...’.  
 
 
V De Geheimen van de rozenkrans 
 
Hierna begint het bidden van de Geheimen, die ons het leven en de boodschap van onze 
Heer Jezus Christus en van Maria doen overwegen:  
 
Op de grote kraal wordt telkens het ‘Onze Vader’ gebeden en op iedere kleine kraal een 
Weesgegroet, telkens afgesloten met het ‘Eer aan de Vader ...’  
 



 
BLIJDE GEHEIMEN (maandag en zaterdag): 

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. 
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 
3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem. 
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 
5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. 

 
GEHEIMEN VAN HET LICHT (donderdag): 

1. De doop van Jezus in de Jordaan. 
2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana. 
3. Jezus' aankondiging van het Rijk Gods. 
4. De gedaanteverandering van Jezus op de berg. 
5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal. 

 
DROEVIGE GEHEIMEN (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. 

 
GLORIEVOLLE GEHEIMEN (woensdag en zondag): 

1. Jezus verrijst uit de doden. 
2. Jezus stijgt op ten hemel. 
3. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. 
4. Maria wordt in de hemel opgenomen. 
5. Maria wordt in de hemel gekroond 

 
VI Afsluitend gebed voor de missie 
 
God onze hemelse Vader, 
nadat uw eniggeboren zoon Jezus Christus, verrees uit de dood,  
vroeg Hij ons om leerlingen te maken uit alle volken en 
door onze doop in Christus maakte Hij ons tot zijn medewerkers. 
 
Schenk ons kracht van de heilige Geest om moedig en toegewijd te getuigen van die Blijde 
Boodschap en zo te delen in de missie van de Kerk 
om licht en leven te brengen in de wereld van vandaag. 
 
Help ons om alle mensen de reddende liefde van Jezus Christus te leren kennen. 
Hij die met U leeft en leven geeft, in de liefde van de heilige Geest, God door de eeuwen der 
eeuwen.  
 
In de Naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

 

 


