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“Als we samen met het hart van Maria, onze Moeder,  

naar het aangezicht van Christus kijken,  

zal dit ons steeds meer als een geestelijk gezin verenigen  

en ons helpen deze beproeving te overwinnen. 

Paus Franciscus, 25 april 2020 

  



  



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. 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.  

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 schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

WEES GEGROET 

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 

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. 

 



In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof … 

Onze Vader … 

Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader.    

Wees gegroet Maria … 

Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon.    

Wees gegroet Maria … 

Wij groeten u Maria, bruid van God de heilige Geest.  

Wees gegroet Maria … 

Eer aan de Vader … 

Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht,  

o heilige Moeder van God. 

In deze dramatische situatie vol van lijden en angsten die op de  

hele wereld drukken, wenden wij ons tot u, o Moeder van God en 

onze Moeder, en wij zoeken onze toevlucht onder uw bescherming. 

  



EERSTE GEHEIM 

Blijde Geheimen      Maandag en zaterdag  

De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria  

Droevige Geheimen     Dinsdag en vrijdag 

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader 

Glorievolle Geheimen     Woensdag en zondag 

 Jezus verrijst uit de doden 

Geheimen van het Licht     Donderdag 

 Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan  

Onze Vader … 

O Maagd Maria, in deze pandemie van het coronavirus, 

richt uw barmhartige ogen op ons en troost allen die rouwen en 

wenen om hun overleden familieleden, die soms begraven zijn op 

een manier die de ziel kwetst.  

Schenk uw steun aan allen die zich ongerust maken over de zieken 

die zij vanwege besmettingsgevaar niet nabij kunnen zijn.  

Schenk vertrouwen aan hen die bezorgd zijn vanwege de ongewisse  

toekomst en de gevolgen op de economie en op hun werk. 

10 x Wees gegroet … 

Eer aan de Vader … 

  



TWEEDE GEHEIM 

Blijde Geheimen      Maandag en zaterdag  

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth  

Droevige Geheimen     Dinsdag en vrijdag 

Jezus wordt gegeseld 

Glorievolle Geheimen     Woensdag en zondag 

 Jezus stijgt op ten hemel 

Geheimen van het Licht     Donderdag 

 Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana 

Onze Vader … 

Moeder Gods en onze Moeder, smeek voor ons bij God,  

de barmhartige Vader, dat deze harde beproeving een einde mag 

kennen en dat aan de horizon weer hoop en vrede mogen dagen.  

Zoals te Kana, wees onze Voorspreekster bij uw goddelijke Zoon, 

opdat de families van de zieken en de overledenen getroost mogen 

worden en zij in hun hart weer vertrouwen ontvangen. 

10 x Wees gegroet … 

Eer aan de Vader … 

  



DERDE GEHEIM 

Blijde Geheimen      Maandag en zaterdag  

Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem  

Droevige Geheimen     Dinsdag en vrijdag 

Jezus wordt met doornen gekroond 

Glorievolle Geheimen     Woensdag en zondag 

 De heilige Geest daalt neer over de apostelen 

Geheimen van het Licht     Donderdag 

 Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering 

Onze Vader … 

Bescherm de artsen, de verpleegsters en verplegers, allen die in de 

zorg werkzaam zijn, en de vrijwilligers die in deze noodsituatie in de 

frontlinie vechten en hun leven op het spel zetten om dat van 

anderen te redden. Sta hen bij in hun heldhaftige inzet en geef hun 

kracht, goedheid en gezondheid. 

Wees bij hen die dag en nacht de zieken verplegen,  

en help de priesters die met pastorale ijver en evangelische overgave  

proberen allen te helpen en tot steun te zijn. 

10 x Wees gegroet … 

Eer aan de Vader … 

  



VIERDE GEHEIM 

Blijde Geheimen      Maandag en zaterdag  

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen 

Droevige Geheimen     Dinsdag en vrijdag 

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië 

Glorievolle Geheimen     Woensdag en zondag 

 Maria wordt in de hemel opgenomen 

Geheimen van het Licht     Donderdag 

 Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor  

Onze Vader … 

Heilige Maagd Maria, verlicht het verstand van de wetenschappers, 

opdat zij passende oplossingen vinden om het virus te bestrijden. 

Sta de verantwoordelijken van de naties bij,  

dat ze blijk geven van wijsheid, zorg en edelmoedigheid,  

en met een vooruitziende blik en in een geest van solidariteit  

door sociale en economische programma's allen te hulp komen  

die het levensnoodzakelijke moeten ontberen. 

Heilige Maria, raak de gewetens aan, opdat de enorme bedragen 

voor de uitbreiding van steeds vernuftiger wapensystemen, veeleer 

mogen worden gebruikt voor passend onderzoek om gelijkaardige 

catastrofen te vermijden. 

10 x Wees gegroet …  

Eer aan de Vader … 

  



VIJFDE GEHEIM 

Blijde Geheimen      Maandag en zaterdag  

Jezus wordt na drie dagen in de tempel teruggevonden 

Droevige Geheimen     Dinsdag en vrijdag 

Jezus sterft aan het kruis 

Glorievolle Geheimen     Woensdag en zondag 

 Maria wordt in de hemel gekroond 

Geheimen van het Licht     Donderdag 

 Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal  

Onze Vader … 

O geliefde Moeder, laat in de wereld het gevoel groeien  

dat we deel uitmaken van één grote familie,  

in het bewustzijn van de band die ons allen verenigt,  

opdat wij in een geest van broederlijkheid en solidariteit de 

veelvuldige armoede en situaties van ellende kunnen verhelpen.  

Sterk ons, opdat we vast mogen geloven, standvastig dienen en 

volhardend bidden. 

10 x Wees gegroet … 

Eer aan de Vader … 

  



O Maria, Troosteres der bedroefden,  

neem uw zo beproefde kinderen bij de arm  

en bewerk bij God, dat Hij in Zijn almacht ingrijpt  

om ons van deze verschrikkelijke epidemie te verlossen,  

zodat het leven weer zijn normale verloop kan vinden. 

We vertrouwen ons aan u toe, die op onze weg schittert  

als een teken van redding en hoop.  

O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.  

Amen. 

In de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  

Amen.  

  



 

  



Op 25 april schreef paus Franciscus aan alle gelovigen: 

Beste broeders en zusters, 

“De maand mei nadert, waarin het volk van God zijn liefde en  

verering voor de Maagd Maria uitdrukt. Deze maand is het de  

gewoonte om thuis met de familie de rozenkrans te bidden.  

De beperkingen van de pandemie hebben ons "gedwongen"  

om het huiselijke aspect tot uitdrukking te brengen, ook vanuit 

spiritueel oogpunt. 

Daarom wil ik iedereen uitnodigen om opnieuw te ontdekken  

hoe geweldig het is om in mei thuis de rozenkrans te bidden. 

Je kunt dit samen of alleen doen; kies wat het beste bij je past. 

Er is in ieder geval een geheim hoe het moet: in eenvoud.”  

 “Als we samen met het hart van Maria, onze Moeder, naar het  

aangezicht van Christus kijken, zal dit ons steeds meer als een geestelijk 

gezin verenigen en ons helpen deze beproeving te overwinnen.  

Ik zal voor u bidden, vooral voor degenen die het meest lijden, en bid  

alstublieft voor mij. Ik dank u en zegen u uit de grond van mijn hart.” 

In onze geloofsgemeenschap zijn we gewend om in de meimaand  

van maandag t/m vrijdag samen de rozenkrans te bidden.  

In deze Coronatijd gaat dat echter niet. 

Daarom wordt deze maand op die dagen door één of twee personen  

de rozenkrans gebeden in de Nicolaaskerk, met gebedsintenties die ons 

door paus Franciscus zijn aangereikt. Het bidden van de rozenkrans wordt 

rechtstreeks uitgezonden, om 10.30 uur, via www.kerkomroep.nl  

maar is ook daarna nog te beluisteren. (Vul in bij ‘Vind uw kerk’: Baarn.  

Klik daarna op HH. Martha Mariaparochie, vervolgens op luisteren.)  

U bent van harte uitgenodigd om m.b.v. dit boekje mee te bidden,  

al dan niet via de kerkomroep of op een ander tijdstip. 

Maar zoals de paus schrijft: Kies wat bij u past.  

http://www.kerkomroep.nl/

