
Toewijding aan Onze Lieve Vrouw

Maria, mijn moeder,
vandaag kom ik tot u met vreugde,

om u mijn hele hart te geven.
Ik geef u alles wat ik heb

en alles wat ik doe,
mijn hele leven.

Tot u breng ik elke persoon,
die ik liefdevol in mijn hart draag:

mijn ouders, mijn broers en mijn zussen,
al mijn vrienden,

maar ook degenen die mij pijn hebben gedaan.

Wees een Moeder voor ons allen,
zegen en bescherm ons.
Ik wens uw kind te zijn, 

om u lief te hebben als mijn Moeder
en trouw tot U te bidden.

Help me elke dag te herinneren,
dat ik U toebehoor.

Moeder, ik ben de uwe, nu en in alle 
eeuwigheid.

Met U en door U wil ik 
helemaal aan Jezus toebehoren.

Amen.

Een miljoen kinderen
bidden de Rozenkrans 

voor eenheid en vrede 
18 Oktober
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Beste kinderen, (groot)ouders en andere meebidders,

Steeds opnieuw vraagt onze Moeder Maria bij haar verschijningen 
in Lourdes, Fatima en andere plaatsen om de Rozenkrans te bidden. 
Er gaat een enorme kracht uit van dat eenvoudige gebed, vooral als 
we dat samen als gezin bidden. Moeder Teresa heeft ooit gezegd: “A 
family that prays together, stays together”. 

Hierna volgt een eenvoudige uitleg van de Rozenkrans met de vijf 
Blijde geheimen die we meestal op maandag en zaterdag overwegen 
bij het bidden van de tientjes. De nummers geven aan bij welke 
kraal we welk gebed bidden.

Jullie kunnen de kleurplaten van tevoren kleuren en dan gebruiken 
tijdens het bidden. Zo kun je ernaar kijken en kan iemand anders 
er wat bij vertellen. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld de 
Bijbelteksten in het Lucas evangelie opzoeken en lezen.

Veel dank voor jullie gebed... op 18 oktober, maar natuurlijk ook op 
andere momenten! En vergeet niet te laten weten dat je meebidt 
via: kerkinnood.nl/kinderen

Illustraties: Latitia Zink

Dit boekje is door Samuel Advies en Kerk in Nood  
gemaakt ter gelegenheid van de actie  
1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans



1. Je begint bij het kruis: je maakt een kruisteken.  
“In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.” 

Daarna bid je de geloofsbelijdenis.

“Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel 
en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Hee, 
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.”

2. Dan bid je het Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest  
“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.” 

Daarna een 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. Amen.”

3. Dan volgt de begroeting:  
“Ik groet u, dochter van God de Vader.” 
Gevolgd door een 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.”
Hierna volgen nog twee begroetingen en Wees gegroeten:
4. “Ik groet u, moeder van God de Zoon.” 
“Wees gegroet...”
5. “Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.” 
“Wees gegroet....”

Hoe bid je een Rozenkrans?



6. Bij de grote kralen bidden 
eerst het Eer aan de Vader en 
dan steeds een geheim. 
“Eer aan de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest...”

Het eerste geheim:
“De engel Gabriël brengt de 
blijde boodschap aan Maria.”
Onze Vader

7. Bid tien maal  
een Wees gegroet 

8. Eer aan de Vader
“Eer aan de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest...”

Noem het tweede geheim
“Maria bezoekt haar nicht 
Elisabeth.”
Onze Vader

9. Bid tien maal  
een Wees gegroet.

10. Eer aan de Vader
“Eer aan de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest...”

Noem het derde geheim
“Jezus wordt geboren in de stal 
van Bethlehem.”
Onze Vader 

11. Bid tien maal  
een Wees gegroet

12. Eer aan de Vader 
“Eer aan de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest...”

Noem het vierde geheim
“Jezus wordt in de tempel 
opgedragen.“
Onze Vader

13. Bid tien maal  
een Wees gegroet

14. Eer aan de Vader...
“Eer aan de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest...”

Noem het vijfde geheim
“Jezus wordt in de tempel 
teruggevonden.”
Onze Vader

15. Bid tien maal  
een Wees gegroet

Eer aan de Vader...

16. Sluit af met het kruisteken



“De engel Gabriel zegt tot Maria: Verheug u, Begenadigde, “De engel Gabriel zegt tot Maria: Verheug u, Begenadigde, 
de Heer is met u… U zult een zoon ter wereld brengen de Heer is met u… U zult een zoon ter wereld brengen 
die u de naam Jezus moet geven.”  (Lucas 1, 28.31)die u de naam Jezus moet geven.”  (Lucas 1, 28.31)

1e Blijde geheim 
De engel Gabriel brengt de Blijde Boodschap aan Maria



“Elizabeth zegt: “Elizabeth zegt: 
Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer 

naar mij toe komt?” (Lucas 1, 43)naar mij toe komt?” (Lucas 1, 43)

2e Blijde geheim 
Maria bezoekt haar nicht Elizabeth



“De engel zegt: Ik verkondig jullie een vreugdevolle boodschap… “De engel zegt: Ik verkondig jullie een vreugdevolle boodschap… 
Heden is jullie een Redder geboren, Christus de Heer.” Heden is jullie een Redder geboren, Christus de Heer.” 

(Lucas 2, 11)(Lucas 2, 11)

3e Blijde geheim 
Jezus wordt geboren in de stal in Bethlehem



“Jozef en Maria brachten het Kind naar Jeruzalem “Jozef en Maria brachten het Kind naar Jeruzalem 
om het aan de Heer op te dragen.” om het aan de Heer op te dragen.” 

(Lucas 2, 22)(Lucas 2, 22)

4e Blijde geheim 
Jezus wordt opgedragen in de tempel



“Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te “Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te 
midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij 

vragen stelde.” (Lucas 2, 46)vragen stelde.” (Lucas 2, 46)

5e Blijde geheim 
Jezus wordt teruggevonden in tempel



Meer weten en meedoen?
Op de internationale website van Kerk in 
Nood wordt bijgehouden hoeveel kinderen 
wereldwijd mee doen aan de actie 1 Miljoen 
kinderen bidden de rozenkrans. Wil je je 
aanmelden of foto’s zien uit Papoea Nieuw 
Guinea, Peru en andere landen waar kinderen 
meedoen? Ga dan naar de actiesite:  
www.kerkinnood.nl/kinderen

Op de website van Samuel Advies voor 
geloofsgroei, staan niet alleen leuke 
knutselwerkjes en tekeningen die met de 
rozenkrans te maken hebben. Je vindt er nog 
veel meer ideeën, informatie, vorming en 
advies voor de geloofsgroei van kinderen en 
tieners. Kijk op www.samueladvies.nl voor 
meer informatie

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen 
heeft eveneens leuke materialen. Kijk voor 
bijvoorbeeld een uitleg over het zelf maken 
van een tientje van de rozenkrans op:  
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl



Bidden voor vrede en eenheid verandert het hart. 
Niet alleen van jezelf, maar ook van mensen om je 
heen. De heilige Padre Pio beloofde eens: “Wanneer 
een miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de 

wereld veranderen.” 

Daarom bidden op 18 oktober over de hele wereld 
een miljoen kinderen de rozenkrans voor eenheid 
en vrede. In Nederland komen we dan ook online 
samen voor gebed. Bidden kan overal: thuis, in de 

kerk of op school!

We nodigen daarom ouders, grootouders, 
leerkrachten, priesters, diakens en anderen 

werkzaam in het pastoraat uit om samen met 
kinderen de rozenkrans te bidden voor vrede en 

eenheid in de wereld.

Bid mee op 18 oktober en laast weten  
dat je meebidt via: 

kerkinnood.nl/kinderen


