Toewijding van kinderen
aan de Moeder Gods
Maria, mijn Moeder,
vol vreugde wend ik mij vandaag tot U,
om U heel mijn hart te schenken.
Ik schenk U ook alles wat ik heb en doe,
mijn hele leven.
Naar U wil ik allen brengen die ik
in mijn hart draag: mijn ouders, mijn broers
en zussen, al mijn vrienden,
maar ook allen die mij pijn hebben gedaan.
Wees onze Moeder,
zegen en bescherm ons.
Als Uw kind zou ik U
als mijn Moeder willen liefhebben en
trouw willen bidden.
Elke dag zou ik eraan willen denken
dat ik aan U toebehoor.
Moeder, Ik ben de Uwe
voor de tijd en de eeuwigheid.
Door U en met U
wil ik voor altijd aan Jezus toebehoren.
Amen.

Een miljoen kinderen
bidden de Rozenkrans

voor eenheid en vrede
op 18 oktober

www.millionkidspraying.org

info @millionkidspraying.org

Hoe bidt men de Rozenkrans?
1. Kruisteken
2. Geloofsbelijdenis
3. Onzevader
4. Drie Weesgegroeten met de
aanroepingen
Jezus, die in ons het geloof
vermeerdert
Jezus, die in ons de hoop
versterkt
Jezus, die in ons de liefde
doet ontbranden
5. Eer aan de Vader
6. Vijf geheimen, telkens
Onzevader
Tien Weesgegroeten
Eer aan de Vader
Fatimagebed

Kruisteken

doden; die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
Zijn almachtige Vader; van daar 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.

Onzevader
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.

Weesgegroet
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt
Gij boven alle vrouwen en gezegend
is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor
ons, arme zondaars, nu en in het uur
van onze dood. Amen.

In de naam van de Vader en van de
Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

Eer aan de Vader

Geloofsbelijdenis

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.

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, gekruisigd is, gestorven
en begraven; die neergedaald is ter
helle, de derde dag verrezen uit de

Fatimagebed
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoed ons voor het vuur van de
hel, breng alle zielen naar de hemel,
vooral degenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

Vreugdevolle Rozenkrans voor kinderen
1. Jezus, die U, o Maagd, van de Heilige
Geest hebt ontvangen.
De aartsengel Gabriël werd door God
naar Maria in Nazareth gezonden, om
haar te vragen of ze de Moeder van Jezus wou worden. Hij legde haar uit dat
God zelf de Vader van dit Kind zou zijn.
Omdat Maria geloofde dat God alles kan,
zei ze “ja” . Moeder Gods, wij vragen u,
schenk ons Uw geloof opdat wij zouden
leren om steeds naar God te luisteren en
om alles wat hij ons vraagt uit te voeren.
2. Jezus, die U, o Maagd, naar Elizabeth
hebt gedragen.
De engel Gabriël had Maria gezegd dat
haar nicht Elizabeth ook in verwachting
was van een kind. Maria ging onmiddellijk naar haar toe om haar te helpen. Toen ze elkaar begroetten, voelde
Elizabeth hoe het kind in haar buik zich
vol vreugde bewoog. De Heilige Geest
bracht Elizabeth op de hoogte van het
geheim van de Moeder Gods en vervuld
van vreugde riep zij uit: “U bent zalig,
Maria, omdat U geloofd hebt.” Moeder
Gods, wij vragen U voor alle missionarissen die God naar de mensen willen
brengen. Zorg ervoor dat ze open harten
vinden die de boodschap van Jezus met
vreugde opnemen en in Hem geloven.
3. Jezus, aan wie U, o Maagd, in Betlehem
het leven hebt geschonken.
Toen Jozef en Maria naar Betlehem kwamen, moesten ze in een stal overnachten
omdat er in de herberg geen plaats voor
hen was. Daar werd het Kindje Jezus geboren. De eersten die kwamen om het
Kind te vereren, waren herders. Engelen
hadden hen verteld dat de Messias, de
Heiland geboren was.

Moeder Gods, wij vragen U voor alle
kinderen en gezinnen die geen thuis
hebben omdat ze hun huis door oorlog
of natuurrampen hebben verloren. Stuur hen mensen die zich om hen bekommeren en hen Gods vrede brengen.
4. Jezus, die U, o Maagd, in de tempel
hebt opgedragen.
Na 40 dagen brachten Jozef en Maria
het Kindje Jezus naar de tempel in Jeruzalem, zoals bij de joden was voorgeschreven. Ook Simeon, een oude heilige
man, kwam naar de tempel. De Heilige
Geest had hem te verstaan gegeven wie
dit kind was en zielsgelukkig nam hij Jezus in zijn armen en zei luidop: “Mijn
ogen hebben het heil gezien, het licht
dat allen verlicht.” Jezus, wij vragen U
voor alle mensen die U nog niet kennen.
Geef hen de mogelijkheid om over U te
horen en om te begrijpen dat U alleen
het licht en het heil van de wereld bent.
5. Jezus, die U, o Maagd, in de tempel
teruggevonden hebt.
Toen Jezus 12 jaar oud was, ging hij met
Zijn ouders naar het Paschafeest in de
tempel te Jeruzalem. Hij bleef daar en
sprak tot de geleerden over God, Zijn
Vader. Ondertussen waren Maria en
Jozef al weer op weg naar huis. Plots
bemerkten ze dat Jezus zich niet bij de
groep bevond die terug naar Nazareth
ging. Ze zochten angstig naar Hem tot
ze Hem gevonden hadden. Goddelijke
Vader, wij vragen U voor alle ouders
die hun kinderen verloren hebben, die
bezorgd zijn voor hun kinderen of die
een kind verwachten en angst hebben
voor zijn toekomst. Help hen erop te
vertrouwen dat U in elke situatie aan
hun zijde bent.

