De Rozenkrans
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Wie, Wat Waarom?
Het zevende jaar organisatie assistentie van het SintNorbertusinstituut, organiseert dit jaar een project rond “de
rozenkrans”. Ze leerden zelf de rozenkrans te bidden en gingen de
uitdaging aan om de rozenkrans, het gebruik en de geschiedenis
ervan, op een originele manier te benaderen. Ze maakten een
fotoreportage, filmpje, en maakten kennis met de Rozenkrans als
modeverschijnsel. Ze beseffen ten volle dat de rozenkrans echter
niet mag vervallen tot een eenvoudige trend of een vorm van
versiering. Daarom werd ook besloten een handleiding te maken die
het gebruik van de rozenkrans opnieuw bekend te maken en nieuw
leven in te blazen.
Groeten van Lien, Laura Cathy, Tiffany,Nathalie,Soumia,Meriam,
Eline, Khadija, Mariam, Kenny en Meneer Giedts

Handleiding bij de prent:
1. Maak een kruisteken en bid de geloofsbelijdenis.
2. Bid het Eer aan de Vader…; daarna een Onze Vader
3. Bij elk van de 3 pareltjes bid je :Wees gegroet...
4. Eer aan de Vader...Noem het eerste geheim. Onze Vader...
5. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de
Vader…
6.Noem het tweede geheim. Onze Vader...
7. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de
Vader…
8. Noem het derde geheim.
Onze Vader...

Meer weten over onze school en studierichtingen?
Sint-Norbertusinstituut
Lange Winkelstraat 36
www.sint-norbertus.be
2de graad BSO Voeding - Verzorging 3de graad
BSO Verzorging / Organisatiehulp
7de jaren Kinderzorg / Thuis- en Bejaardenzorg /
Organisatieassistentie

9. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de
Vader…
10. Noem het vierde geheim. Onze Vader...
11. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de
Vader…
12. Noem het vijfde geheim. Onze Vader...
13. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de
Vader…
14. Sluit af met het kruisteken.
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Het bidden van De
Rozenkrans

De geheimen

De Gebeden:
De 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, 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
vergeving van de zonden ;De verrijzenis van het lichaam;
Het eeuwig leven. Amen.

De 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 de stal
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.
De droevige geheimen (dinsdag - vrijdag)

Eer aan de Vader: Eer aan de Vader en de Zoon en de

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.

Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen, Amen

De glorievolle geheimen (woensdag -zondag)

Onze

Vader:

Onze Vader Die in de Hemelen
zijt,geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het
kwade. Amen.
Wees gegroet: 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.

1.
2.
3.
4.
5.

Jezus verrijst uit de doden.
Jezus stijgt op ten hemel.
De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
Maria wordt in de hemel opgenomen.
Maria wordt in de hemel gekroond

De lichtende geheimen (donderdag)
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van
Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot
bekering.
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van
Jezus op de berg Tabor.
5. De instelling door Jezus van de Eucharistie.

