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De blijde Geheimen 
 

1e Blijde geheim:  
 

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. 
De engel Gabriël werd door God gezonden tot een maagd, hij sprak 
tot haar: "Verheug U Begenadigde, de Heer is met U". Maria schrok 
en vroeg zich af wat de groet wel kon betekenen, maar de engel zei 
tot haar: "Vrees niet Maria, zie gij zult zwanger worden en een zoon 
ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven, Hij zal groot 
zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden". Maria sprak: 
"Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord. 
(Lucas 1,26-38) 
  

2e Blijde geheim:  
 

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 
Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. 
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra 
Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar 
schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met 
luider stemme uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend 
is de vrucht van Uw schoot. En Maria sprak: "Mijn hart prijst hoog de 
Heer, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner 
dienstmaagd". (Lucas 1,39-48) 
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3e Blijde geheim:  
 

Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. 
In die dagen kwam een besluit van keizer Augustus, dat er een 
volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Allen gingen op 
reis en ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en 
geslacht van David ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea 
naar de stad Bethlehem geheten. Daar bracht Maria haar zoon ter 
wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er 
voor hen geen plaats was in de herberg. (Lucas 2,1-7) 
  

4e Blijde geheim:  
 

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 
Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de wet van Mozes gereinigd 
moesten worden, brachten zij het Kind naar Jeruzalem om het aan de Heer 
op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren. Nu leefde er in 
Jeruzalem een zekere Simeon. Hij nam het kind in zijn armen en sprak Gods 
lof met de woorden: "Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede 
gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken 
hebt bereid". (Lucas 2,22-31) 
  

5e Blijde geheim:  
 

Jezus wordt in de tempel weder gevonden. 
Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar 
Jeruzalem. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl 
zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het 
wisten. Na drie dagen vonden zij Hem in de tempel. Zijn moeder 
sprak: "Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?". Maar Hij 
antwoordde: "Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?, wist ge dan niet, 
dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?". (Lucas 2,41-49) 
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De droeve geheimen 
 

1e Droeve geheim:  
 

Jezus bid in doodsangst tot Zijn hemelse Vader. 
Hij ging naar buiten en begaf zich volgens gewoonte naar de 
Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met Hem mee. Ter plaatse 
aangekomen sprak Hij tot hen: "Bidt, dat gij niet op de bekoring 
ingaat". Toen verwijderde Hij zich van hen, ging op ongeveer een 
steenworp afstand op de knieën en bad: "Vader als Gij wilt, laat dan 
deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil 
geschiede". Toen verscheen er een engel uit de hemel om Hem te 
sterken. (Lucas 22,39-43) 
  

2e Droeve geheim:  
 

Jezus wordt gegeseld. 
Zij brachten Hem voor Pilatus en begonnen Hem te beschuldigen. 
Daarop riep Pilatus de hogepriesters en het volk bijeen en sprak: "Ik 
kan in deze man geen enkele schuld ontdekken". Maar zij riepen: 
"Weg met Hem! Laat ons Barabbas vrij". Pilatus besliste, dat 
gebeuren zou wat zij eisten, hij liet de man die zij opvorderden los, 
al zat hij wegens oproer en moord in de gevangenis, maar Jezus 
leverde hij over aan hun willekeur. (Lucas 23,1-25) 
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3e Droeve geheim:  
 

Jezus wordt met doornen gekroond. 
Toen namen de soldaten Jezus mee in het pretorium en 
verzamelden de hele afdeling rondom Hem. Zij trokken Hem zijn 
kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten ze een 
kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een 
rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en 
bespotten Hem met de woorden: "Gegroet, koning der Joden". Zij 
bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. 
(Matteüs 27,27-30) 
  

4e Droeve geheim:  
 

Jezus draagt Zijn kruis  
naar de berg van Galvarië. 
Toen zij Hem wegvoerden, hielden zij buiten de stad een zekere 
Simon aan, een man uit Cyrene, hem belaadden ze met het kruis. 
Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de 
borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen 
en sprak: "Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent 
over uzelf en over uw kinderen, want als men zo doet met het 
groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?".  
(Lucas 23,26-32) 
  

5e Droeve geheim:  
 

Jezus sterft aan het kruis. 
Gekomen op een plaats die Golgota genoemd wordt - Schedelplaats 
- gaven ze Hem met alsem gemengde wijn te drinken. Toen sloegen 
zij Hem aan het kruis en Jezus zei: "Vader, vergeef het hen, want ze 
weten niet wat ze doen". Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, 
door er om te dobbelen. Toen riep Jezus uit: "Het is volbracht, 
Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest". Hij boog het hoofd en 
gaf de geest. (Matteüs 27,33-46 - Johannes 19,30)  
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De glorievolle geheimen 
 

1e Glorievolle geheim:  
Jezus verrijst uit de doden. 
Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, 
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. 
Plotseling ontstond er een hevige aardbeving. Een engel van de Heer 
daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette 
zich daarop neer, hij sprak de vrouwen aan en zei: "Gij hoeft niet 
bevreesd te zijn, ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet 
hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft". (Matteüs 28,1-6) 
  

2e Glorievolle geheim: 
Jezus stijgt op ten hemel. 
"Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen, weer 
verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader". Nu leidde Hij hen naar 
buiten tot bij Betanië, hief de handen omhoog en zegende hen. En 
terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten 
hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote 
blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in 
de tempel en verheerlijkten God. (Johannes 16,28 - Lucas 24,50-53) 
  

3e Glorievolle geheim:  
De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. 
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de 
vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde 
plaats, plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof een hevige 
wind opstak, er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in 
tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen 
vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te 
spreken.(Handelingen 1,14 - 2,4)  
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4e Glorievolle geheim:  
Maria wordt in de hemel opgenomen. 
Het engelenkoor verheugt zich, de Maagd Maria is ten hemel 
gestegen. Verheugt U, want zij heerst met Christus in eeuwigheid. 
Nu Maria in de hemel is opgenomen bid zij voor haar kinderen, die 
Jezus haar vanaf het kruis heeft nagelaten. Maria, bid voor ons, U 
kent onze angsten, neem ons op in Uw heilig hart, het hart van een 
moeder, waar wij kunnen rusten in tijden van onrust en 
moeilijkheden. Help ons nu en in het uur van onze dood. (Brevier) 
  

5e Glorievolle geheim:  
Maria wordt in de hemel gekroond. 
Er verscheen een teken aan de hemel, een vrouw gekleed met de 
zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon 
met twaalf sterren. De heilige Moeder Gods is verheven boven de 
koren der engelen in het rijk der hemelen. De Maagd Maria is 
opgenomen in de hemelse bruiloftzaal, waar de Koning der koningen 
zetelt op een sterrentroon. Zalige Moeder en ongeschonden Maagd, 
roemrijke Koningin van de wereld, wees onze voorspraak bij de 
Heer. (Johannes 12,1 en Brevier) 
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De geheimen van het licht 
 

1e geheim van het licht: 
De doop van Jezus in de Jordaan. 
 

En een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, 
in wie Ik welbehagen heb.' (Matteüs 3:17) 
 

2e geheim van het licht:  
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana. 
 
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en 
openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. 
(Johannes 2:11) 
  

3e geheim van het licht:  
Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods. 
 

Jezus ging naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij 
zeide: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert U en 
gelooft in de Blijde Boodschap'. (Marcus 1:15) 
  

4e geheim van het licht:  
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. 
 

Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon 
te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. 
(Matteüs 17:2) 
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5e geheim van het licht:  
Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal. 
 

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en 
gaf het aan zijn leerlingen met de woorden 'Neemt, eet: dit is mijn 
lichaam'. Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het 
dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: 'Drinkt allen 
hieruit, want dit is mijn Bloed van het verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van de zonden'. (Matteüs 26:26) 
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Vriendelijk verzoek: 
omdat dit boekje vaker wordt gebruikt 
verzoeken wij u 
om het boekje na afloop van het rozenkransgebed 
achter in de kerk terug te leggen. 
 


