Kopieer en Versprei

Gebedsprogram vir die Rosekrans
Saamtrek
“Uiteindelik sal My Onbevlekte Hart triomfeer!”
Onse Liewe Vrou van Fatima, 13 Julie 1917

GEBEDSPROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Maria, My Moeder (Lourdes gesang)
Die Angelus
Die Heilige Rosekrans
Hoe om die Rosekrans te bid
Litanie van die Geseënde Maagd Maria
Gebed van Totale Toewyding
Goddelike Lofprysinge
Die Memorare
O Sanctissima (gesang)

MARIA, MY MOEDER, U LIEFDE IS TEER

1. Maria, ons moeder, u liefde is teer, verbly elke hart wat u voorspraak begeer:
Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria.
2. As Moeder van Jesus, ons reddende God, sien neer op u kinders, hou wag oor ons lot:
Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria.
3. Die sondaar se toevlug, o heilige Vrou, verkry ons bekering, en ware berou:
Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria.
4. O Maagd sonder sonde, laat u oor ons waak, dat ons nie verdwaal nie, nie moedeloos raak:
Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria.
5. U is die Apostels se groot Koningin, die eerste verloste, deur Jesus bemin:
Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria.

2.

DIE ANGELUS

V. Die Engel van die Here het aan Maria die boodskap gebring.
A. En sy het ontvang van die Heilige Gees. Wees gegroet Maria...
V. Aanskou die diensmaagd van die Here.
A. Laat dit met my gaan volgens u woord. Wees gegroet Maria...
V. En die Woord het vlees geword.
A. En het onder ons gewoon. Wees gegroet Maria...
V. Bid vir ons, heilige Moeder van God.
A. Dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
V. Laat ons bid:
A. Ons smeek U, Here, stort u genade in ons harte uit, sodat ons wat deur die boodskap van die
Engel die menswording van Christus, u Seun, leer ken het, deur sy lyding en kruis tot die
heerlikheid van die opstanding gebring mag word. Deur dieselfde Christus, onse Here. Amen.

Diegene wat elke dag die Rosekrans bid en die Bruin Skapulier dra en wat
’n bietjie meer doen, SAL REGSTREEKS HEMEL TOE GAAN.
ST ALPHONUSUS LIGUORI
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3.

DIE HEILIGE ROSEKRANS

Kruisteken
A. In die naam van die Vader, en van die Seun, en van die
Heilige Gees. Amen
Apostoliese Geloofsbelydenis
Ek glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van
hemel en aarde; en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun,
onse Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore
uit die Maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus,
gekruisig, gestorwe en begrawe is; wat neergedaal het na
die doderyk, die derde dag weer opgestaan het uit die
dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand
van God, die almagtige Vader, vanwaar Hy sal kom om te
oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige
Gees, die Heilige Katolieke Kerk, die gemeenskap van die
heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding
van die liggaam en die ewige lewe. Amen.

4.
HOE OM DIE ROSEKRANS
TE BID

Die Wees Gegroet
V. Wees gegroet, Maria, vol genade, die Here is met u.
Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus, die vrug
van u skoot.
A. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars,
nou en in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader
A. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige
Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd
tot in alle ewigheid. Amen.
Fatima Gebed
V. O my Jesus, vergewe ons ons sondes, verlos ons van
die vuur van die hel.
A. Lei alle siele na die hemel toe, veral dié wat u
barmhartigheid die meeste nodig het. Amen.
Wees gegroet, Koningin
A. Wees gegroet, Koningin, Moeder vol barmhartigheid,
ons lewe, ons vreugde en ons hoop, wees gegroet.
Tot u roep ons, verbanne kinders van Eva; tot u smeek ons
wat sug en ween in hierdie tranedal.
Rig dan, o voorspreekster, op ons u barmhartige oë en
toon aan ons ná hierdie ballingskap, Jesus, die geseënde
vrug van u skoot.
O genadige, o liefdevolle, o beminde Maagd Maria!
V. Bid vir ons, heilige Moeder van God.
A. Dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
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1. Maak die kruisteken en bid die Apostoliese
Geloofsbelydenis.
2. Bid die Onse Vader op eerste kraletjie.
3. Bid die Wees Gegroet op volgende drie
kraletjies.
4. Bid die Eer aan die Vader. Verkondig die
eerste geheimenis en bid die Onse Vader op
die volgende kraletjie.
5. Bid tien Wees Gegroetjies op die tien
kraletjies en bepeins die geheimenis.
6. Bid die Eer aan die Vader. Bid die Fatima
Gebed. Verkondig die tweede geheimenis en
bid die Onse Vader.
7. Bid tien Wees Gegroetjies op die volgende
tien kraletjies en bepeins die geheimenis.
8. Bid die Eer aan die Vader. Bid die Fatima
Gebed. Verkondig die derde geheimenis en
bid die Onse Vader.
9. Bid tien Wees Gegroetjies op die tien
kraletjies en bepeins die geheimenis.
10. Bid die Eer aan die Vader. Bid die Fatima
Gebed. Verkondig die vierde geheimenis en
bid die Onse Vader.
11. Bid tien Wees Gegroetjies op die tien
kraletjies en bepeins die geheimenis.
12. Bid die Eer aan die Vader. Bid die Fatima
Gebed. Verkondig die vyfde geheimenis en
bid die Onse Vader.
13. Bid tien Wees Gegroetjies op die tien
kraletjies en bepeins die geheimenis.
14. Bid die Eer aan die Vader. Bid die Fatima
Gebed. Bid die Wees Gegeroet, Koningin en
die gebed tot die Aartsengel Michael.

Onse Vader
Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig
word; laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die
hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons
daaglikse brood, en vergeef ons, ons skulde, soos ons ook
ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die bose. Amen.
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Gebed ná die Rosekrans
Laat ons bid:
O God, u eniggebore Seun het deur sy lewe, dood
en opstanding vir ons die loon van die ewige lewe
verkry. Gee dat ons, noudat ons oor die
geheimenisse van die Heilige Rosekrans van die
Geseënde Maagd Maria nagedink het, mag navolg
wat hulle inhou en verkry wat hulle belowe.
Deur Christus, onse Here. Amen.
Gebed tot die Heilige Aartsengel Michael
Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in die
stryd; wees ons beskerming teen die boosheid en
die liste van die duiwel. In nederigheid smeek ons
u; dat God deur u ons van alle onheil sal bewaar. U
is die aanvoerder van die hemelse leermagte,
verdryf die Satan en alle bose geeste, wat rondsluip
op soek na siele; dryf hulle deur die goddelike krag
terug na die hel toe.
Allerheiligste Hart van Jesus, ontferm U oor ons.
Soete Hart van Jesus, ontferm U oor ons en oor ons
afgedwaalde broeders en susters. Amen.

5.
LITANIE VAN DIE GESEëNDE
MAAGD MARIA
V. Here, wees ons genadig. R. Here, wees ons
genadig.
V. Christus, wees ons genadig. R. Christus, wees
ons genadig .
V. Here, wees ons genadig. R. Here, wees ons
genadig.
V. Christus, verhoor ons. R. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U oor ons.
God, die Seun, Verlosser van die wêreld, ontferm U
oor ons.
God, die Heilige Gees, ontferm U oor ons.
Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm U oor ons.
Heilige Maria, bid vir ons.
Heilige Moeder van God, bid vir ons..
Heilige Maagd bo alle maagde, bid vir ons..
Moeder van Christus, bid vir ons.
Moeder van die Kerk, bid vir ons.
Moeder van goddelike Genade, bid vir ons.
Moeder so rein, bid vir ons.
Moeder so kuis, bid vir ons.
Moeder ongeskonde, bid vir ons.
Moeder so vlekkeloos, bid vir ons.
Moeder so beminlik, bid vir ons.
Moeder so wonderlik, bid vir ons.
Moeder van goeie raad, bid vir ons.
Moeder van die Skepper, bid vir ons.
Moeder van die Verlosser, bid vir ons.
Maagd so wys, bid vir ons.

Maagd so Eerwaardig, bid vir ons.
Maagd so Lofwaardig, bid vir ons.
Maagd so Kragtig, bid vir ons.
Maagd so Barmhartig, bid vir ons.
Maagd so Getrou, bid vir ons.
Spieël van Geregtigheid, bid vir ons.
Setel van Wysheid, bid vir ons.
Bron van ons Vreugde, bid vir ons.
Geestelike Kelk, bid vir ons.
Eerbare Kelk, bid vir ons.
Uitstaande Kelk van Godsvrug, bid vir ons.
Mistieke Roos, bid vir ons.
Toring van Dawid, bid vir ons.
Toring van Ivoor, bid vir ons.
Woning van Goud, bid vir ons.
Ark van die Verbond, bid vir ons.
Poort van die Hemel, bid vir ons.
Môrester, bid vir ons.
Heil van die siekes, bid vir ons.
Toevlug van sondaars, bid vir ons.
Troosteres van die bedroefdes, bid vir ons.
Hulp van die christene, bid vir ons.
Koningin van die engele, bid vir ons.
Koningin van die aartsvaders, bid vir ons.
Koningin van die profete, bid vir ons.
Koningin van die apostels, bid vir ons.
Koningin van die martelare, bid vir ons.
Koningin van die belyers, bid vir ons.
Koningin van die maagde, bid vir ons.
Koningin van al die Heiliges, bid vir ons.
Koningin ontvang sonder erfsonde, bid vir ons.
Koningin opgeneem in die hemel, bid vir ons.
Koningin van de heilige Rosekrans, bid vir ons.
Koningin van vrede, bid vir ons.
Koningin van Gesinne, bid vir ons.
Lam van God, wat die sondes van die wêreld
wegneem, spaar ons, O Here.
Lam van God, wat die sondes van die wêreld
wegneem, verhoor ons, O Here
Lam van God, wat die sondes van die wêreld
wegneem, ontferm u oor ons.
Bid vir ons, O Heilige Moeder van God,
Dat ons die beloftes van Christus waardig mag
word.
Laat ons bid
Verleen, ons bid U, O Here God, dat ons, u
dienaars, gedurig gesondheid van liggaam en siel
mag geniet en deur die voorspraak van die
Heilige Maagd Maria deur die droefheid van
hierdie lewe na die ewige blydskap gelei mag
word. Deur onse Here Jesus Christus, U Seun,
wat met U en die Heilige Gees, leef en heers, één
God tot in alle ewigheid. Amen.
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6. GEBED VAN TOTALE TOEWYDING
Deur St. Maximilian Kolbe
Koningin van hemel en aarde, toevlug van
sondaars en ons mees liefdevolle Moeder, God het
die hele orde van genade aan u toevertrou. Ek,
(Naam), 'n berouvolle sondaar, werp myself by u
voete nederig neer en smeek u om my en met alles
wat ek is en besit, geheel en al tot uself as u
besitting en eiendom te neem. Maak asseblief van
my, van al my kragte van siel en liggaam, van my
hele lewe, dood en ewigheid, wat ook al u die
meeste behaag. As dit u behaag, gebruik alles wat
ek is en het, sonder voorbehoud, om geheel en al
wat van u gesê is tot stand te bring: "Sy sal jou kop
vermorsel," en: "U het alleen al die ketterye in die
wêreld vernietig." Laat my 'n geskikte instrument
in u onberispelike en barmhartige hande wees vir
die maksimale bekendstelling en toeneming van u
eer by al die vele verdwaalde en onverskillig siele,
en dus help om so ver as moontlik die geseënde
koninkryk van die Mees Heilige Hart van Jesus uit
te brei. Want waar ookal u intree, verkry u die
genade van bekering en die groei in heiligheid,
aangesien dit deur u hande is wat al die genades
van die Mees Heilige Hart van Jesus na ons toe
kom.
V. Laat my toe om U te loof, O Heilige Maagd.
R. Gee my krag teen u vyande.

8.

DIE MEMORARE:

O genadevolle Maagd Maria, dit het nog nooit
gebeur dat enigiemand wat u om beskerming, hulp
of bemiddeling gesmeek het, sonder enige bystand
gelaat is nie. O Maagd der maagde, besiel deur
hierdie oortuiging wend ek myself vol vetroue tot
u. Voor u staan ek in sonde en verdriet. O Moeder
van die Vleesgeworde Woord, verag nie my
smekinge nie, maar verhoor my in u genade. Amen.

Een dag, deur die
Rosekrans en Skapulier,
sal Onse Liewe Vrou

DIE WêRELD RED.
.

ST DOMINIC

7.

GODDELIKE LOFPRYSINGE

Geseënd is God.
Geseënd is sy Heilige Naam.
Geseënd is Jesus Christus, waarlik God en
waarlik mens.
Geseënd is die Naam van Jesus.
Geseënd is die Allerheiligste Hart van Jesus.
Geseënd is sy Kosbare Bloed.
Geseënd is Jesus in die Allerheiligste
Sakrament van die Altaar.
Geseënd is die Heilige Gees, die Vertrooster.
Geseënd is die verhewe Moeder van God, die
allerheilige Maria.
Geseënd is haar heilige en onbevlekte
Ontvangenis.
Geseënd is haar glorieryke opneming in die
hemel.
Geseënd is die naam van Maria, Moeder en
Maagd.
Geseënd is die heilige Josef, haar
allersuiwerste bruidegom.
Geseënd is God in sy engele en in sy heiliges.
Laat ons bid: Here, hierdie Wonderbare
Sakrament bring ons voor die werklikheid van
u Lyding; ons bid U: mag ons dié Heilige
Geheimenis van u Liggaam en Bloed só vereer
dat die vrug van die verlossing steeds in ons
sal toeneem. Ons maak ons gebed deur Jesus
Christus, Hy wat leef en heers tot in alle
ewigheid. Amen.

9.

O SANCTISSIMA
O Sanctissima, O Purisima,
Dulcis Virgo Maria!
Mater amata, intemerata,
Ora, ora pro nobis.
Tu solatium et refugium,
Virgo Mater Maria!
Quidquid optamus per te speramus,
Ora, ora pro nobis.

Voel asseblief vry om enige ander gesange en
gebede by u Rosekrans Saamtrek te voeg.
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