
 

1. De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria 

Zo'n 2000 jaar geleden was Maria in haar huisje aan het werken. Plotseling is er heel veel licht.  
Er komt een engel binnen. Weet je wat een engel is? Engelen zijn helpers van God. Er zijn bijvoorbeeld 
beschermengelen. Iedereen heeft een beschermengel, ook jij. Soms vraagt God een engel om iets  
belangrijks te gaan vertellen. Dat heet een boodschap van God. De engel Gabriël komt bij Maria met 
goed nieuws van God. Luister wat de engel zei. 
 
“Wees gegroet, Maria”, zegt de engel. “God heeft jou gekozen om de moeder van zijn Zoon te  
worden. Noem het kind Jezus.” “Laat met mij gebeuren wat God wil”, antwoordt Maria. 

 

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth 

De engel vertelt Maria ook dat haar nicht Elizabeth in verwachting is. Omdat haar nicht al oud is, denkt 
Maria: 'Zij kan mijn hulp vast wel goed gebruiken'. Elizabeth woont ver weg en Maria gaat meteen op 
reis naar haar toe. Als Maria en Elizabeth elkaar zien, gebeurt er iets bijzonders. God zorgt ervoor dat 
Elizabeth weet dat Maria ook een bijzondere baby verwacht. 
 
“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Dit zegt Elisabeth 
tegen haar nichtje Maria. Maar Maria prijst juist God en dankt Hem voor alles wat Hij doet.  
Met blijdschap zegt ze: “Wonderbaar is het wat Hij (God) mij deed, de Machtige, groot is Zijn Naam!” 

 

3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem 

Na het bezoek aan Elizabeth gaat Maria terug naar huis. Een paar maanden later moet ze weer op reis. 
Dit keer moet ze met haar man Jozef naar Bethlehem. Daar in een vreemde stad, midden in een koude 
winternacht, wordt haar kindje geboren. 
 
De Zoon van God zelf wordt mens! Maar voor Jezus, onze Redder, koning van hemel en aarde is geen 
plaats in een herberg. Zelfs geen wiegje, geen warme kruik. Alleen een kribbe en wat stro. 
Het verhaal van Kerstmis ken je vast wel. 

 

4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen 

Enige tijd later gaan Maria en Jozef met de kleine Jezus naar de kerk om God te danken voor Jezus.  
Vlak na zijn geboorte in Bethlehem waren herders en drie koningen speciaal naar Jezus toegekomen. 
Nu, in de kerk, komt ook iemand speciaal naar Hem toe en deze man spreekt uit dat Jezus een Goddelijk 
kind is met een bijzondere taak. Luister maar: 
 
Gehoorzaam aan de regels van die tijd gaan Maria en Jozef met de kleine Jezus naar het huis van God. 
Een goede oude man die daar ook is, Simeon, begrijpt dat dit kind de beloofde Redder is.  
Hij voorspelt dat niet iedereen in Jezus zal geloven. 

 

5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden 

Jezus groeit op en leert thuis van zijn Moeder Maria veel over God en ze lezen samen in de Bijbel.  
In de werkplaats van Jozef mag Hij helpen bij het maken van meubels. Maria en Jozef weten dat zij voor 
een heel bijzonder kind mogen zorgen. Het gezin is heel gelukkig samen en ze houden veel van elkaar. 
 
Als Jezus twaalf jaar is, mag Hij met Maria en Jozef naar Jeruzalem voor het Paasfeest.  
Op de terugweg zijn ze Hem ineens kwijt. Ze vinden Hem terug in de tempel, waar iedereen  
verbaasd staat over zijn wijsheid. Hij zegt: “Waarom hebben jullie naar Mij moeten zoeken?  
Wisten jullie dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” 

BLIJDE GEHEIMEN 

op maandag en zaterdag 

Deze gaan over het goede nieuws dat Gods Zoon mens werd voor ons. 

Hieronder vijf gebeurtenissen om over na te denken bij de eerste vijf Tientjes van de Rozenkrans. 
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6. Jezus wordt door Johannes gedoopt  
Behalve Maria en Jozef weet eigenlijk niemand dat de Vader van Jezus God zelf is. Ook Johannes de  
Doper niet. Bij de rivier de Jordaan doopt hij de mensen en zegt: “Probeer een beter mens te worden, 
zoals God jou bedoeld heeft, en je zult gelukkiger zijn.” Johannes zegt dat de Redder die God al lang  
geleden beloofd heeft, snel zal komen. En inderdaad, op een dag staat de onbekende Jezus, 30 jaar oud, 
ook bij hem in de rij om gedoopt te worden.  
 
Dan maakt de Vader bekend wie Jezus is: “Dit is mijn lieve Zoon.” En als een witte duif daalt de Heilige 
Geest op Jezus neer. Jezus is gekomen. Nu zullen zonden echt vergeven worden.  

 

7. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana  
Na zijn Doop begint voor Jezus een nieuwe periode in zijn leven. Hij kiest 12 vrienden uit en samen  
lopen ze van stad naar stad. In die tijd waren er nog geen auto´s! De mensen zien dat Jezus echt heel 
bijzonder is. Een blinde man kan plotseling weer zien. Een lamme kan weer lopen. Heel veel zieken 
worden zomaar beter. Het is een wonder! En, dat weten de mensen wel, wonderen komen van God.  
 
Het eerste wonder was op een bruiloft. De wijn is op en Maria vertelt dit aan Jezus. Tegen de  
bedienden zegt ze: “Doe maar wat Hij jullie zegt”. Ze moeten de kruiken vullen met water. Gewoon 
water! Maar Jezus, de Zoon van God, verandert het in wijn. Omdat Zijn Moeder het Hem vroeg.   

 

8. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering  
”Wees vrienden voor elkaar”, zegt Jezus, “niet ikke, ikke, ikke. Voor God is iedereen even belangrijk.”  
“Maar God vindt mij toch wel belangrijker dan die slechte vrouw daar?”, denkt de rijke man bij wie Jezus 
komt eten. “Nee, zegt Jezus, mijn Vader wil dat alle mensen in de Hemel kunnen komen. Hij wil iedereen 
steeds weer de kans geven een goed mens te worden. Daarvoor ben Ik juist gekomen.” En Hij zegt tegen 
Maria Magdalena die tranen van spijt heeft: “Je zonden zijn je vergeven. “ 
 
Drie jaar lang trekt Jezus rond en vertelt de mensen over het Koninkrijk van God. Daar is Liefde en  
Vrede en iedereen die bij God wil horen is welkom. Echt geluk is belangrijker dan geld en macht. 

 

9. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor  
Wie is Hij toch?, vragen de mensen zich af. Zijn vrienden weten het ook nog niet goed. Op een dag 
vraagt Jezus drie van zijn vrienden om met Hem mee te gaan naar een stille plek op een berg. Daar zien 
Petrus, Johannes en Jacobus dat Jezus opeens een en al licht wordt. Ze zien Hem spreken met Mozes en 
Elia, die heel veel jaren eerder de mensen over God hadden verteld.  
 
Dan klinkt Gods stem : “Dit is Mijn Zoon, luister naar Hem”. Jezus als God te mogen zien, is zo mooi 
dat ze willen blijven. Maar Jezus weet dat Hem nog een zware opdracht wacht. Hij vertelt dat Hij ter 
dood zal worden gebracht, maar daarna op de derde dag zal verrijzen. 

 

10. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal  
Overal waar Jezus komt, komen honderden, soms wel duizenden mensen luisteren. Wat zijn de leiders 
van de Joden jaloers! Boos denken ze: `het moet maar eens afgelopen zijn met die man uit Nazareth!´ 
Jezus weet wat ze denken. Op de donderdag dat Hij voor de laatste keer met zijn leerlingen eet, doet Hij 
zijn allergrootste wonder. Een wonder waardoor Hij voor altijd bij ons kan blijven.  
 
Jezus neemt brood, breekt het in stukjes en deelt het uit aan zijn apostelen, terwijl Hij zegt: “Dit is 
mijn Lichaam”. Daarna laat Hij een beker wijn rondgaan en zegt: “Dit is mijn Bloed, dat voor velen 
vergoten zal worden.” Jezus maakt zichzelf tot voedsel voor onze ziel! De volgende dag zal Hij sterven.  

GEHEIMEN van het LICHT 

op donderdag 

Deze vertellen over de drie jaar dat Jezus rondtrok door het land Israël.  

Het leven van Jezus laat zien dat Hij echt de Zoon van God is. 
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11. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader  
De naam Jezus naam zegt het eigenlijk al. Het betekent: God redt. Jezus is mens geworden om zo de 
mensen te kunnen redden. Want God wil graag dat mensen bij Hem in de hemel verder leven als ze 
dood gaan. Omdat Jezus de Zoon van God is, weet Hij dat Hij diezelfde dag nog veel pijn gaat lijden.  
Maar hij is ook mens en best bang daarvoor. Dat zegt Hij tegen zijn Vader.  
 
Na het Laatste Avondmaal gaat Jezus bidden: “Abba, lieve Vader, als het mogelijk is laat dan dit lijden 
niet doorgaan. Maar toch, laat niet gebeuren wat ik wil maar wat U wilt.”  Het bidden geeft Hem 
kracht. Hij loopt naar zijn vrienden, maar die zijn in slaap gevallen. Jezus voelt zich heel alleen.  

 

11. Jezus wordt gegeseld 

Het is intussen nacht geworden en daar in het pikdonker komen soldaten aan. De vrienden van Jezus 
schrikken vreselijk. Ze herinneren zich wat Jezus eerder die avond heeft verteld. Nu begint het: Jezus 
wordt gevangen genomen en door de soldaten geboeid alsof Hij een gevaarlijke misdadiger is.   
 
Jezus wordt zelfs ter dood veroordeeld. De Joodse leiders zeggen dat het is omdat Hij zich Zoon van 
God noemt. Pilatus vindt dat Jezus de doodstraf niet verdient en laat Hem geselen. De soldaten slaan 
Hem met vreselijke zwepen totdat ze moe worden. Jezus´ bloed stroomt uit vele wonden.  

 

11. Jezus wordt met doornen gekroond 

De Romeinse soldaten weten niet wie Jezus is. Ze hebben gehoord dat Hij een soort koning is voor de 
Joden. “Een koning?”, zegt een van de soldaten, “Dan weet ik een goede grap. We zullen hem een  
koningsmantel omdoen.” Ze hebben helemaal geen medelijden met de arme Jezus die onder het bloed 
zit.  “Raad eens wie je geslagen heeft.”, roept een van de soldaten. 
 
De soldaten maken van scherpe doorntakken een soort kroon en drukken die Jezus in zijn hoofd.  
Ze spugen Hem in zijn gezicht en lachen Hem uit: “Gegroet, Koning van de Joden!”  
Jezus verdraagt alles zonder kwaad te worden. Daarna brengen ze Hem weer naar Pilatus.  

 

14. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië  
Pilatus is een Romein met de taak om voor orde te zorgen in Israël. Niet  gemakkelijk, want de Joden zijn 
helemaal niet blij dat de Romeinen de baas zijn in hun land. Als Pilatus ziet hoe erg Jezus is geslagen, 
vindt hij het genoeg geweest. Hij wil Jezus vrijlaten, maar de Joodse leiders houden dat tegen. Ze willen 
niet dat de mensen méér naar Jezus luisteren dan naar hen. Pilatus vraagt: “Wat willen jullie dan?” 
 
De mensen roepen in koor: “Aan het kruis met Hem!” Pilatus durft niet tegen zoveel mensen in te 
gaan. Jezus moet zelf het kruis dragen. Het is zo zwaar dat Hij drie keer valt. Een sterke man moet Je-
zus helpen dragen.  Zo komen ze bij een heuvel net buiten de stad Jeruzalem. 

 

15. Jezus sterft aan het kruis 
Wat erg voor Maria om haar Zoon zo te zien lijden! Waar zijn nu al die mensen voor wie Jezus zoveel 
heeft gedaan? Zelfs zijn vrienden zijn gevlucht. Alleen de jongste, Johannes, is er.  Maria heeft enorm 
veel verdriet, maar een ding geeft haar kracht: God is sterker dan al het kwaad in de wereld.  
 
Jezus wordt aan het kruis gehangen. Jezus bidt: “Vader, vergeef het hun”. Aan Maria vraagt Hij om 
moeder te zijn voor Johannes, en daarmee voor alle mensen. Na drie lange uren vol pijn aan het kruis 
roept Hij: “Het is volbracht.” Dan sterft Hij. Het wordt donker, al is het pas drie uur in de middag. 
Jezus heeft zijn leven gegeven voor de mensen, ook voor jou.  

DROEVE GEHEIMEN 

op dinsdag en vrijdag 

Deze vertellen over de pijn en het lijden van Jezus en zijn dood aan het kruis. 

Jezus heeft er alles voor over om ons te redden. Zo onbegrijpelijk veel houdt God van mensen. 
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16. Jezus verrijst uit de doden  
Het lichaam van Jezus is op vrijdag in een graf gelegd. Soldaten bewaken het dag en nacht. Maar op de 
derde dag, zondag, komen vrouwen de vrienden van Jezus vertellen dat het graf leeg is. Hoe kan dat nu? 
Petrus en Johannes gaan kijken. Ze zien dat de doeken waarin Jezus begraven was netjes opgerold zijn. 
Ze lopen vol verwondering terug naar de anderen. 
 
Terwijl ze over het graf vertellen, komt Jezus en zegt: “Vrede.” De mannen denken een geest te zien. 
Maar Jezus zegt: “Waarom twijfelen jullie? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het!” Dan legt Hij 
uit dat Hij is verrezen, zoals Hij voorspeld had. Wat zijn ze blij!      

 

17. Jezus stijgt op ten Hemel 
Veertig dagen blijft Jezus op aarde en verschijnt meerdere keren aan zijn leerlingen. Hij geeft hun de 
opdracht om overal het goede nieuws te vertellen: in de naam van Jezus worden zonden vergeven en 
kunnen mensen na hun dood verder leven in de Hemel.  
 
Dan zegt Hij: “Het is tijd dat Ik naar mijn Vader ga. Ik zal jullie een Helper sturen. Die geeft jullie kracht 
om te doen wat Ik jullie heb gevraagd”. Hij zegent zijn vrienden en stijgt Hij op naar de Hemel.  
Terwijl de leerlingen Hem nakijken, komen er twee engelen. Ze zeggen: “Jezus zal op dezelfde manier 
ooit weer terugkomen.”   

 

18. De heilige Geest daalt neer over de apostelen  
Samen met Maria bidden de leerlingen om de Helper die Jezus beloofd had. Negen dagen lang. En toen: 
 
Op de tiende dag, op het Pinksterfeest, zijn ze bij elkaar. Plotseling horen ze een geluid en zien een 
soort vlammen boven hun hoofden. Het is de Heilige Geest die hen vult met liefde en kracht.  
Plotseling zijn ze niet meer bang om ook gevangen genomen te worden. Ze gaan naar buiten en  
spreken vol vuur over Jezus. Verbaasd hoort iedereen hen spreken in zijn eigen taal.  
Petrus zegt tot de mensen: “Laat je dopen tot vergeving van je zonden.” 
Op die dag van Pinksteren laten ongeveer 3000 mensen zich dopen. Zo begint de Kerk. 

 

19. Maria wordt in de hemel opgenomen  
Maria is als kind al heilig. In haar hart is alleen maar liefde voor God en voor de mensen. Zij gelooft in 
God en vertrouwt erop dat wat Hij wil goed is. Daarom zei ze “ja” tegen Gods plannen met haar, ook al 
begreep zij niet hoe zij Moeder van Gods Zoon kon worden.  Heel haar leven zegt Maria ”ja” tegen God. 
Nooit doet zij God verdriet. 
 
Wanneer haar leven op aarde voorbij is, laat God Maria met ziel én lichaam naar de Hemel komen. 
Daarom bestaat er geen graf van Maria.  

 

20. Maria wordt in de hemel gekroond 
Omdat Maria zo heilig is, heiliger dan alle heiligen, wordt Zij in de Hemel gekroond tot koningin van  
hemel en aarde. Een machtige koningin. Maar zij wil niet de baas spelen. Zij is onze Moeder en wil dat 
wij Jezus leren kennen en dat wij ook in de Hemel komen. Maria doet alles om ons te helpen.  
Dat is ook precies wat God wil en Hij luistert graag als zij voor ons bidt.  
 
Maria is onze machtige voorspreekster in de Hemel. Daarom kunnen wij Maria vragen om hulp.  

GLORIEVOLLE GEHEIMEN 

op woensdag en zondag 

Deze gaan over het leven na de dood van Jezus en van Maria. 

Vijf prachtige momenten maken duidelijk dat God sterker is dan de dood. 
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