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Waarom het Kroontje van Barmhartigheid? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer dit bidden? 
 

Zuster Faustina schrijft dat Jezus wil dat we op het uur van zijn 

kruisdood, om 15:00 uur ´s middags, even denken aan zijn lijden 

en sterven. Het is de beste tijd om te bidden voor vergeving,  

voor jezelf of voor anderen. Het Kroontje bidden we ook op de  

9 dagen van Goede Vrijdag tot Barmhartigheidszondag.  

 

Als je het Kroontje bidt, kun je daarbij denken aan de droevige  

Geheimen van de Rozenkrans.  

Uit al het lijden dat Jezus ervoor over had om ons te redden,  

blijkt wel hoeveel God van ons houdt.  

God houdt van mensen en wil ons redden.  

Gods Zoon Jezus is daarvoor mens geworden.  

Hij heeft aan het kruis zijn leven voor ons  

gegeven en de weg naar de Hemel geopend.  

 

Maar helaas, niet alle mensen gaan na hun dood naar  

de Hemel. God kan zijn kinderen namelijk niet dwingen 

ook van Hem te houden en bij Hem thuis te willen komen. 

 

Jezus maakt zich zorgen om de mensen die verloren  

lopen. In 1931 zei Hij tot zuster Faustina in Polen:   

 

“Laat niemand bang zijn voor Mij, zelfs niet de grootste 

zondaar. Ik wil niet straffen, maar redden. Heel de wereld 

moet daarom weten dat Ik barmhartig ben voor iedereen 

die op Mij vertrouwt. Kijk naar mijn Hart! Bloed en Water 

gaf mijn Hart op het kruis om de mensen te redden.” 

 

Jezus vroeg haar om het `Kroontje van Barmhartigheid´ 

bekend te maken: 

 

"Dit gebed geef Ik je om God mild te stemmen. O, hoe 

groot zijn de genaden die Ik schenken zal aan degenen 

die deze Rozenkrans bidden. Mijn barmhartigheid zal hen 

beschermen gedurende hun leven en vooral in het uur 

van de dood."    



HET KROONTJE VAN BARMHARTIGHEID 

Hoe bid je het Kroontje van Barmhartigheid 

Dit gebed bidden we op een gewoon rozenkransje, maar met andere gebeden op de kralen.  

Begin bij het kruisje: 

In de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Op de 1ste grote kraal: 

Onze Vader … 

 

Op de 3 kleine kralen: 

Wees gegroet Maria 

Geloofsbelijdenis 

Jezus, ik vertrouw op U 

 

Ga nu de cirkel rond en bid 

op de grote kralen:  

Eeuwige Vader, ik offer U op  

het Lichaam en Bloed,  

de Ziel en de Godheid  

van uw welbeminde Zoon,  

onze Heer Jezus Christus,  

tot vergeving van onze zonden  

en die van heel de wereld. 

 

en op de kleine kralen: 

Omwille van zijn bitter lijden,  

wees barmhartig voor ons  

en voor heel de wereld.  

 

Tot slot: 

Heilige God,  

Heilige almachtige God, 

Heilige eeuwige God, 

wees barmhartig voor ons 

en voor heel de wereld. (3x) 

 

Jezus, ik vertrouw op U (3x) 

 

Kruisteken. Amen. 
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Eeuwige Vader, ik offer U op  

het Lichaam en Bloed,  

de Ziel en de Godheid  

van uw welbeminde Zoon,  

onze Heer Jezus Christus,  

tot vergeving van onze zonden  

en die van de hele wereld.  

 

Op de 10 kleine kralen: 

Omwille van zijn bitter lijden,  

wees barmhartig voor ons  

en voor heel de wereld.  

 

Daarbij kun je nadenken over het:  

Eerste Droeve Geheim:   

Jezus bidt in doodsangst tot zijn 

Hemelse Vader  

Jezus bidt in doodsangst tot zijn Hemelse Vader  

Na het Laatste Avondmaal gaat Jezus met zijn vrienden naar een rustige plek buiten Jeruzalem.  

Hij wil bidden, want Hij is bedroefd en bang. “Abba, lieve Papa, als het kan, zorg dan dat ze me niet 

zoveel pijn doen. Maar anders, niet wat Ik wil maar wat U wilt.”  Jezus weet dat nu het moment is  

gekomen dat Hij gaat lijden en sterven voor de vergeving van de vele zonden van de mensen. 

 

Hij loopt naar Petrus, Jacobus en Johannes, maar die zijn in slaap gevallen. Jezus voelt zich heel  

alleen. Hij maakt ze wakker, want een andere leerling komt eraan met soldaten. Judas verraadt wie 

Jezus is door Hem een kus te geven. De soldaten nemen Jezus gevangen alsof Hij een misdadiger is. 

Zijn vrienden rennen weg en laten Jezus in de steek.    

EERSTE 

TIENTJE 
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Eeuwige Vader, ik offer U op  

het Lichaam en Bloed,  

de Ziel en de Godheid  

van uw welbeminde Zoon,  

onze Heer Jezus Christus,  

tot vergeving van onze zonden  

en die van de hele wereld.  

 

Op de 10 kleine kralen: 

Omwille van zijn bitter lijden,  

wees barmhartig voor ons  

en voor heel de wereld.  

 

 

Daarbij kun je nadenken over het:  

Tweede Droeve Geheim:   

De geseling van Jezus 

De geseling van Jezus  

De soldaten brengen Jezus naar de Joodse leiders in Jeruzalem. Die hebben een hekel aan deze  

Joodse man naar wie steeds meer mensen gaan luisteren. Een paar dagen eerder hadden de  mensen 

Hem zelfs met palmtakken toegejuicht. Alsof Hij belangrijker is dan zij! Ze willen zo snel mogelijk van  

Jezus af.  

 

Het is nacht, maar ze beginnen meteen een strafproces. Jezus zegt niets op alle beschuldigingen.  

Dan vraagt de hogepriester: “Ben jij de Zoon van God?”  “Ja, dat ben Ik.”, zegt Jezus. Dát mag niemand 

zeggen, vinden de Joodse leiders. Nu hebben ze een reden om de doodstraf voor Hem te vragen.   

Pilatus, de Romeinse baas van het land, vindt Jezus niet schuldig maar geeft toch een heel erge straf.  

Hij laat Jezus geselen. De soldaten slaan Hem met vreselijke zwepen: een keer, twee, drie ... héél veel 

keer. Net zolang totdat ze moe worden.  Jezus lijdt heel veel pijn.  

TWEEDE 

TIENTJE 
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Eeuwige Vader, ik offer U op  

het Lichaam en Bloed,  

de Ziel en de Godheid  

van uw welbeminde Zoon,  

onze Heer Jezus Christus,  

tot vergeving van onze zonden  

en die van de hele wereld.  

 

Op de 10 kleine kralen: 

Omwille van zijn bitter lijden,  

wees barmhartig voor ons  

en voor heel de wereld.  

 

 

Daarbij kun je nadenken over het:  

Derde Droeve Geheim:   

De doornenkroning van Jezus  

De doornenkroning van Jezus  

Jezus bloedt over zijn hele lichaam, maar de soldaten hebben geen medelijden met Hem.  

Ze hebben Hem `koning´ horen noemen. Die gevangene een koning? De soldaten lachen erom. Ze 

weten niet dat Jezus de Koning van Hemel en Aarde is.  Van scherpe doorntakken maken ze een 

kroon en drukken die Jezus op zijn hoofd. Ze spugen Hem in zijn gezicht en lachen Hem uit.  

“Gegroet, koning van de Joden!” Jezus verdraagt hun gemene spel zonder boos te worden.  

Ook het volk heeft geen medelijden. “Aan het kruis met Hem!”, roepen ze tegen Pilatus.   

DERDE 

TIENTJE 
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Eeuwige Vader, ik offer U op  

het Lichaam en Bloed,  

de Ziel en de Godheid  

van uw welbeminde Zoon,  

onze Heer Jezus Christus,  

tot vergeving van onze zonden  

en die van de hele wereld.  

 

Op de 10 kleine kralen: 

Omwille van zijn bitter lijden,  

wees barmhartig voor ons  

en voor heel de wereld.  

 

 

Daarbij kun je nadenken over het:  

Vierde Droeve Geheim:   

De kruisdraging door Jezus  

De kruisdraging door Jezus  

Pilatus wil geen problemen krijgen. “Die gevangene is minder belangrijk dan mijn mooie baan”, denkt 

Pilatus. Hij doet wat de Joden willen en veroordeelt Jezus tot de dood aan het kruis. Jezus moet zelf 

zijn kruis dragen. Het is zo zwaar dat Hij een paar keer valt, met het kruis bovenop Hem. Zo schiet het 

niet op, vinden de soldaten. Ze dwingen een sterke man om te helpen dragen. En zo komen ze bij de 

plek net buiten de stad waar misdadigers aan het kruis gehangen worden.  

 

Maria is haar Zoon op zijn kruisweg van dichtbij gevolgd. Ze heeft zoveel verdriet dat het voelt alsof 

een zwaard door haar hart gestoken is.  Toch vertrouwt Maria op Jezus. Wat God wil is goed en dat is 

wat Jezus doet.  

VIERDE 

TIENTJE 
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Eeuwige Vader, ik offer U op  

het Lichaam en Bloed,  

de Ziel en de Godheid  

van uw welbeminde Zoon,  

onze Heer Jezus Christus,  

tot vergeving van onze zonden  

en die van de hele wereld.  

 

Op de 10 kleine kralen: 

Omwille van zijn bitter lijden,  

wees barmhartig voor ons  

en voor heel de wereld.  

 

 

Daarbij kun je nadenken over het:  

Vijfde Droeve Geheim:   

De kruisiging en kruisdood van Jezus  

De kruisiging en kruisdood van Jezus  

Soldaten trekken Jezus zijn kleren van het lijf. Dan slaan ze Jezus aan het kruis. Bloed stroomt uit zijn handen 

en voeten. Toch zijn er mensen die spottend roepen: “Hé daar, als jij de Zoon van God bent, kom dan van het 

kruis af!” Maar Jezus bidt: “Vader, vergeef het hun”. Dan vraagt Hij aan Maria om moeder te zijn voor Johannes 

en voor alle mensen. Na drie lange uren vol pijn aan het kruis roept Hij: “Het is volbracht.” Jezus sterft... Het is 

vrijdag, drie uur ’s middags en het wordt opeens helemaal donker.  

 

Jezus heeft zijn leven gegeven voor de mensen, zijn Lichaam en Bloed voor de vergeving van onze zonden. Zo 

heeft Hij de weg naar God in de Hemel weer vrijgemaakt. Daarom is Jezus onze Redder. 

Een van de soldaten begrijpt opeens: Ja, Hij was echt de Zoon van God! 

VIJFDE 

TIENTJE 
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Slotgebed 
 

 

          Slotgebed 
  Heilige God, 

  Heilige almachtige God, 

  Heilige eeuwige God, 

  wees barmhartig voor ons 

  en voor heel de wereld. (3x) 

 

  Jezus, ik vertrouw op U! (3x) 

 

  Kruisteken 
  In de naam van de Vader, 

  de Zoon 

  en de Heilige Geest, 

  Amen.  

 

 

 

Het Goede Nieuws 

Jezus is mens geworden om ons te redden.  
Hij heeft geleden en heeft zijn Lichaam  
en Bloed gegeven voor de vergeving  
van onze zonden.  
 
Hij is gestorven, maar op de derde dag  
opgestaan uit het graf.  
Dankzij Jezus is er ook voor ons leven  
na de dood. Dat vieren we met Pasen. 

God ís barmhartig.  

Daar mogen we op vertrouwen.  

 

 

Om ons daaraan te herinneren, gaf Jezus de afbeelding met de stralen van bloed en licht uit zijn Hart. 

Hij vroeg zr. Faustina op het schilderij te laten zetten: Jezus, ik vertrouw op U! 

 

Jezus heeft de gebeden van het Kroontje van Barmhartigheid gegeven,  

zodat we niet vergeten te bidden om vergeving voor ons en voor heel de wereld.  

 

Ook heeft Hij het feest van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven. Dat is op de zondag na Pasen.  

Op deze dag is er geen grens aan Gods vergeving voor iedereen die op zijn barmhartigheid vertrouwt.  
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