
ROZENKRANS TOT REDDING VAN DE 

LIJDENDE ZIELEN IN HET VAGEVUUR 

ter ere van de 13 deugden van de H. Maagd Maria 

  

Deze rozenkrans bestaat uit 13 geheimen van elk 3 kralen. Dit slaat op de 13 deugden van de heilige Maagd 
Maria. Als u deze specifieke rozenkrans niet bezit, dan kunt u de gebeden in onderstaande volgorde ook wel 
zonder rozenkrans bidden. 

Bid op het Kruisje de geloofsbelijdenis:      Ik geloof in God de almachtige Vader ... 

Bid op de eerste grote kraal:                      Onze Vader ..... 

Bid op de eerste drie kleine kralen: 
ter ere van alle Heiligen:                           Eer aan de Vader ... 
ter ere van de H. aartsengel Michael:         Eer aan de Vader ... 
ter ere van de H.H. Engelbewaarders:        Eer aan de Vader ... 

Op de medaille bidt men:  
Moeder van de Goddelijke Barmhartigheid, bid door de kracht van Uw Onbevlekt Hart voor de lijdende zielen 
in het vagevuur, tot glorie van God en redding van alle zielen. 
Bid op de grote kralen tussen elk Geheim:  het Wees gegroet (zie hieronder). 

Elk  Geheim  draagt  de  naam  van  een  van  Onze  Deugden: 

Eerste Geheim: de deugd van GODVREZENDHEID 
Gebed: Maria, help ons te groeien in de eerbied voor God. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Tweede Geheim: de deugd van LIEFDE 
Gebed: Maria, help ons te groeien in de liefde tot God en de medemens. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Derde Geheim: de deugd van GELOOF 
Gebed: Maria, help ons te groeien in het geloof in God en Zijn Woord in het heilig Evangelie. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Vierde Geheim: de deugd van HOOP 
Gebed: Maria, versterk onze hoop op God en de eeuwige zaligheid die Hij voor ons heeft bereid. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Vijfde Geheim: de deugd van GEHOORZAAMHEID 
Gebed: Maria, help ons Gods Geboden goed te onderhouden. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Zesde Geheim: de deugd van GEDULD 
Gebed: Maria, help ons, ons aardse lijden geduldig te dragen. 
Wees gegroet ... 



3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Zevende Geheim: de deugd van GODSVRUCHT 
Gebed: Maria, help ons, onszelf geheel aan God toe te wijden. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Achtste Geheim: de deugd van NEDERIGHEID 
Gebed: Maria, help ons nederig te zijn tegenover God, en dienstbaar te leven, zonder onszelf te verheffen. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Negende Geheim: de deugd van WIJSHEID 
Gebed: Maria, leer ons de ware Wijsheid kennen. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Tiende Geheim: de deugd van MOED 
Gebed: Maria, geef ons de moed om altijd het goede te doen. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Elfde Geheim: de deugd van MATIGHEID 
Gebed: Maria, help ons af te zien van aardse overvloed. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Twaalfde Geheim: de deugd van KUISHEID 
Gebed: Maria, help ons in alle opzichten zuiver te leven. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

Dertiende Geheim: de deugd van GERECHTIGHEID 
Gebed: Maria, help ons de noden van de medemens te zien en deze met liefdevolle zorg te omringen. 
Wees gegroet ... 
3x: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht hen verlichten; mogen de zielen van de 
overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen. 

  

Beloften van de Moeder van God 

1. Als men met veel toewijding en liefde deze Rozenkrans bidt in verbondenheid met de lijdende zielen in het 
vagevuur, worden 500 zielen verlost, en 500 zielen worden verlost bij het bidden van elk geheim. 

2. Elke door de genade van deze Rozenkrans verloste ziel zal zich op bijzondere wijze inzetten voor hen die 
voor haar gebeden hebben. 

3. Bij elk van Mijn Deugden zal een bijzondere genade verleend worden door de oneindige barmhartigheid van 
Mijn Goddelijke Zoon, en een berouwvol hart voor hen die hiernaar verlangen. 

4. Zij, die deze Rozenkrans bidden, helpen vooral de zielen van hun familie. Ze ontvangen een zichtbaar teken 
van kracht van het gebed. 

5. Door Mijn Onbevlekt Hart rust er op deze Rozenkrans een bijzondere zegen van de Heilige Drievuldigheid. 


