
H. Maagd Maria Koningin  
 
 Moeder Gods – moeder van Jezus 
  
Patroonheilige van de voormalige locatie Maria Koningin te Deventer 
 
Feestdag: 22 augustus 
 
De liturgische viering van Maria als koningin, door paus Pius XII bij gelegenheid van het Maria-jaar 
1953-1954 ingevoerd, sluit nauw aan bij het feest van 15 augustus: door de herdenking van de 
tenhemelopneming van Maria erkent de Kerk de verheerlijking van Jezus’ moeder. 
Op deze dag viert ij Maria als koningin van hemel en arde, die in haar moederliefde een 
voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods. 
 
Meer info : http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID732364.html  
 
Hymne  
 Uit het getijdenboek: hymne van het morgengebed op 22 augustus, blz. 1393  
 
Hoog boven alles blinkt gij uit, 
o Maagd, o koningin, o bruid, 
en alle schoonheid vloeit ineen 
en alle glans in u alleen. 
 

U schiep als schoonste eens het Woord, 
aan wie gij eeuwig toebehoort, 
de Zoon die gij het leven geeft, 
de God die u geschapen heeft. 
 

Als Christus die aan ’t kruishout leed, 
die koning was in purperen kleed, 
do gij die met Hem medelijdt 
en moeder van het leven zijt. 
 

Gekroond met zoveel glans en eer, 
o, zie op ons die bidden neer, 
en neem met vreugd het loflied aan 
wanneer wij zingend tot u gaan. 
 

U Jezus, zij de heerlijkheid 
die uit de Maagd geboren zijt, 
met Vader en met Geest tesaam 
zij eeuwig lof uw grote naam. 
 
Wees gegroet Maria 
 

Wees gegroet Maria, vol van genade.  
De Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.  
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God,  
bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.  
Amen. 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID732364.html


Zalig, die het Woord horen… 
De jaarlijkse kringloop ontvouwt het geheim van onze verlossing door Christus. Daarbij komt ook 
Maria telkens in de aandacht van de Kerk naar voren, want zij is ten nauwste met het heilswerk van 
Christus verbonden. Zij heeft Hem niet alleen ter wereld gebracht, maar zij heeft vooral de roepstem 
van God gehoord en gevolgd. Daarom zegt Jezus tot de vrouw die Maria als zijn moeder zalig prijst: 
Ja, zalig, die het woord van God aanhoren en er naar leven.’(Lc. 11, 28) Zo is Maria in gelovige 
gehoorzaamheid Zijn en onze moeder geworden. 
De oudste Mariafeesten ontstonden daarom als feesten van de Heer. 
 
De grootheid van Maria wordt in vele feesten tot uitdrukking gebracht. 
 
 1 januari Moederschap van Maria 
 2 februari opdracht van de Heer in de tempel – Maria Lichtmis 
11 februari Heilige Maagd Maria van Lourdes 
25 maart Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap 
31 mei  Maria visitatie – Maria bezoekt Elisabeth 
15 augustus Maria ten Hemelopneming – Maria Hemelvaart 
 8 september Maria Geboorte 
12 september Maria’s Naam 
 7 oktober Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans 
 8 december Hoogfeest van de Onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria 
 
Elke zaterdag  is op een bijzondere manier aan Maria toegewijd. 
De maand mei is van oudsher een Mariamaand en oktober is rozenkransmaand.  
 
 
Maria, poort van Gods genade, 
gij hebt gedragen en gevoed, 
die hemel en aarde niet omvatten. 
Gij dienstmaagd des Heren, wees gegroet. 
 
Leer ons in deemoed met u waken, 
in aandacht bij Gods heilig woord, 
dat wij het aanhoren en bewaren, 
o zetel der wijsheid, zoals gij. 
 
Gegroet, gij Moeder van genade, 
U prijzen alle volken groot. 
Gezegend zijt gij onder de vrouwen, 
gezegend die Gods woord hebt geloofd. 
 
O Vrouw, in glorie opgenomen, 
beeld en belofte van ons heil. 
Gezegende, bid opdat wij groeien, 
In Christus de Heer tot volkomenheid. 
 uit het getijdenboek blz. 1552 
 
Gebed: 
God, Gij hebt Maria uitverkoren om voor ons allen moeder en koningin te zijn. Verleen genadig dat 
wij vertrouwen op haar voorspraak en in uw koninkrijk de heerlijkheid bereiken die Gij uw kinderen 
hebt toebedacht. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 uit het getijdengebed, blz. 1394 



Litanie van Maria 
 

Hoor ons roepen, O Moeder van God. 
 

U prijzen de hemelse scharen.   Maria wij roepen tot U. 
U prijzen de koren der eng’len,   « « «  
U prijzen de zalige geesten,   « « «  
U prijzen de kerk en haar kind’ren,  « « «  
U prijzen de mensen op aarde,    « « «  
 

Hoor ons roepen, O Moeder van God. 
 

Gij zijt toch de Moeder van Christus, Maria wij roepen tot U. 
De Moeder van onze Verlosser,   « « «  
De Moeder van alle genade,   « « «  
De reinste, de zuiverste Moeder,   « « «  
De liefst’en bemin’lijkste Moeder,  « « «  
 

Hoor ons roepen, O Moeder van God. 
 

Gij oorzaak van blijdschap en vreugde, Maria wij roepen tot  U. 
Gij toevlucht van zondige mensen,  « « «  
Gij troost ons in droefheid en zorgen,  « « «  
Gij help tons inal onze noden,   « « «  
Gij schijnt alse en ster in het duister,  « « «  
 

Hoor ons roepen, O Moeder van God. 
 

Gij Maagd zonder erfsmet ontvangen, Maria wij roepen tot U. 
Gij zetel der god’lijke wijsheid,   « « «  
Gij roos vol van zoete geheimen,   « « «  
Gij poort van de hemelse tempel,   « « «  
Gij loot uit de wortel van Jesse,   « « «  
 

Hoor ons roepen, O Moeder van God. 
 

Vorstin van het rijk zonder einde, Maria wij roepen tot  U. 
Gij troont in het hoogste des hemels,  « « «  
Gij heerst over eng’len en mensen,  « « «  
Gij voorspraak bij God onze rechter,  « « «  
Verkrijg ons het eeuwig leven,   « « «  
 

Hoor ons roepen, O Moeder van God. 
 


