
22 augustus        gedachtenis 
Heilige maagd Maria, koningin 

 
PSALM BIJ DE UITNODIGING 
Ant.  De Koning van het heelal heeft zijn Moeder 

gekroond; komt, laat ons Hem aanbidden. 
 
HYMNE 

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, 
zo 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 tezaam 
zij eeuwig lof uw grote Naam. 

 
Psalmen van de dag 
 
KORTE SCHRIFTLEZING  Vlg. Jes. 61,10 
Ik jubel en juich om de Heer, ik verheug me 
uitbundig om mijn God, want Hij heeft mij bekleed 
met het kleed van de redding, mij gehuld in de 
mantel van het heil, zoals men een bruid tooit met 
haar sieraden. 
 
KORTE BEURTZANG 
De Heer heeft haar gekozen; * boven allen  
heeft Hij haar uitverkoren. 

De Heer heeft haar gekozen; * boven allen  
heeft Hij haar uitverkoren. 

In zijn tent laat Hij haar wonen.  
 Boven allen heeft Hij haar uitverkoren. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

De Heer heeft haar gekozen; * boven allen  
heeft Hij haar uitverkoren. 

 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.   Verheven koningin van de wereld,  

Maria altijd maagd, gij hebt het leven 
geschonken aan Christus de Heer,  
de Verlosser van allen. 



Lc. 1, 68-79   De Messias en zijn voorloper  
Geprezen zij de Heer, de God van Israël,  
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.  

Een redder heeft Hij ons verwekt  
in het geslacht van David, zijn getrouwe;  

Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard  
bij monde van zijn heilige profeten:  

Verlossing uit de macht van onze vijanden  
en uit de hand van allen die ons haten.  

Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,  
zijn heilige verbond gestand doen;  

De eed aan onze vader Abraham gezworen  
ons eenmaal te verlenen;  

Om aan de greep van vijanden ontrukt  
Hem zonder vrees te dienen;  

In vroomheid en gerechtigheid  
al onze dagen voor zijn aanschijn. _  

En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,  
want gij gaat voor de Heer uit om  
zijn weg te banen.  

Gij zult zijn volk de boodschap van  
verlossing brengen  
door de vergeving van hun zonden;  

Dank zij de innige barmhartigheid van onze God,  
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;  

Om licht te brengen in het duister en de 
schaduw van de dood  
en onze voeten te geleiden op  
een weg van vrede. _  

 
SLOTGEBEDEN 
Prijzen wij onze verlosser samen met alle heilige 
vrouwen, en roepen wij Hem aan met de bede: 

Kom, Heer Jezus. 
Heer Jezus, Gij hebt de zondares haar vele zonden 
vergeven, omdat zij veel liefde had betoond; * 
vergeef ons want wij hebben veel gezondigd. 
Heer Jezus, bij uw rondgang op aarde hebben 
heilige vrouwen U hun diensten bewezen; * Help 
ons altijd uw voetspoor te volgen. 
Heer Jezus, Gij zijt de meester naar wie Maria 
luisterde, terwijl Marta voor U zorgde; * geef dat 
wij U in geloof en liefde dienen. 
Heer Jezus, allen die uw wil volbrengen hebt Gij 
uw broeder, zuster of moeder genoemd; * laat ons 
steeds U welgevallig zijn in al wat wij zeggen en 
doen. 
 
Onze Vader… 
 
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… 


