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Feest van de HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN 
22 augustus 

 
 
Het liturgische feest van de Heilige Maagd Maria, Koningin werd 
door paus Pius XII ingevoerd in 1954, aan het einde van het Mariajaar. 
(vgl. Encycliek Ad Caeli Reginam, 11 oktober 1954). 
 
 

 
 
Bij die gelegenheid zei de paus:  
“Maria was meer koningin dan enig ander schepsel door de sublieme 
waardigheid van haar ziel en de voortreffelijkheid van de geschenken 
die ze ontving. Ze houdt nooit op de mensheid alle schatten van haar 
liefde en tedere zorg te schenken.” 
 
 
Dit feest van Maria, Koningin van Hemel en aarde, wordt acht dagen na 
het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gehouden om de nauwe 
band tussen Maria's koninklijke natuur en de verheerlijking van haar 
lichaam en ziel te benadrukken. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al eeuwen kennen we de aanroeping van Maria als de Koningin van de 
Hemel. Zo overwegen we in het vijfde glorievolle mysterie van de 
rozenkrans de kroning van Maria: “Zie, van nu af zullen alle geslachten 
mij zalig prijzen, want de Almachtige heeft aan mij zijn wonderwerken 
gedaan.” (Lc 1,48-49). Zie ons FIAT III-boek blz 378 

Ook in de Litanie van Loreto wordt Maria afgesmeekt als Koningin van 
de Engelen, Patriarchen, Profeten, Apostelen, Martelaren, Belijders, 
Maagden, van alle Heiligen en van gezinnen.                                    
Vervolgens roepen drie van de Maria-antifonen Maria aan met de titel 
‘Koningin’: het Salve Regina, het Regina Coeli en het Ave Maria 
Coelorum.                                                                                     
Ten slotte lezen we in Lumen Gentium Hoofdstuk 59 als volgt: "De 
Onbevlekte Maagd werd met lichaam en ziel opgenomen in de hemelse 
heerlijkheid, en door de Heer verheven als Koningin van het universum, 
opdat zij des te vollediger gelijkvormig zou zijn aan haar zoon. "  

En hoe wordt eveneens in de geschriften van Luisa toch wel vaak het 
koningschap van Maria benadrukt - Zij is de Koninigin van de Goddelijke 
Wil. Het wordt beschreven als ‘het mooiste werk van de Heilige Drie-
eenheid’. 
 
Terwijl we nog steeds ‘pelgrimszielen’ zijn, kunnen we ons de 
schoonheid van dit Hemelse Schepsel alleen maar voorstellen, omdat de 
hemel, de zon en de gehele schepping niet met Haar te vergelijken zijn. 
Ze blijven achter bij deze Soevereine Koningin, omdat Zij door God werd 
geschapen met de hoogste wijsheid, met onbereikbare kracht, met 
onuitputtelijke liefde. Op een dag echter zullen we Haar zien zoals Ze 
werkelijk is, we zullen onze ware afstamming kennen, wij zullen 
beseffen dat we tot een ‘koninklijke’ familie behoren.                        
Wij hebben een Vader, de Koning van het universum, samen met een 
Moeder, de Koningin van hemel en aarde, de Koningin van het 
universum, de Koningin van een koninkrijk dat ons ‘ab origine’ 
toebehoorde. Dit Rijk verloren we echter maar Maria wil het ons 
teruggeven. 
 
De Maagd Maria vertelt zelf aan Luisa dat God Haar de scepter van 
bevel in handen heeft gegeven en dat Zij over alles mag heersen en 
regeren. Haar heerschappij mag God en de mensen veroveren en hen 
naar Hem terugbrengen als Zijn kinderen, herboren in haar moederlijk 
Hart . 
Het Goddelijke Fiat deed Haar bezit nemen van alle goddelijke 
eigenschappen, voor zover het mogelijk en denkbaar is voor het 
schepsel. Alles was van Haar - Hemel, aarde en zelfs God zelf, van Wie 
Ze de Wil bezat. De Allerhoogste legde Haar het lot van de mensheid in 
handen, Hij gaf haar het mandaat en maakte haar tot vredestichter 
tussen God en de menselijke familie. 
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Zelfs Jezus, het Allerhoogste Goed, sprak Luisa over het koningschap 
van Maria en bevestigde dat Haar Majesteit verrukkelijk is.               
Voor haar heiligheid hebben de hemelen zich neergebogen,              
haar rijkdommen zijn eindeloos en niet te overzien.                               
Niemand kan zeggen aan Haar gelijk te zijn, daarom is Zij is de Vrouwe, 
de Moeder en Koningin. Haar rijkdommen zijn de zielen. Elke ziel is 
meer waard dan een hele wereld, niemand komt in de hemel tenzij door 
Haar en krachtens haar Moederschap en Smarten. Zo is elke ziel haar 
eigendom en kan men Haar in feite de naam geven van ware Vrouwe.             
Haar rijkdommen zijn bijzonder, ze zitten vol sprekende levens.           
 
Als Moeder heeft Zij ontelbare kinderen, als Koningin zal Zij haar volk 
hebben van het Rijk van de Goddelijke Wil. Deze kinderen en dit volk 
zullen haar schitterendste kroon vormen. Zij zullen als zon en als sterren 
haar verheven Hoofd kronen met een zodanige schoonheid dat de 
gehele Hemel in vervoering wordt gebracht. Het zullen de kinderen van 
het Rijk van de Goddelijke Wil zijn die Haar de eer van Koningin zullen 
geven en zichzelf in zonnen zullen omvormen om Haar die mooiste 
kroon te kunnen geven.  
 
Daarom moeten we heel intens naar de komst van dit Koninkrijk 
verlangen, want naast de stralende kroon waarmee de Allerheiligste 
Drie-eenheid Haar heeft gekroond, verwacht Zij nog de kroon van haar 
volk dat Haar zal bejubelen als Koningin. Wie tot dat volk zal behoren 
zal Haar als blijk van liefde en glorie, zijn leven aanbieden dat tot heel 
veel zonnen is omgevormd. 

 
Met dank aan Luisa die zo veel optekende 

Met dank aan de Associatie voor deze overweging 
 
 
 

De engelen, in verrukking gebracht, herhaalden onderling: 
‘Vanwaar komt in dit uitzonderlijk Schepsel 

zo veel glorie, eer en grootsheid? 
Vanwaar komen al die wonderen nooit eerder gezien? 

Zij komt toch uit ballingschap.’ 
 

Stomverbaasd herkenden zij de Wil van hun Schepper als het Leven 
handelend in Haar. En bevend zeiden ze: 

‘Heilig, heilig, heilig! 
Eer en glorie aan de Wil van onze Hoogste God! 

En glorie en driemaal heilig 
aan Wie in Zich de Verheven Wil liet werken!’ 

 
uit deel 18 (15.8.1925) 

 


