
Maria-Koningin 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God de Vader, in eenheid met Maria die gekroond is 
met sterren heeft u ons de tekens van het heil gegeven en van de 
overwinning van het goede op het kwade. Door het mysterie van 
Maria-Koningin geef ons de genade om met liefde op zoek te gaan 
naar uw Koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en vrede. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Openb. 12, 1-6, 15-18) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de 
mensheid. 

ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van 
het Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een lezing uit het boek der Openbaringen van de 
heilige Johannes. 

 Er staat geschreven:  

 Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, 
vuurrode Draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop 
een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des 
hemels weg en wierp die op de aarde. En de Draak stond vóór de 
Vrouw die zou baren om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. 
En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een 
ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn 
troon. 

 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote adelaar 
gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar de plaats voor haar 
bestemd, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gespijzigd een 
tijd en twee tijden en een halve tijd. Toen spuwde de slang uit zijn muil 
de vrouw water na, een stroom gelijk, opdat die stroom haar zou 
meesleuren.  Maar de aarde kwam de vrouw te hulp; zij opende haar 
mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd.  
Toen, om zijn woede op de vrouw te koelen, ging de draak heen, om 



de overige van haar kinderen te beoorlogen, hen namelijk die de 
geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren.  En hij 
bleef staan op het strand van de zee. 

 - Dat was een fragment uit het boek der Openbaringen van de 
heilige Johannes. Wij danken God. 

Tussenzang (Judit 13, 18-20) 

R./ Gij zijt de vreugde en de eer van ons volk, Maagd Maria. 

'Gezegend bent u, dochter, door de allerhoogste God, 
meer dan alle vrouwen ter aarde, 
en geprezen zij God de Heer,  
die hemel en aarde geschapen heeft. R./ 

Hij heeft het zo beschikt dat u de aanvoerder 
van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen.  
Nooit zal de herinnering aan uw hoop 
vervagen in de harten der mensen. R./ 

Moge God uw blijvende roem geven, 
en Hij schenke u alle goeds,  
omdat u uw leven gewaagd hebt 
toen ons volk werd vernederd. R./ 

Tweede Lezing (Mt 2, 1-6; 9-11) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Maria, de goddelijke Bruid van God, 
de Koningin van Hemel en Aarde, bewaarde alles in haar hart. 
Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Mattheüs. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning 
Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: 
“Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster 
in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” 
Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel 



Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van 
het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus moest 
geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo 
immers staat er geschreven bij de profeet: En gij, Betlehem, landstreek 
van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, 
want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn 
over mijn volk Israël.” 

 Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster 
die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven 
de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan.  Op het zien van 
de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.  Zij gingen het huis 
binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën 
neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten 
tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God.  

 

Derde Lezing (Appendice IV – p. 154) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, 
één Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 Marie-Paule schrijft het volgende in “Leven uit Liefde”, 
Aanhangsel IV : 

 Een groot teken werd gegeven in de hemel: een Vrouw. En het is 
Maria gekroond met sterren. Meteen volgt het tweede teken: een 
enorme Draak. Wij zijn in de tijd waarin de Openbaring van de heilige 
Johannes zich verwezenlijkt. 

 De strijd is begonnen, het is het uur van Maria, maar ook het uur 
van de verleiding. Deze moeilijke en gevaarlijke tijd is toevertrouwd 
aan de zorg van Maria. Elke persoon die zich toevertrouwt aan Maria, 
Moeder van de Kerk, zal niet bedrogen worden. 

 Want alles moet door Maria plaatshebben in deze Tijd van een 
Einde. De tweede komst van Christus zal plaatshebben in de Kerk en 



door Maria, Moeder van de Kerk. Zij zal voorgaan aan de geboorte van 
een vernieuwde Kerk, van een Kerk die alle volkeren zal leiden naar 
het Koninkrijk van de Aarde, de Zevende dag, waarin EINDELIJK de 
waarheid, de gerechtigheid en de vrede zullen heersen. 

- Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

 
Gebed over de gaven 

God van liefde en goedheid, vandaag vieren wij Maria-Koningin, en 
bieden wij u deze offergaven aan, door de oneindige verdiensten van 
de Zoon en de Dochter. Aanvaard ook ons verlangen om te leven in de 
trouw aan uw geboden. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst 

LECTOR: Zalig zijt Gij die geloofde in de woorden van de Heer.  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, geef ons door de 
genade van deze Communie de kracht om de goede strijd tot op het 
einde te leveren. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid ons 
bewaren in Zijn Licht, om te werken onder de leiding van Maria, ten 
dienste van het Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


