
Santa Maria Maggiore (Santa Maria ad Nives, Basilica Liberiana, Maria ad Praesipe) 
 
 

De kerk Santa Maria Maggiore is een 
van de vier patriarchale basilieken in 
Rome (de andere zijn: San Pietro, 
San Giovanni in Laterano en San 
Paolo fuori la Mura). Deze kerk is de 
grootste van alle Mariakerken in 
Rome, vandaar de naam. De tweede 
naam van de kerk Santa Maria ad 
Nives (Heilige Maria-ter-Sneeuw) 

berust op een legende. Tijdens de nacht van 4 op 5 augustus 352 kreeg de patriciër Julianus, 
grondeigenaar van de Esquilijnse heuvel, een droom, waarin Maria hem vertelde dat hij een kerk 
moest bouwen, op de plek waar de volgende dag sneeuw zou liggen. De volgende dag, midden in 
de zomer, lag er sneeuw op een bepaalde plek op de heuvel. Later bleek dat paus Liberius hetzelfde 
had gedroomd, waarop Julianus besloot het bouwen van de kerk te financieren. 
Op 5 augustus wordt nog altijd het feest Maria-ter-Sneeuw gevierd door een regen van witte 
bloemblaadjes neer te laten dalen op de aanwezigen in de Borghese-kapel. 
De naam Maria ad Praesipe dankt de kerk aan de relikwie van de kribbe van Bethlehem die zich in 
de crypte bevindt. 
Oorspronkelijk stond de Basilica Liberiana op een andere plek, waar eertijds een tempel van Juno 
stond. De huidige kerk werd onder paus Sixtus III in 432 gebouwd, direct na het concilie van Efeze, 
waar Maria als de moeder Gods erkend werd. Sixtus liet het middenschip en de absis met prachtige 
mozaïeken versieren. 
De klokkentoren dateert uit 1377. In de 15de eeuw is er een verdieping bovenop gezet, zodat deze 
klokkentoren (campanile) de hoogste van Rome is. (75 meter) 
Oorspronkelijk had de kerk de vorm van een basiliek. Rond 1700 werden er aan weerszijden 
kapellen aangebouwd, waardoor de kerk zg. kruisarmen kreeg.  
Paus Benedictus XIV liet in 1743 een nieuwe voorgevel aanbrengen door Ferdinando Fugo.  
Aan de pauselijke loggia (balkon op de eerste verdieping met zuilen) vanwaar de paus vroeger de 
zegen Urbi et Orbi gaf, zijn nog resten van de oude gevel te zien en van de 13de eeuwse mozaëk 
over de legende van de sneeuwval. 
De linkerdeur is de Porta Santa, Heilige Deur, die alleen in een Heilig Jaar het gehele jaar geopend is. 
 
Achter de kerk staat de obelisk die paus Sixtus V in 1587 vanuit het mausoleum van Augustus hier 
naar toe liet brengen. 
Voor de kerk staat een zuil uit de basilica van Maxentius en Constantijn van het Forum Romanum. 
Paus Paulus V liet hierop een bronzen Mariabeeld plaatsen. 
 
Het interieur van de kerk is groots. De lengte is 85 m en de breedte is 32 m.  
De mozaiëken op de architraaf van de 40 antieke marmeren zuilen met jonische kapitelen van de 
voorgevel stellen verschillende scènes uit de bijbel voor. 
De vloer van de kerk (12de eeuw) is ingelegd met schijven serpentijn en purpersteen 
(cosmatenwerk). 
Het baldakijn is door Ferdinando Fuga gemaakt. Materialen: rood porfier en brons. 
Het houten cassettenplafond van het middenschip is versierd met het eerste goud dat Columbus 
vanuit Amerika naar Europa had gebracht en aan paus Alexander VI had geschonken. Giuliano da 
San Gallo heeft het plafond versierd.  
Op de muurvlakken tussen de zuilen en het plafond bevinden zich mozaïeken. Tussen de ramen 
hebben verschillende schilders gebeurtenissen uit het leven van Maria uitgebeeld. 
De triomfboog uit 432 met het mooiste mozaïek ter wereld, vermeldt dat paus Sixtus III het mozaïek 
heeft laten maken. Het zijn vier rijen voorstellingen. Boven: de boodschap van de engel Gabriël aan 
Maria, de engel vermaant Jozef, de opdracht in de tempel, de verschijning van de engel aan Jozef in 
de slaap. In het midden: de oudste afbeelding van Maria, Maria troont tussen Petrus en Paulus. Op 
de tweede rij: de aanbidding van de drie Wijzen, de aankomst in Egypte. Op de derde rij: de 
kindermoord, de Wijzen bij Herodus. Daaronder de steden Jeruzalem en Bethlehem, ieder met zes 
lammeren als beeld van de Kerk en de roeping van de apostelen. 
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Plattegrond en barokke 
achterzijde van de kerk 
Santa Maria Maggiore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A Grafmonument voor paus Clemens IX (1670) 
B Grafmonument voor paus Nicolaas IV (1574) 
C Confessio, hoofdaltaar (19de eeuw) met een beeld van paus Pius IX (knielend). 

In de crypte hieronder bevindt zich een urn die delen van de kribbe van Bethelehem zou 
bevatten. 

D Absis met mozaïeken van Torriti (1295) over de kroning van Maria door Christus.  
 Tussen de vensters vijf scènes uit het leven van Maria. 
E Baptisterium (doopkapel) met doopvont van porfier (1825) 
F Sacristie 
G Kapel van San Michele, met fresco's over de evangelisten. 
H Cappella Sistina, gebouwd in 1585, met de grafmonumenten van de pausen Sixtus V en Pius 

V, het graf van de Heilige Hieronymus en een altaar met relikwieën van de door koning 
Herodus na de geboorte van Jezus gedode kinderen. Verder in de sacristie fresco's van de 
Nederlander Paul Bril. 
Vlak voor de kapel in de vloer de grafsteen van de familie Bernini. 

I Graf van kardinaal Rodriguez, in 1299 gemaakt door Cosma. 
J Borghese-kapel, Cappella Paolina, gebouwd in 1611. Hier zijn de graven van de pausen 

Clemens VIII en Paulus V. In deze kapel zijn in 1964 prinses Irene en prins karel Hugo 
getrouwd. 

K Cappella Sforza, gebouwd naar een plan van Michelangelo. 
L Cappella del Praesepio.  
M Graf van de gebroeders De Levis, de ene was kardinaal en de andere bisschop van Arles. 
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