
15/08/2021 Mariatenhemelopneming Homilie 

 

Eerste lezing : Apok.11,19a;12,1-6a;10b 

Tweede lezing : 1Kor. 15,20-26 

Evangelie : Lc1, 39- 56. 

 

Beste mensen, 

 hier in de kerk of elders , via  de streaming, 

 voelen jullie ook:  ’t is Zondag, doch zo maar geen gewone Zondag 

t’ is  Het feest waarop wij vieren Mariatenhemelopneming 

God, die de Moeder ven Jezus met hert en ziel, met lichaam en geest opneemt in de hemel 

verheven tot boven alle vrouwen 

Thuis en in vele streken wordt ons moeder verheven tot de moeder, Moederkesdag kent vele 

verhalen, verhalen van de bijzonderheid van een moeder… De rijkdom van een vrouw als moeder, 

de rijkdom van een vrouw buiten de keuze of kracht van het moederzijn. 

Bij het beluisteren van de teksten die reeds in deze viering ons hebben verrijkt, werd de kleurvolheid 

van Maria els een loflied  uitgesproken. Ja Maria, en in elke vrouw vinden wij een of meerdere 

talenten terug. Maria is de kleurrijke diamant, die ons verblijdt, die ons laat hopen, die ons troost, 

die zorgt  en bekommert is…….Onze ouders vertrouwden hun dochters als een talentvolle vrouw   

en gaven hun vertrouwen bij de naamgeving; welke oudste dochter kreeg niet de naam Maria, de 

naamgeving is toch een verwijzing naar de verwachtingen die wij toevertrouwden aan dit nieuw 

leven. Een vol verwachting voor morgen 

Reeds drie redenen om te vieren, als Moeder, als vrouw en als toekomst 

Enkele Bijbelteksten die ons doen nadenken :    

Een eerste bemerking, we spreken van Onze - Lieve – Heer hemelvaart en van 

Mariatenhemelopneming 

 Bij Jezus is Hij zelf actief, Hij stijgt op ten hemel, Gaat naar het huis van de Vader, vanuit zijn dood 

verrijst Hij op weg naar zijn thuis, hij manifesteert zijn goddelijkheid.  

Maria wordt opgenomen , wordt verheven ten hemel door God, zij is de uitverkorene van God 

omwille van haar vrije medewerking om Gods wens te realiseren bij de mensen , Gods woord Vlees 

te worden , Maria baarde Godszoon. 

Ingrijpend gebeuren, in een mysterievolle ontmoeting tussen God en de mens…. 

 

Tweede bemerking, wij lezen het bezoek van de jonge zwangere vrouw aan haar op hoge leeftijd 

zwangere nicht Elisabeth, en de maanden lange zorg voor beide vrouwen voor elkaar. 



Beide zwangerschappen   komen in een roddelsfeer; 

zo een jong meisje in verwachting, een accidentje, een misbruik…. draagt ze een vaderloos kind. Een 

ongewenst kind En die veel oudere man is dat de vader… Het wordt een zwangerschap met weinig 

positief medeleven van de gemeenschap.. een toegedekt bastaardje; ja toen en nu weinig 

waardering en respect voor de jonge tiener moeder Ondersteuning en begeleiding van deze 

liefdevolle groeiende moeder ….God zal haar niet in de steek laten omdat ze bereid is Godsdrooms te 

helpen realiseren Zijn Zoon tussen en onder mensen te laten opgroeien. 

Het was misschien wel best haar even uit de gemeenschap te laten weg zijn , in een vertrouwde 

omgeving, bij haar nicht Elisabeth. Elisabeth was op hoge leeftijd toch nog zwanger. Op zo’n hoge 

leeftijd, de roddelmolen draait , ja toen en nu weinig positiefs. 

Bij beiden is de kinderwens een liefdevolle ervaring en belofte naar zorg voor elkaar en voor hun 

komend kind 

Bij beide zwangerschappen is Godsgeest een inspiratie voor een nieuwe toekomst, een God bij ons , 

die enkel een vrije medewerking vraagt om het rijk Gods , naar het voorbeeld van zijn Mens 

geworden Zoon te realiseren; Johannes de voorloper, en Jezus de Messias. 

 

Derde bemerking het loflied van het NT Het Magnificat 

Het grote dankgebed, dank om het vertrouwen van God in de mens,  

God die ons uitnodigt, bij Maria de vraag wil je het leven dragen , in je schoot het leven van mijn 

Zoon dragen en laten groeien 

Het kind dat je Jezus zult noemen, laten groeien door uw zorg en uw geborgenheid 

Uw kind, KIND voor de hele wereld, Vredestichter 

Maria dankt voor de uitverkiezing en belooft trouw tot in eeuwigheid 

Bij de kleinste der mensen heeft God zijn plan toevertrouwd. 

 

Tenslotte, omwille van die nederige, mysterievolle levenshouding van Maria werd ze als eerste onder 

de mensen verheven en verheerlijkt, ten hemel opgenomen, in de volle relatie met God, over de 

dood heen. Het immense volksgeloof in Maria  duidt zich in Liefde gaf U duizend namen… 

Haar rozenkrans wordt  het zorgenkruis, het eenvoudige gebed vol vertrouwen…. 

Maria, moeder Gods, aan  alle vrouwen, aan alle moeders dank voor je zorg, dank voor je 

geborgenheid.  

G/S 


