MARIA TENHEMELOPNEMING
15 AUGUSTUS
Dagmis
EERSTE LEZING

Apok., 11, 19a; 12,1-6a. 10ab
Een Vrouw, bek/eed met de zon, de maan onder haar voeten.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes
19a Toen ging de tempel van God in de hemel open,
1 en er verscheen een groot teken aan de hemel:
een Vrouw,
bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren.
2 Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood.
3 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.
4 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.
5 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.
6a En de vrouw vluchtte naar de woestijn
waar zij een plaats heeft, door God bereid.
10 En ik hoorde een stem in de hemel roepen:
„Nu is gekomen het heil en de macht
en het koningschap van onze God
en de heerschappij van zijn Gezalfde."
TUSSENZANG Ps. 45 (44), 10bc, 11, 12ab,16
Naast u staat de koningin, getooid met goud.
Prinsessen komen u daar tegemoet,
en naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.
Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
brengt hem uw hulde, want hij is uw heer.
Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.

TWEEDE LEZING 1 Kor., 15, 20-26
Als eerste en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
20 Christus is opgewekt uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat door een mens de dood is gekomen
komt door een mens ook de opstanding der doden.
22 Zoals allen sterven in Adam
zo zullen ook allen in Christus herleven.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eerste en voornaamste Christus,
vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren;
24 daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen
na alle heerschappijen
en alle machten en krachten te hebben onttroond.
25 Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen,
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
26 En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.

ALLELUIA
Alleluia.
Maria is ten hemel opgenomen:
het engelenkoor jubelt.
Alleluia.

EVANGELIE Lc., 1, 39-56
Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trots van hart uiteen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas
39 In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.
40 Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
41 Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
42 en riep uit met luide stem:
„Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
43 „Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?
44 „Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
45 „Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is."
46 En Maria sprak:
„Mijn hart prijst hoog de Heer.
47 „Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder:
48 daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaat,
„En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
49 omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
50 „Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
51 „Hij toont de kracht van zijn arm;
slaat trotsen van hart uiteen.
52 „Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
53 „Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
54 „Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
55 gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen."
56 Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was
keerde zij naar huis terug.

Jaar C – Maria Tenhemelopneming – 15 augustus 2022
“Hij verheft de geringen.” (Lucas 1,52)
Inleiding
Jezus voer ten hemel op eigen goddelijke kracht: Hemelvaart. Maria werd ten hemel opgenomen
door haar Zoon: Tenhemelopneming. Jezus heeft zijn moeder geëerd op elke denkbare manier. Hoe
zou het ook anders kunnen? En zij is ook onze stralende moeder in de hemel.
Eerste lezing: Openbaring 11,19a en 12,1 en 3-6a en 10ab
We lezen van hoofdstuk 11 alleen een half vers. ‘De tempel van God in de hemel ging open’. (vs
19a) Wat we dus helaas missen, is dat vervolgens de gouden ark zichtbaar wordt. (19b) Want dat is
het hart van de tempel: de ark van het verbond. Een gouden kist met daarin manna, een priesterstaf
en de tien Woorden. Gods troon. Vervolgens gaat het visioen over op iets heel anders: een vrouw,
een kind, een draak. Wat is het verband? De ark bevat manna, hemels brood. Wie bevatte werkelijk
het hemels Brood? Maria. De ark bevat een priesterstaf. Wie bevatte werkelijk de Hogepriester?
Maria. De ark bevatte de tien Woorden. Wie bevatte werkelijk het vleesgeworden Woord? Maria.
God heeft die vrouwelijke ‘ark’ niet afgedankt toen de Zoon eruit geboren is! ‘Kom naar uw
rustplaats Heer, Gij en de ark van uw majesteit.’ (Psalm 132)
Gebed: Maria, uw schoonheid wekt de liefde van de Koning. (naar Psalm 45)
Vraag: Helpt Maria jou om dichter bij Jezus te komen?
Tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 20-26
De Kerk geeft ons een belangrijke sleutel in handen bij het lezen van het Oude Testament: de
typologie. (CKK § 128) Een type is wat wij noemen een ‘prototype’, een ‘voorloper’. Koningen,
profeten, priesters – het Oude Testament staat er vol mee. En met heilige vrouwen van allerlei soort.
Zij laten allemaal iets oplichten van Jezus, die koning, profeet en priester is. Ook vertellen ze over
Maria, de ultieme Vrouw. De typologie begint bij Adam en Eva. Adam > Jezus, vertelt St. Paulus.
Eva > Maria, gaat de heilige Ireneüs van Lyon († 202) verder. Zonder al die ‘typen’ zou je maar in
weinig van Jezus en Maria zien. Ze zouden ‘flat characters’ worden, typetjes.
Gebed: Heer, open ons de Schriften en laat ons hart branden.
Vraag: Wat zegt Maria’s lichamelijke opneming u?
Evangelie: Lukas 1, 39-45
In 2021 verscheen een boek van een protestant over Maria. Dat was een gewaagde stap, want
orthodoxe protestanten mijden Maria liever. In dit boek staan veel goede dingen. Alleen, wat de
schrijver maar niet begrijpt, is de verhevenheid van Maria zoals katholieken haar vereren. Met
lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen, tot koningin gekroond, toe maar! Hoe past
dat bij de nederigheid van het meisje uit Nazareth, zo vraagt hij zich af. Zij heeft het toch over ‘de
kleinheid van zijn dienstmaagd’? (vs. 48) Hoe rijm je dat met elkaar? Heel eenvoudig. Even
eenvoudig als dat de gekruisigde slaaf Koning is in heerlijkheid. Tegenover de aardse vernedering
staat de hemelse verhoging. Niemand is zo nederig als Maria, daarom wordt ook niemand zozeer
overladen met gaven (vs. 53) als juist Maria. Al lezende vraag ik me af: hoe komt het toch dat het
hemelse kwartje niet valt bij onze afgescheiden broeders en zusters?
Gebed: Heer, verenig uw kinderen door de voorbede van hun Moeder.
Vraag: Welk vers uit het Magnificat (Lofzang van Maria) spreekt je ‘t meeste aan?

