Hieronder vindt u op pagina 1 en 2 de lezingen van het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming, op pagina 3 – de uitleg van en bezinning op de lezingen
zoals we dit kennen vanuit ‘Rondje lezingen’.
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – 15 augustus 2020
De Kerk gedenkt vandaag dat de Maagd Maria is opgenomen in de hemel. Paus Pius XII
kondigde in 1950 dit geloofsmysterie af als dogma: Tenslotte is de onbevlekte Maagd,
gevrijwaard van ieder smet van de erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met
lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin
van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de
overwinnaar van zonde en dood, aldus de paus. 'Opgenomen met lichaam en ziel' betekent dat
de dood geen macht meer heeft over Maria. Haar overlijden is dus tevens de totale
aanvaarding van haar persoon door God. Haar hemelvaart is een bijzondere deelname aan de
Verrijzenis van haar Zoon en loopt vooruit op de uiteindelijke bestemming van alle mensen
van goede wil. Maria Tenhemelopneming is het patroonfeest van het bisdom Breda.
Eerste lezing:
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes, 11, 19a + 12, 1-6a. 10ab.
De tempel van God in de hemel ging open, 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. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. 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 de Vrouw
vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft, door God bereid. 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.
Tweede lezing:
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 15, 2026.
Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen
zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding
der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder
in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn komst, zij die
Christus toebehoren; 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. Want
het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen tot Hij al zijn vijanden onder zijn
voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.

Alleluia:
Alleluia. Maria is ten hemel opgenomen: het koor der engelen jubelt. Alleluia.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 1, 39-56.
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis
van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong
het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep uit met luide
stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan
heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van
uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die
geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria
sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst
elk geslacht mij zalig, omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is
zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht, voor hen die Hem vrezen. Hij toont
de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar
Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met
lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid
voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen. Nadat
Maria ongeveer drie maanden bij Elisabet gebleven was, keerde zij naar huis terug.

.Jaar A – Maria Tenhemelopneming – 15 augustus 2020

“...een Vrouw, bekleed met de zon en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Openb. 12,1)
Inleiding
Dit jongste van alle hoogfeesten werd in 1950 ingevoerd. Maar de Kerk heeft altijd al geloofd dat
Jezus niet alleen zijn Vader volmaakt geëerd heeft, maar ook zijn Moeder door haar lichaam ten hemel
op te nemen. Zij belichaamt onze toekomst. Dat is een feest waard!
Eerste lezing: Openbaring 11,19a en 12,1 en 3-6a en 10ab
In een droom kunnen allerlei dingen die normaal niet mogelijk zijn. Juist zo geven ze soms een heel
rake blik op wat ons werkelijk bezighoudt. Dat lijkt wel een beetje op het boek Openbaring. God
geeft ons een ‘dieptepeiling’ van geschiedenis. Dat gaat met behulp van beelden die universeel zijn.
De draak is symbool voor satan met zijn enige passie: vernietigen. De vrouw is in heel de Bijbel beeld
van Gods tegenover, Gods bruid. Haar Kind ontsnapt en komt op de hemelse troon terecht. Beelden
laten altijd meerdere uitleggen toe. Dat is zelfs de bedoeling. De vrouw van Openbaring 12 is Israël.
Het is ook de Kerk. Maar het is bij uitstek Maria. Zij is het uiteindelijk toch die het Kind ter wereld
heeft gebracht. Ze heeft zichzelf altijd als nederige dienares gezien. Maar God heeft haar genade en
eer gegeven. De kosmos is haar sieraad. Zo groot wil God zijn schepselen maken. Wat een royaliteit!
Gebed: Jezus, wij danken U voor de heerlijkheid van uw Moeder.
Vraag: Leidt al die aandacht voor Maria niet af van Jezus?
Tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 20-26
Het nieuwe testament is de vervulling van het oude. Alles komt terug, maar nu op een hoger plan.
Jezus is de tweede Adam (‘mens’), het hoofd van de nieuwe mensheid. Is er ook een tweede Eva?
Het kan niet missen, dat is Maria. De eerste Eva werd genomen uit de eerste Adam. Bij de verlossing
gaat het net andersom. De tweede Adam is ‘geworden uit een vrouw’. Eva betekent: moeder van de
levenden. Op een geestelijke manier is Maria de moeder van alle gelovigen. De eerste Eva liet ons
eten van de giftige vrucht. De tweede Eva roept ons ertoe op, te eten van ‘de vrucht van haar schoot’,
Jezus in het sacrament. Hij hing aan het kruishout, dat een levensboom voor ons geworden is. Zo
krijgen we het eeuwig leven onder de leden.
Gebed: Heer, laat ons herkenbaar zijn als kinderen van Maria.
Vraag: Ervaart u Maria als uw moeder?
Evangelie: Lukas 1, 39-45
Een onaanzienlijke vrouw uit Galilea stapt binnen bij een oude vrouw. Geen krant, geen site maakt
er melding van. Het is een gebeurtenis van niks. Maar Elisabet en haar ongeboren kindje denken daar
anders over. ”Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?” Een
fontein van vreugde springt op. En woorden die we ons nog tijdens iedere vespers eigen maken, de
lofzang van Maria (het Magnificat). Wij ontmoeten heel wat mensen. Veel meer dan Elisabet, want
die had in geen vijf maanden iemand gezien (op haar zwijgende man na). Maar áls ze dan iemand
ontmoet, is de zegen overvloedig. Het is een model voor iedere goede ontmoeting. Je begroet elkaar
terwijl je ín elkaar het werk van God begroet en eert.
Gebed: Heer, zegen ons met wezenlijke ontmoetingen.
Vraag: Heb ik een zintuig/ ‘feeling’ voor Gods werk in mensen?

