
 

 

 
15 augustus 2021, Tenhemelopneming van Maria 
Evangelielezing: Lucas 1,39-56  
 

Homilie 
 
Lieve mensen, 
Vandaag vieren we in onze kerken wel een heel opmerkelijk feest. Het feest van Maria ten 
Hemelopneming. Het is des te opmerkelijker omdat we in de verhalen van de apostelen 
slechts heel weinig horen over Maria, de moeder van Jezus. Steeds weer stond ze aan de 
kant en heel af en toe hoorden we van haar aanwezigheid. Maar des te opmerkelijker is het 
om te horen hoe ze juist op belangrijke momenten van dat leven van Jezus daar was. Eerst 
hebben we de aankondiging van de nakende geboorte van Jezus, dan weer duikt ze op bij 
zijn eerste optreden in de tempel, bij zijn eerste openbaar optreden op de bruiloft van Kana 
en dan moeten we lang wachten, maar juist op het moment van zijn lijden en sterven staat 
ze weer dicht bij haar zoon. En wanneer tenslotte de apostelen volop uitkijken naar zijn 
verrijzenis is ook Maria aanwezig. Ze is niet alleen de stimulans van Jezus geworden maar 
ook van die zoekende apostelen.  
Is Maria daarom ook niet de Moeder geworden van alle mensen die een nieuwe weg zoeken 
in het leven, die een nieuwe start willen nemen? Over heel de wereld maar zeker hier in 
onze eigen Kempen is de verering voor Maria zeer groot. Hoevelen gaan er jaarlijks niet op 
bedevaart naar Scherpenheuvel, Lourdes, Beauraing of een ander Mariaoord om bijstand te 
vragen, om hulp te vragen voor het leven van elke dag. Juist omdat Maria zo dicht bij Jezus 
staat rekenen wij ook op haar hulp. En wanneer we dan dat mooie Magnificat horen dan 
horen we eigenlijk al een deeltje van het verhaal van Jezus. En toch houdt Maria zich klein 
en op de achtergrond. Ze is er alleen als steun en toeverlaat voor Jezus. Ze zet hem op weg, 
maar is er ook in pijnlijke momenten, in moeilijke momenten van het leven. Mijn lieve 
mensen hierin herkennen we hoogstwaarschijnlijk ook onze eigen moeders, die steeds 
opnieuw voor ons klaar staan in die momenten van het leven waar wij ze nodig hebben. Ze 
droegen de eerste pijn toen we geboren werden, ze leerden ons de eerste stapjes zetten 
toen wij op de wereld kwamen. Ze waren aanwezig wanneer het ons allemaal eens een 
beetje te veel werd, met een troostend woord dat ons weer op weg hielp om verder te gaan 
in het leven van elke dag. Ze zijn daar aanwezig wanneer pijn en verdriet ons aangrijpt en 
reiken hun troostende schouder aan om uit te huilen en weer verder te gaan.  Juist dit alles 
vinden we ook bij Maria terug en dat maakt haar voor ons zo belangrijk. Wanneer we dan 
vandaag het feest vieren van de tenhemelopneming van Maria dan mogen we ook al onze 
moeders even in de belangstelling zetten,  om zo uit te drukken hoe ze steeds opnieuw 
aanwezig zijn in die belangrijke momenten van het leven. Want meer dan wie ook voelen zij 
het leven aan vanaf de prille oorsprong. Tot slot zou ik jullie nog een stukje willen doorgeven 
van Dorothee Solle, die zich hiervoor baseert op het Magnificat van Maria: 
Mijn ziel ziet het land der vrijheid en mijn geest zal zich  van de angst bevrijden. 
De lege gezichten der vrouwen vullen zich met leven 
en wij zullen mensen worden, verwacht door generaties slachtoffers voor ons.  
God deed grote dingen aan mij,  
heersers ontneemt hij de troon maar hij verheft de geringen. 
Barmhartigheid geschiedt als de afhankelijken hun verknoeide leven kunnen opgeven  
en leren zelf te leven. 
Aan alle moeders wens ik dan ook een mooie en fijne feestdag toe.  
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