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1e lezing Apok. 11, 19a; 12, 1– 6a. 10ab 
2e lezing 1Kor. 15, 20 - 26 
Evangelie Lc. 1, 39 - 56 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
De vreugde van Maria die wij vandaag vieren, is niet alleen een vreugde voor haar 
alleen. Het is ook een vreugde voor ons allemaal. Want wat aan haar gebeurt, zal ook 
aan ons gebeuren. Wat wij zien in Maria TenHemelopneming is ook de waarheid van 
onze eigen toekomst. Ook wij zullen die weg gaan – allen die in Gods’ woord 
geloven, die ernaar luisteren en het onderhouden. Zoals Maria met heel haar wezen, 
lichaam en ziel, heel haar moederlijke bestaan, met alles wat zij is, nu bij God 
verheerlijkt is, zo zullen ook wij met heel ons concrete bestaan, met alles wat wij zijn, 
wanneer wij luisteren naar Gods woord en het onderhouden – eens zo zijn zoals 
Maria nu is. 
 
Laten we daarover niet te gering denken. Laten we niet denken dat dat een soort 
spirituele toestand is waar alles een beetje vervaagt. Het is met lichaam en ziel. Net 
zoals Maria geleefd, gezwoegd, geleden heeft – zo zullen ook wij met ons lichaam, 
waarin wij geleden hebben, gezwoegd, waarin wij ziek zijn geweest, waarin wij pijn 
hebben gehad, waarin wij het warm hebben gehad -, zo zullen ook wij met dit 
werkelijke bestaan, ooit verheerlijkt worden in God, in de Schoot van de 
Allerheiligste Drievuldigheid. Wìj, zoals wij nu zijn, en zoals wij dan zullen zijn in 
Christus. Zoals wij gezwoegd hebben, geleden hebben, geluisterd hebben naar Gods 
woord, het woord onderhouden, zoals wij het Lichaam van de Heer werkelijk in ons 
lichaam hebben mogen dragen en ontvangen zoals Maria, zo is dat ook onze 
Toekomst, eens voorgoed – bevrijd van alle last in de volmaakte vreugde. Amen 


