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Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 73 - Zondag 15 augustus 2021: Hoogfeest Maria Ten Hemel Opneming
Welkom!
Dit weekend onderbreken we de broodrede waaruit we
al een aantal zondag hebben gelezen. We onderbreken
deze cyclus voor het Hoogfeest van Maria Ten Hemel
Opneming, het belangrijkste Maria-feest op onze
kerkelijke kalender. Het Evangelie klinkt ons bekend
in de oren. We horen een deel van het Wees gegroet en
het Magnificat, de Lofzang van Maria. Maar
ondertussen wordt ons vertelt wie en wat Maria voor
ons was en is, nu zij ten hemel is opgenomen.

Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot
onze Vaderen." Nadat Maria ongeveer drie maanden
bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug.
Ter overweging
Van alle Maria-feesten die op de kalender staan, is het
hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria toch
wel één van de meest bijzondere en ook graag gevierde
feesten. Hoewel de grote eerbied voor en de verering
van Maria al heel vroeg in de kerk tot stand kwam, is
deze hoog-feestelijke dag toch ook relatief nieuw. De
eerste vermelding van dit feest vinden we terug vanaf
de 5de-6de eeuw, toen Keizer Mauritius het invoerde
in Byzantium. In de 7de eeuw werd dit feest
overgenomen door Paus Sergius I voor de kerk in het
westen. Maar het wordt pas echt een hoogfeest voor de
wereldkerk na de verklaring van het dogma dat Maria
met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen. Dit
gebeurde op 1 november 1950 door Paus Pius XII,
nadat al op het 1ste Vaticaans Concilie (1869-1870)
hierom gevraagd werd en een Mariaverschijning in
Rome (Tre Fontana 1949) hem hiertoe bevestigde.
Het feest dat wij vandaag vieren heeft dus een heel
lange geschiedenis en is toch jong. Het heette
aanvankelijk 'Dormitio Mariae', dit betekent: de
ontslaping van Maria. Onder invloed van apocriefe
literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de
8ste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria'
genoemd. De intrede van Maria in de hemel betreft
zowel haar ziel als óók haar lichaam. Volgens de
legende was haar kist op een gegeven moment leeg, dat
wil zeggen: de kist was nog slechts gevuld met geurige
kruiden. Evenals niet beschreven staat hoe de Heer
verrezen is, is ook niet beschreven hoe onze Hl.
Moeder de hemel is binnen gegaan. Maar de veel
gebruikte term ‘Maria Hemelvaart’ is volgens het
katholieke geloof niet juist, omdat Maria – in
tegenstelling tot haar Zoon – niet zelf ten hemel
opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen.

Gods Woord op 15 augustus
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 Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet
van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth 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
toekomt? 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
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Op het feest van vandaag vieren we vervolgens dat
Maria, als eerste van ons allen, haar Zoon is gevolgd.
Met heel haar menszijn, ziel én lichaam, werd zij door
God aangenomen. De totale omvang van haar wezen
heeft de heerlijkheid ontvangen die de Heer door zijn
lijden en Kruis verworven heeft. We zouden haar ten
hemelopneming enerzijds kunnen zien als een logisch
gevolg van haar bijzondere positie in de heilsgeschiedenis, waardoor wij haar tot op vandaag zalig
prijzen. Zij heeft een bijzondere plaats in het plan van
God om alle mensen tot zich te voeren om te delen in
zijn heerlijkheid. Anderzijds zouden we hierin ook de
rechtvaardige beloning kunnen zien voor haar
toewijding aan de Heer en haar bereidwilligheid om
volledig ten dienste te staan van Gods plan. Zij vatte
die bereidwilligheid zelf kort samen met de woorden:
Mij geschiede naar Uw Woord (Lc.1,38). Gelovige
toewijding en dienstbaarheid zijn dus twee
sleutelbegrippen om Maria’s ten hemelopneming te
kunnen verstaan. We lezen het ook terug in het
Evangelie. We lezen hoe Maria haar nicht Elisabeth te
hulp komt, vanwege de aanstaande geboorte van
Johannes de Doper. Maria is dienstbaar; Elisabeth
heeft haar hulp zeer hoog op prijs gesteld, getuige haar
reactie. Maria’s hulp was echter niet alleen van
praktische aard maar ook gelovig: Zij kwam als
familielid helpen, maar was reeds de Moeder van God,
die de Heer bij Elisabeth bracht. Telkens als wij dit
Evangelie overwegen, realiseren we ons dat de
uitspraak ‘Door Maria tot Jezus’ tweeledig van
betekenis is: We krijgen met haar een excellent
voorbeeld van levensheiliging, met het oog op de
hemel en de zalige vervulling van onze hoop op het
eeuwig leven, én zij komt door haarzelf de Heer bij óns
brengen. Dit is haar roeping, vanaf het moment dat
zijzelf in de schoot van haar moeder Anna onbevlekt
ontvangen werd. Onze Hl. Moeder blijft haar roeping
en missie uitvoeren vanuit de hemelse heerlijkheid. Tot
op de dag van vandaag is zij er voor ons, om ons tot de
Heer te brengen. Als wij dus proberen te doorgronden
wat dit feest betekent en dit op onszelf willen
betrekken, om ook de weg van Maria te kunnen gaan,
zien wij drie belangrijke tekenen: (1)haar toewijding,
(2)haar dienstbaarheid en (3)haar middelaarschap.
Deze drie elementen kunnen wij ook in ons eigen leven
toepassen, (1)door ons geloof te verdiepen,
intellectueel en vroom, in leer en leven; (2)door

dienstbaarheid aan de naaste, vooral hen die Gods
barmhartigheid het meeste nodig hebben; en (3)door
gebed, door persoonlijke voorbeden, Misintenties en de
Rozenkrans. Zodat ook wij eens daar mogen komen
waar zij nu al is.
Gebed
Almachtige eeuwige God, Gij hebt de moeder van uw
Zoon, de onbevlekte maagd Maria, met ziel en lichaam
ten hemel opgenomen. Wij bidden U: geef dat wij
altijd bedacht zijn op wat hierboven is om eens te
kunnen delen in haar glorie. Door Jezus Christus, uw
Zoon en onze Heer. Amen.
De Kruidwis
Elk jaar op 15 augustus wordt in de Katholieke kerk
het hoogfeest van Maria Ten Hemel Opneming
gevierd. Aan dit feest zit in sommige streken het
gebruik gekoppeld van de zegening van de zogeheten
Kruidwis. Dit is een boeket van 7 kruiden die volgens
de overlevering in het graf van Maria gevonden
werden. Het gebruik stamt uit de 17de eeuw. De
Kruidwis wordt samengesteld uit 7 planten en er
bestaan vrij vaste regels voor: 2 onheil afwerende
planten zoals Sint-Janskruid, wilgenroosje, klaproos; 2
helende planten zoals valeriaan, duizendblad,
boerenwormkruid, echte kamille; 2 broodgranen: de
korenaren van rogge en tarwe; 1 boomvrucht: het
groene blad van de walnoot. Dat blad dat bestaat uit 7
blaadjes. Het boeket wordt bijeengebonden met liefst
een blauw lint van zeven el lang. Het boeket moet
voor zonsopgang met de hand geplukt zijn. IJzer is ten
strengste verboden bij mystieke handelingen. Een mes
verbreekt de magische kracht van de kruiden. Het
boeket werd gebruikt om onheil af te wenden. De
kruiden werden verzameld en opgehangen in huis op
zolder of in de schuur of boven de voordeur. Volgens
de overlevering beschermt het kruidenboeket tegen
allerlei soorten onheil zoals brand en blikseminslag en
tegen ziekten bij mensen en dieren.
Livestream vanuit Sint Nicolaasga
Elk weekend wordt de viering vanuit St. Nyk
uitgezonden via de livestream op onze website:
www.dechristoffel.nl . Deze nieuwbrief staat ook
op de website van onze parochie. Ronddelen
wordt evenwel gewaardeerd.
Het pastoresteam
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Voor de kinderen
Deze zondag is een speciale zondag. We vieren niet een gewone Eucharistieviering, zoals de andere zondagen,
maar we vieren een Maria-feest. Vandaag, 15 augustus, denken we terug aan het moment waarop Maria stierf en
naar de hemel ging. Toen Maria gestorven was gebeurde er iets bijzonders. Er wordt verteld dat toen Maria stierf
bijna alle Apostelen rondom haar bed stonden. Alleen de heilige Apostel Tomas was er niet bij. Later, toen Tomas
in het huis kwam waar Maria’s lichaam in een kist lag, wilde ook hij graag afscheid van haar nemen en haar nog
één keertje zien. Toen de andere Apostelen het deksel van de kist haalden, zagen zij iets bijzonders. Of beter
gezegd: ze zagen bijna niets want Maria’s lichaam lag niet meer in de kist. God had haar niet alleen met haar ziel
naar de hemel gehaald maar ook met haar lichaam. Maria’s lichaam was immers het lichaam waarin Jezus, als
ongeboren kindje, gegroeid was. Toch was de kist van Maria niet helemaal leeg. Er lagen geurige kruiden op de
plaats waar het lichaam van Maria gelegen had. Zodoende worden op sommige plaatsen op het feest van Maria
Ten Hemel Opneming ook wel kruidenbundeltjes gemaakt, gezegend en meegegeven aan de mensen. Ze doen dat
in de hoop dat er geen nare dingen gebeuren en dat zij in het bijzonder gespaard blijven bij onweer.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
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