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15 augustus: MARIA TENHEMELOPNEMING 

Feest van de Goddelijke Wil 
 

HYMNE 
Stralend als de dageraad, 
als het zonlicht zondeloos, 

gloeiend als een gouden roos, 
in een koninklijke staat. 

 
Niets dan licht en niets dan glans, 

als de zon in praal en pracht, 
als de zilveren maan bij nacht, 

stijgt Maria naar de trans. 
 

Waar de Godheid in zijn troon 
zetelt in het eeuwig licht, 

staat zij voor zijn aangezicht 
en ontvangt de hemelkroon. 

 
O hoe liefelijk en schoon 

wordt haar heerlijkheid onthuld, 
wordt de profetie vervuld, 

staat zij voor haar grote Zoon. 
 

O Maria koningin, 
bid tot uw geliefde Zoon 

om ons eeuwig zalig loon, 
treed voor uw getrouwen in. 

 
Heilige Drievuldigheid, 
die Maria zo verheft 

dat zij allen overtreft, 
U zij onze lof gewijd. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “Het is een door God geopenbaarde geloofswaarheid, dat de 

onbevlekte, altijd maagd gebleven Moeder van God, Maria, 
na voltooiing van haar aardse levensloop met lichaam en 

ziel is opgenomen in de hemelse heerlijkheid” 
 

dogma afgekondigd door paus Pius XII in 1950 
 
 

 
   uit de Rondzang tot Maria          
   zie   VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL  –  deel III  –   
   het FIAT van de HEILIGMAKING                                                               blz 340  
 
    
   Geliefde Moeder,  
   dit dogma is slechts indirect en verborgen besloten in de heilige Schrift. 

Het werd gehaald uit een gelovig overzien van Uw specifieke plaats in de 
heilsgeschiedenis, de overlevering en de liturgie.  

   Zoals blijkt sinds de 5de eeuw uit Uw bekende feest van ‘Maria’s 
ontslapen’, later ‘Maria Tenhemelopneming’ (15 augustus), was de Kerk al 
eerder eenstemmig over deze geloofsovertuiging.  

   In het Lucas-evangelie staat over U geschreven: ‘Zalig zij die geloofd heeft’ 
(Lc 1,45). Omdat U de geheel begenadigde en de geheel gelovende was, 
gelden voor U ook op speciale wijze de beloften van het geloof: de 
opstanding tot het eeuwig leven, dat aan de hele mens, met lichaam en 
ziel, is beloofd. 

 
 

   Maria, de Kerk legt uit dat het in deze geloofswaarheid niet gaat om een 
historische overlevering betreffende tijd, plaats en omstandigheid van Uw 
sterven (Jeruzalem of  Efese).  

   Anders dan bij de Hemelvaart van Jezus, waarover de verschijningen van 
de verrezen Christus  vertellen, zijn er geen getuigen voor Uw opneming in 
de hemelse heerlijkheid. Dit is iets wat God heeft bewerkt, maar geen 
historisch vast te leggen te dateren gebeurtenis.  

   Uw Tenhemelopneming is niet zoals de Verrijzenis en Hemelvaart het 
fundament van onze hoop op de verrijzenis, maar een vrucht van Christus’ 
Verrijzenis en Hemelvaart en daardoor EEN VERSTERKING VAN ONZE EIGEN 
HOOP.  

   De Kerk blijft echter wel wijzen op Uw bijzonder nauwe verbondenheid 
met Uw Zoon en met de weg die Hij moet gaan. Gemeenschap met Jezus is 
gemeenschap met het Kruis en de Verrijzenis en daartoe zijn alle 
christenen geroepen. Op grond van Uw UNIEKE VERBONDENHEID is bij U 
nu al gerealiseerd, waartoe wij nog voorbestemd zijn: de verrijzenis van het 
lichaam. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 
   Geliefde Koningin,  
   Jezus openbaarde aan Luisa dat, ondanks alle Smarten, door Hem en ook 

door U, door de eenheid van het Licht van Zijn Wil, altijd tezelfdertijd 
STEEDS NIEUWE VREUGDEN  werden ervaren die U nauwer omvatten dan 
de diepste pijnen.  

   Door het vrijwillig aanvaarden van alle beproevingen werd het Hart van de 
Vader speciaal geraakt en zeeën van genade werden ontketend (deel 19, 
11.7.1926).  

   Voor Uw voortdurende onthechting, voor Uw lessen in het offeren in 
vrijheid en voor Uw onafgebroken hulp bij onze eigen pogingen, danken en 
beminnen wij Jezus en U in alle eeuwigheid. Mogen wij ooit de heerlijkheid 
zien van Uw vreugden.  

   Samen met heel de Kerk en met heel het hemelse hof plaatsen wij er nu al 
ons ‘ik hou van U, ik dank U, ik zegen U’ op. 

 
 

 
 
  “Wie is Zij, die van het ballingsoord komt, vergezeld door de 
Heer zelf, volkomen heilig en mooi en met in Haar hand de 
scepter van Koningin? Zo groot is Zij, dat de hemelen zijn 
afgedaald om Haar te ontvangen. Geen enkel schepsel is zo 
gesierd de hemelse regionen ooit binnengekomen. Zo bijzonder en 
zo machtig is Zij, hoog verheven boven allen.” 

   zie ‘DE MAAGD MARIA IN HET KONINKRIJK VAN DE GODDELIJKE WIL’ blz 142 
   
 
   uit het getijdengebed op de vooravond van dit hoogfeest: 
God, voor de eenvoud van de heilige Maagd Maria hebt Gij oog 
gehad en haar zo begenadigd dat uw eniggeboren Zoon als mens 
haar kind kon worden. Daarom hebt Gij haar gekroond met de 
hoogste heerlijkheid. Verleen ons, dat ook wij door het wonder 
van de verlossing gered worden en op haar bede verheven 
worden tot U. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U 
leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

 


