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HOOGFEEST 
MARIA TENHEMELOPNEMING 

15 augustus 
 
Een klein gedeelte uit de RONDZANG VOOR MARIA, terug te vinden in VAN 
GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – deel III – het FIAT van de HEILIGING  
(dit boek en ook de delen I en II) werd herzien en opnieuw uitgegeven.  
Deze boeken zullen te verkrijgen zijn op onze samenkomst van 17 september 
in de Oude Abdij te Drongen.   
 
 

Geliefde Moeder, het dogma van Uw Tenhemelopneming is slechts 
indirect en verborgen besloten in de heilige Schrift. Het werd 
gehaald uit een gelovig overzicht van Uw specifieke plaats in de 
heilsgeschiedenis, de overlevering en de liturgie. Zoals vanaf de 
vijfde eeuw blijkt uit het bekende feest van ‘Maria’s ontslapen’, en 
jaren later ‘Maria Tenhemelopneming’ (15 augustus), was de Kerk 
toch al eerder eenstemmig over deze geloofsovertuiging. In het 
evangelie van Lucas staat over U geschreven:                                 
‘Zalig zij die geloofd heeft’ (Lc 1,45).  
 
Omdat U de volkomen begenadigde en de een en al gelovende 
was, gelden voor U ook op een erg aparte manier de beloften van 
het geloof: de opstanding tot het eeuwig leven, dat de gehele 
mens, met lichaam en ziel, is beloofd. In deze zin heeft paus Pius XII 
in 1950 het dogma afgekondigd:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“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”. 
  
(De afkondiging van dit dogma gaf een groot tumult onder de 
protestantse theologen en de meeste verzetten zich tegen de 
pauselijke autoriteit).  
 
De Kerk legt verder uit, Maria, dat het in deze geloofswaarheid wel 
niet gaat om een historische overlevering aangaande tijd, plaats en 
omstandigheid van Uw sterven (Jeruzalem of Efese). Anders dan bij 
de Hemelvaart van Jezus, waarover we lezen in de verschijnings-
verhalen van de verrezen Christus, zijn er geen getuigen voor Uw 
opneming in de hemelse heerlijkheid. Dit is iets wat God heeft 
bewerkt - geen historisch vast te leggen en te dateren gebeurtenis. 
Uw Tenhemelopneming is immers niet, zoals de Verrijzenis en 
Hemelvaart, het fundament van onze hoop op de verrijzenis maar 
is slechts een vrucht van Christus’ Verrijzenis en Hemelvaart en 
daardoor een versterking van onze eigen hoop.  
 
De Kerk blijft wel wijzen op Uw buitengewone nauwe verbonden-
heid met Uw Zoon en met de weg die Hij moet gaan.          
Gemeenschap met Jezus is gemeenschap met het Kruis en de 
Verrijzenis, en daartoe is elke christen geroepen. Op basis van Uw 
uniek verbonden zijn is bij U nu al gerealiseerd, waartoe wij nog 
zijn voorbestemd: de verrijzenis van het lichaam. 
 
Glorierijke Koningin, de Kerk spreekt over een hemels leven om de 
heerlijkheid uit te drukken van een eeuwig leven vergelijkend met 
ons aardse leven.                                                                                     
Het verheerlijkte lichaam bevindt zich niet in een hemel die in tijd 
en ruimte kan worden bepaald. En de verrijzenis van het lichaam is 
ook helemaal anders dan de opwekking van een dode, zoals dat 
met Lazarus gebeurde. Het is een bovennatuurlijke gedaante-
verandering van het lichaam en kan niet objectief worden 
waargenomen. Uw tenhemelopneming was dus een heel bijzonder 
voorrecht en wat met U gebeurde zal ook aan ons gebeuren.  
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Maar dit zal volgens de kerkelijke overlevering slechts zijn op het 
einde van de wereld (Pius XII bepaalde niet de tenhemelopneming 
van de heiligen). De Kerk bepaalde wel dat de heiligen, nadat zij van 
alle zonden zijn gezuiverd, de glorie verkrijgen van de gelukzalige 
aanschouwing (Benedictus XII, in zijn ‘Benedictus Deus’ van 1336).  
 
Koningin van Hemel en aarde, de kerkelijke overlevering drukt 
verder haar geloof uit dat U wel degelijk zou zijn gestorven.       
Maar omdat U aan de voet van het Kruis stond en zo diep Jezus’ 
offerdood beleefde, moest U niet het offerende aspect van de 
natuurlijke dood ondergaan. Uw dood was een vreugdevolle 
overgang tot een verheerlijkt leven (uit ‘How to Understand the 
Virgin Mary’).  
 
Geliefde Koningin, Jezus vertelde Luisa dat door de eenheid van het 
Licht van Zijn Wil, ondanks alle Smarten, door Hem en ook door U 
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 bijzonder geraakt en 
werden er zeeën van genade ontketend (deel 19 - 11.7.1926).  
 
Wij danken en beminnen U en Jezus voor Uw bestendige 
onthechting, Uw lessen in het offeren in vrijheid en Uw 
onophoudelijke hulp bij de eigen pogingen.                                    
Mogen wij ooit de heerlijkheid zien van Uw vreugden.                
Samen met geheel de Kerk en het hele hemelse hof plaatsen wij er 
nu en altijd ons ‘ik hou van U, ik dank U en ik zegen U’ op. 

 

 


