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Zondag 15 augustus 2021 
Feest van Maria, ten hemelopneming 
 

Antonius van Padua, Nijmegen 
Thema: In liefde opgenomen 
   
Zusters en broeders, 
 
Toevallig valt 15 augustus dit jaar op een zondag. Maar de meesten van 
ons kunnen zich nog wel herinneren dat 15 augustus ook als het op een 
doordeweekse dag viel, als zondag werd gevierd. Tot 1967 was het een 
nationale vrije dag.  
Al in de zesde eeuw werd op deze datum het belangrijkste Mariafeest 
vastgelegd door de orthodoxe christenen: de ten hemelopneming van de 
Moeder van Jezus. En een eeuw later werd dit ook door Rome 
overgenomen. 
Maria, met ziel en lichaam in de hemel opgenomen, net als haar zoon. 
Herenigd met haar zoon, bij de vader. In de bijbel vinden we overigens 
niets over deze gebeurtenis. Daar staat niet hoe het met haar verder 
ging nadat we haar met Pinksteren met de angstige apostelen bijeen 
zagen waar de Geest over hen neerdaalde. Alle ruimte voor 
legendevorming dus.  
 
En die kwam er dan ook. Onder het kruis stond Maria met Jezus’ zijn 
lievelings leerling Johannes. En Jezus sprak: ‘Moeder, zie daar uw zoon’ 
en ‘Zoon, zie daar uw moeder’. Daarmee wees hij deze twee voor hem 
zo belangrijke mensen toe aan elkaars zorg. Volgens de overlevering 
verlieten zij Jeruzalem en trokken naar Efeze, aan wat tegenwoordig de 
Turkse westkust is. Het huisje waar ze gewoond zouden hebben, is 
tegenwoordig een drukbezocht pelgrimsoord, waar ik een aantal jaren 
geleden zelf ook was. 
Opvallend genoeg is zelden sprake is van de dood van Maria, maar 
alleen van haar glorievolle ten hemelopneming. Toch was het volgens 
een van de verhalen rond deze gebeurtenis zo dat Maria ‘ontsliep’ in 
aanwezigheid van alle apostelen, behalve – hoe kan het ook anders – 
Thomas. Omdat die haar alsnog ook eer wilde bewijzen, bezocht hij 
haar graf en was daar getuige van haar ten hemelopneming. Daarbij 
schonk Maria hem een gordel. Die kon hij aan zijn medeleerlingen tonen 
toen zij hem niet geloofden, alsmede het lege graf. Een mooi verhaal, 
dat haar geschiedenis krachtig verbindt met die van haar Zoon: als 
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enige sterveling met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Een 
riskante uitspraak misschien, maar ze krijgt daarmee bijna de status van 
een godin. Niet toevallig werd in Efeze in de voorchristelijke tijd de godin 
Artemis vurig vereerd. 
 
Ik zei het al: Maria ten hemelopneming geldt als het belangrijkste 
Mariafeest. In de meeste ons omringende landen is het op 15 augustus 
nog ‘zondag’ en vooral in landen als Spanje, Italië, Frankrijk en 
Oostenrijk kun je, als je daar op vakantie bent, op die dag nog Maria 
processies tegenkomen. In Vlaanderen is 15 augustus zelfs moederdag. 
Dit bevestigt allemaal de belangrijke rol die Maria speelt in de 
geloofsbeleving van de mensen daar.  
Maar ook bij ons is haar rol sterker dan je zou denken, als middelares 
tussen ons mensen en haar Goddelijke Zoon. Het aardse leven kent 
maar al te vaak verdriet, teleurstelling en wanhoop. Een toegewijd 
gebed tot Maria, een kaarsje opsteken bij haar beeltenis kan dan rust 
geven, een lichtpuntje zijn dat het leven weer draaglijker maakt. En zo 
kan het kleine wondertjes laten gebeuren in ons. Wondertjes van rust, 
ruimte en vertrouwen. Ook strikt genomen niet-gelovigen staan vaak stil 
voor een beeltenis van de Moeder Gods en steken kaarsjes aan met 
een bepaalde intentie, ik ken het uit hun eigen verhalen.  
In Limburg, waar ik jarenlang als pastor in een verpleeghuis werkte, is 
het tevens gewoonte op Maria ten hemelopneming een zogenaamde 
kroetwusj uit te delen: een tijdens de eredienst gezegend boeketje 
geneeskrachtige planten als boerenwormkruid, dille, bijvoet, kamille en 
duizendblad. Dit gebruik is gebaseerd op de legende dat in het lege graf 
van Maria geurige, geneeskrachtige kruiden werden gevonden. Vaak 
worden er ook korenaren aan toegevoegd en twijgjes van een 
vruchtboom, waarmee het tevens een ‘oogstdankboeketje’ wordt. Maria 
is immers als moeder ook symbool van vruchtbaarheid. 
Ik wil graag afsluiten met woorden uit het gebed dat wij naast het Onze 
Vader als kind het eerste leerden: heilige Maria, moeder van God, bid 
voor ons, telkens weer tekortschietende schepselen. Nu, en in het uur 
van onze dood, Amen. 


