MARIATENHEMELOPNEMING MARIATENHEMELOPNEMING za 17 augustus 2019
In dit weekend vieren wij de tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam
in de hemel. Het is een bijzonder Mariafeest. Dit feest ligt in het
verlengde van Pasen, het feest van de verrijzenis van de Heer. Aan Maria
kunnen wij aflezen wat de verrijzenis van de Heer voor ons mensen betekent.
Maria heeft steeds geheel aan God toebehoord. In haar was er niet de
spanning om los van God te leven, die ons zo vaak parten speelt. Haar ja
tegenover God was een ja, zonder voorbehoud.
We zien dat Maria in haar leven een keuze heeft gemaakt voor God in haar
leven. En ze heeft een keuze gemaakt voor de mensen om haar heen. Ze waaide
niet met alle winden mee en ze liet zich niet ertoe verleiden om gemakzucht
of eigenbelang als kompas te nemen. Haar ja was ja en haar neen een neen.
Op de vraag van de engel of zij de moeder van de Zoon van God wil worden,
antwoordt ze: ‘Mij geschiede naar uw woord’. God mag iets van haar vragen
en daarop zegt ze ‘ja’ en in heel haar verdere leven heeft zij dit jawoord
consequent volhouden. Maria leert ons de liefdevolle trouw.
In Maria haar was geen kwaad en dus ook geen bederf. Met ziel en lichaam is
zij nu bij God. Zo verbindt zij de aarde met de hemel.
Vaak wordt Maria afgebeeld met een kroon van 12 sterren. Het getal 12
verwijst in de bijbel steeds naar heel de mensheid van alle werelddelen en
van alle tijden. Maria is dus van ons allemaal. Ze is onze hemelse moeder,
en zoals op de bruiloft van Kana ontgaat haar de menselijke nood niet. Ook
vanuit de hemel blijft ze met ons verbonden en herkennen we haar als iemand
die ons leven deelt. Want zij kent het leven.
Ze voelt met ons mee. Om moeder van Jezus te zijn heeft ze grote gevaren
doorstaan. Ze bracht haar kind ter wereld in een stal omdat er voor haar
geen plaats was in de herberg. Ze moest kort daarna vluchten naar Egypte
omdat Herodes haar kind wilde doden. Tenslotte stond ze onder het kruis,
waaraan haar zoon was terechtgesteld. Maria kan met iedereen meevoelen en
dat voelen we zo ook.
Maar ze is ook een gids die ons de weg wijst, omdat ze ook het symbool is
voor het goede van God. Ze staat voor liefde en vrede. Maar ze wijst ons
ook aan wat kwaad is, haat en onvrede. Ze heeft er ook onder geleden maar
nam er niet aan deel. Daarom is Maria voor ons een voorbeeld en een
bescherming. Amen.

