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Zondag 15 augustus
Hoogfeest Maria-ten-Hemelopneming
Epistel : Boek : Judith 13, 22 – 25 ; 15, 10
Evangelie : Luca
s 1, 41 – 50
Gij zijt de roem van Jeruzalem,
de vreugde van Israël,
de glorie van ons volk.
Judith, 13, 25

Het feest van Maria-ten -Hemelopneming is in ons land één van de
vier ‘geboden’ feestdagen wat wil zeggen dat gelovigen dan
verplicht zijn op die dag de H. Mis bij te wonen. Het is het 4de en
laatste dogma dat de Kerk als geloofspunt heeft afgekondigd. Twee
dogma's uit de oudheid worden in de Katholieke Kerk en de
Oosterse Orthodoxie beleden: het moederschap van Maria en Haar
maagdelijkheid.
Door de Maagdelijke geboorte schonk Maria het leven aan Christus.
Maria is maagd, voor, tijdens en na de geboorte van Christus.
Maria, Moeder van God -Theotokos-.werd afgekondigd als
geloofswaarheid in het jaar 431 tijdens het Concilie van Trente. In
wezen is dit een christologische uitspraak: Maria is moeder van
Jezus, die zowel volledig mens als volledig God is. Twee naturen in
één.
Maria altijd maagd werd afgekondigd in het jaar 649
tijdens de Synode van Lateranen. Door de maagdelijke geboorte
schonk Maria het leven aan Christus. Maria is maagd, voor, tijdens
en na de geboorte van Christus.
Paus Pius IX kondigde in 1854 het dogma van de Onbevlekte
Ontvangenis af. Maria was vanaf haar ontvangenis in de schoot van
haar moeder, de heilige Anna, en zo ook bij haar geboorte
gevrijwaard van de erfzonde. Vier jaar later bevestigde de H. Maagd
dit tijdens haar verschijning te Lourdes aan het 14-jarig meisje,
Bernadette Soubirous Bernadette: “Ik ben de Onbevlekte
Ontvangenis”.

Paus Pius XII voegde in 1950 aan de drie dogma's toe dat Maria in
de hemel was opgenomen met lichaam en ziel. Het kan niet dat de
God-mens gedragen werd in een lichaam besmet door de erfzonde.
We weten met zekerheid dat het feest al in het midden van de vijfde
eeuw gevierd werd in Armenië. Een eeuw later wordt het ook al
gevierd in Gallië en onder oosterse invloed wordt het in de zevende
eeuw ook in Rome gevierd. In het Oosten werd het feest doorgaans
gevierd onder de naam ‘Ontslaping van Maria’ terwijl men in het
Westen zou gaan spreken van de ‘Opneming van Maria’ (in de
hemel). Soms sprak men ook, in oost en west, van de ‘Geboorte van
Maria’ (voor de hemel).
Dat het feest op 15 augustus wordt gevierd heeft te maken met het
feit dat reeds vroeger op deze datum de verjaardag werd gevierd van
de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg
tussen Bethlehem en Jeruzalem.
Traditioneel is deze dag in Antwerpen ook ‘moederkensdag’. Ook
traditioneel is dat er op deze dag processies door de straten gaan met
beelden van Maria en het H. Sacrament
Maria, als gij onze schreden geleidt
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd
Dan landen wij veilig ter hemelse ree
En danken u eeuwig, o Sterre der zee
Aan allen, aan alle Maria’s en moeders in het bijzonder een
Zalige Hoogdag !
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