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Broeders en zusters, 
 
Vanavond begint de liturgische viering van de Tenhemelopneming van Maria. In Antwer-
pen vieren we dat feest met extra luister en schoonheid.   Het is het patroonsfeest van het 
bisdom, de kathedraal, het kapittel en de stad Antwerpen.  Het is ook een hoogdag voor 
de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof. Naast de leden van onze eigen kapel van Onze-
Lieve-Vrouw, begroeten we vanavond heel hartelijk een delegatie van de Broederschap 
van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Zij hebben eraan gehouden om de vooravond 
van dit Mariafeest met ons mee te vieren.  Brabant heeft Maria altijd in het hart gedragen, 
langs beide zijden van de grens tussen het huidige België en Nederland. Vanavond mogen 
we ook Zijne Excellentie Monseigneur Augustine Kasujja verwelkomen, de nieuwe apos-
tolische nuntius in ons land. Maria is niet alleen van Antwerpen, gelukkig maar!   Zij is 
van alle christenen en van heel de Kerk. De aanwezigheid van de nuntius geeft aan onze 
biddende verbondenheid met de wereldkerk een bijzondere betekenis. 
 
We zijn deze liturgie begonnen met een processie. We hebben het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw van Antwerpen in processie rond de kathedraal gedragen. Viermaal hebben we 
halt gehouden om te bidden, op voorspraak van Maria, voor de grote noden van Kerk en 
wereld.  Daarna hebben we het beeld van Onze-Lieve-Vrouw feestelijk de kathedraal bin-
nengedragen.  Het staat nu vooraan, in zijn mooiste gewaad. Deze kleine mariale proces-
sie lijkt merkwaardig goed op de processie waarover we hoorden in de eerste lezing uit het 
boek van de Kronieken. Wat gebeurde er in de tijd van koning David? In aanwezigheid 
van alle Israëlieten liet David de Ark van God -de Ark van het Verbond- in een feestelijke 
processie overbrengen naar een nieuwe tent die hij had laten opslaan.  Dragers droegen de 
Ark met draagstokken op hun schouders.   Ondertussen lieten muzikanten feestelijke 
zang en muziek horen. Het was een ingrijpende gebeurtenis voor heel het volk van Israël.  
De Ark van het Verbond vond een mooi en waardig onderkomen in een nieuwe tent.  
Waarom in een tent? Volgens de voorschriften van Mozes moet de Ark van God -de Ark 



 
 
van het Verbond- verplaatsbaar zijn.  Wanneer het volk van God zich verplaatst, moet het 
de Ark van God kunnen meenemen. De Ark van God en het Volk van God horen im-
mers bij elkaar.  Het volk trekt waarheen God het zendt en God trekt met zijn volk mee.     
God woont onder zijn volk, zowel in tijden van voorspoed als in tijden van tegenspoed.  
Te allen tijde wil Hij voor hen bereikbaar en aanspreekbaar zijn.  God past beter in de 
verplaatsbare tent van een kampeerder dan op de onverplaatsbare sokkel van een stand-
beeld. Juist omdat God geen onbeweeglijk standbeeld maar een beweeglijke tochtgenoot 
is, hoort zijn Ark in een tent te staan.   
 
In de litanie van Onze-Lieve-Vrouw krijgt Maria naast vele andere titels en aansprekingen 
ook de naam 'Ark van het Verbond'. Maria, Ark van het Verbond, bid voor ons. Het is een 
mooie en geheel  Bijbelse naam voor Maria. Heel haar leven stond in het teken van het 
verbond tussen God en zijn volk. Tot de grote beloften van het verbond behoorde de 
komst van de Messias. Maria mocht aan de komst van de Messias haar volle medewerking 
verlenen, als vrouw en als moeder.  Daartoe werd zij onder alle vrouwen door God uit-
verkoren. Als moeder van de Heer was zij nauw met God verbonden en God nauw met 
haar. Trouwens, zo beweeglijk als de Ark van het Verbond, zo beweeglijk was Maria. Hoe 
vaak is Maria niet onderweg, wanneer het Evangelie over haar spreekt: onderweg naar 
haar nicht Elisabeth, onderweg naar Nazareth voor de volkstelling en naar Bethlehem 
voor de geboorte, onderweg met Jozef en het kind Jezus naar de Tempel van Jeruzalem,  
onderweg met Jezus en de leerlingen naar zovele dorpen en steden waarheen zij trokken 
om de Blijde Boodschap te verkondigen, onderweg met Jezus in zijn laatste dagen en uren 
tot onder het kruis, onderweg met de leerlingen in de dagen voor en na Pinksteren.  Maria 
is na de geboorte en de opvoeding van Jezus niet thuis gebleven, als een getuige vanop 
afstand. Neen, zij is met Jezus en zijn leerlingen meegegaan, langs de moeilijke weg van de 
Blijde Boodschap.  
 
Wat Maria doet in het Evangelie, dat doet ze vandaag nog steeds, als Moeder van de 
Kerk. Zoals de Ark van het Verbond meetrekt met het Volk van God,  zo trekt Maria 
mee met de Kerk.  Waarheen leerlingen van Jezus ook gaan, Maria is hun nabij. Vandaag 
zijn in onze kathedraal gelovigen aanwezig van verschillende katholieke geloofsgemeen-
schappen, afkomstig uit vele landen en continenten. Allen kennen en eren zij Maria met 
de naam van een plaatselijk heiligdom of een plaatselijke devotie.  Allen vinden zij de weg 
naar Maria, met hun dagelijkse vreugde en zorg, hun dankbaarheid en hun verdriet, hun 
kleine en grote voorbede, hun zorg voor kinderen en kleinkinderen, hun zoektocht door 
het geloof en het gebed.  Voor ons is Maria een teken en een middelares van Gods nabij-
heid.  Bij haar voelen wij geen afstand, geen vervreemding.  Bij haar zijn wij kind aan huis, 
zoals kinderen bij hun moeder.  Bij haar weten wij ons geborgen, met onze sterkte en on-
ze zwakte, ons vertrouwen en onze twijfel.   
 



 
 
Vandaag, op het feest van haar Tenhemelopneming, vieren we Maria als onze Hemelse 
Moeder.   Maria is geen onbeweeglijk standbeeld.   Zij staat niet op een hoge sokkel.  Ze 
leeft met ons mee.  Ze trekt met ons mee, doorheen het leven en doorheen de tijden.  Op 
deze vooravond van de Tenhemelopneming van Maria mogen wij samen zeggen: 'Maria, 
Ark van het Verbond, bid voor ons'. 
Amen. 
 
+ Johan Bonny 
Bisschop van Antwerpen 


