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Broeders en zusters, 
 
Vandaag en morgen viert de Kerk het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria.   
In Antwerpen vieren we dat hoogfeest met bijzondere luister.   Het is immers het pa-
troonsfeest van de stad, van het bisdom en van de kathedraal van Antwerpen. Vóór deze 
eucharistieviering hebben we het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen in proces-
sie rond de kathedraal gedragen.  Nu prijkt haar beeld hier vooraan de kathedraal, hoog 
en plechtig.  Wij mogen Maria niet verborgen houden. Allen mogen haar zien en zich tot 
haar richten, niemand uitgezonderd.   Zij is onze hemelse Moeder.  In het woordenboek 
staat bij ‘hemels’ een lange sliert superlatieven:  heerlijk, bekoorlijk, mooi, prachtig, schit-
terend, verheven, verrukkelijk, groots, heilig, nobel, betoverend, statig, majestueus,…  Al 
deze woorden passen bij Maria.  Je kiest vandaag je woord maar uit: het woord dat past bij 
hoe jij kijkt naar Maria, onze hemelse Moeder.   We mogen vandaag best wat overdrijven! 

 
Welk soort moeder was Maria? Er zijn immers verschillende soorten van moeders.  Maria 
was geen moeder die haar zoon vasthield of thuishield.   Zij bond Hem niet vast aan haar 
moederschap.  Ongetwijfeld zal Maria als een attente moeder hebben gezorgd voor Jezus 
toen Hij nog een kind en een jongen was.  Ze zal genoten hebben van zijn aanwezigheid.  
Hoelang Jezus thuis heeft gewoond, weten we niet. Is Hij als opgroeiende man op ver-
kenning gegaan onder het Joodse volk, in Joodse steden of bij  Joodse religieuze bewegin-
gen?  Is Hij gaan luisteren naar gekende Joodse leraren of profeten, zoals Johannes de 
Doper?  Was Hij soms een langere tijd weg van huis, alleen of met vrienden? We weten 
het niet.  Wel kunnen we vermoeden dat Hij tot aan zijn openbaar optreden geen andere 
vaste thuis had dan bij Maria.   Hij was en bleef een man van Nazareth.   Heeft Maria 
Hem daar bij zich gehouden?   Neen.  Zij gaf Jezus de vrijheid om aan zijn zending te be-
ginnen, wanneer de dag er voor was aangebroken. Toen werden de rollen omgekeerd.  
Jezus vertrok voor zijn openbaar optreden en Maria is Hem gevolgd.   Zij is Hem in zijn 
vrijheid gevolgd.  Zijn weg werd haar weg, zijn vrijheid werd haar vrijheid, zijn zending 
werd haar zending.   Maria schiep de ruimte waarin Jezus zichzelf kon zijn en de opdracht 
kon volbrengen die de Vader Hem gegeven had.    

 



 
 
Maria schiep ruimte voor Jezus.  Nadien deed ze dat nog eens: voor de apostelen na Pink-
steren.  Toen de apostelen na Jezus’ dood en opstanding niet meer wisten waartoe of 
waarheen, bleef Maria bij hen.  Ze kwam met hen samen om te bidden en te wachten op 
de komst van de Heilige Geest.   Ze hield de groep bijeen.   Echter, zodra de Heilige 
Geest was gekomen, liet ze de apostelen los.   Ze liet hen vertrekken, ieder naar zijn eigen 
zendingsgebied, om het goede nieuws van de Verrijzenis te verkondigen.  Zij zou de laat-
ste geweest zijn om de apostelen bij zich of bij elkaar te houden. Maria opende mee de 
ruimte waarmee zij aan hun zending konden beginnen.  Hoe verder de apostelen trokken 
met het Evangelie, hoe meer Maria zich met hen verbonden voelde.   Zo is het trouwens 
gebleven.  Waarheen christenen ook gingen, waar zij ook gemeenschappen stichtten,  wat 
voor vreugde of verdriet hun ook overkwam: steeds wisten zij zich verbonden met Maria.   
Het moederschap van Maria is niet kleinzielig of besloten.  Neen, het schept ruimte: ruim-
te voor Jezus en ruimte voor de Kerk. 

 
Vandaag vieren we de Tenhemelopneming van Maria.  Maria is niemand minder dan onze 
hemelse Moeder. Zonder dat ‘hemelse’ zou haar moederschap te besloten zijn, te be-
schermend.   Maria kan niet de moeder zijn van slechts één kamer, één verdieping of één 
afdeling uit het huis van God.  Zij kan niet de moeder zijn van slechts één strekking, één 
beweging of één zendingswerk in de Kerk.  Het moederschap van Maria is even hoog en 
breed als het huis van God.   Het is even ruim en omvattend als het verlossingswerk van 
Jezus Christus.   Maria doet ons steeds verder kijken: verder dan ons eigen huis en ons 
eigen werk,  verder dan ons eigen land en volk, verder dan onze eigen inzichten en over-
tuigingen.    

 
Goede vrienden,  ik weet niet wat het feest van Maria-Tenhemelopneming bij u oproept.  
Ongetwijfeld een gevoel van schoonheid en fierheid, van vertrouwen en geborgenheid.  
Maria is van ons, en ook haar feest is van ons.   In Antwerpen kunnen we zeggen: ‘Maria 
is van A’.    Hoewel: als onze ‘hemelse’ moeder is Maria niet alleen van A!   Gelukkig maar! 
Zij is een moeder die haar kinderen vrij maakt en de baan opstuurt, voorop en vooruit.   
Wat vraagt Maria ons vandaag?  Niet om aan haar rokken te blijven hangen.  Wel om in 
de vrijheid van het Evangelie te staan en met Jezus mee te gaan, zo ver als mogelijk.    Als 
hemelse Moeder kijkt en ziet Maria altijd verder dan wij hier beneden.   Ze ziet de weg die 
wij nog kunnen afleggen,  de stappen die wij nog kunnen zetten,  de mensen die wij nog 
niet hebben aangesproken,  de ontmoetingen die wij nog niet hebben aangevat.  ‘Blijf niet 
hangen in moeders achterkeuken’, zegt Maria, ‘maar ga op weg, zover je kunt, zoals Jezus 
en de apostelen het je hebben voorgedaan’.  Ga in je vrijheid staan, de vrijheid van het 
Evangelie! 

 
Met deze boodschap mogen we het feest vieren van de Tenhemelopneming van Maria.  
Dank aan Maria, onze hemelse moeder! Amen. 
 
+ Johan Bonny 
Bisschop van Antwerpen 


