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Vesper, 15 augustus 2019, 17 uur 
 
Broeders en zusters, 
 
‘Is daar iemand?’  Je ziet het gebeuren in een film.  Iemand stapt midden een donkere nacht 
of een bloedhete middag naar een ongekend huis, klopt op de deur en roept: ‘Is daar ie-
mand?’.    Het is een beslissende vraag: ‘Is daar iemand?’   Het antwoord dat al of niet komt, 
bepaalt of je benzine kan krijgen voor je leeggelopen tank of niet,  of je kan schuilen voor 
het onweer of niet,  of je bescherming tegen een achtervolger kan krijgen of niet,  of je 
een dokter kan bellen of niet.   Het is een spannend moment: ‘Is daar iemand?’.   En als ie-
mand antwoordt, hoe zal die eruit zien?   Is het een oude heer met een slaapmuts op?    Is 
het een sluwe booswicht die winst ruikt?    Is het een drinkebroer of drugverslaafde?   Is 
het een gedienstige vrouw die graag een praatje maakt?  Het brengt spanning in de film: ‘Is 
daar iemand?’  

 
Het is dezelfde vraag die wij stellen wanneer we bidden of wanneer we denken aan de 
hemel:  ‘Is daar iemand?’  Is daar iemand die echt luistert en meeleeft?   Is daar iemand met 
wie ik kan spreken, aan wie ik mijn lot mag toevertrouwen?    Is daar iemand die mij 
vriendelijk tegemoet zal komen?   Soms hebben wij de indruk dat we tegen een lege hemel 
spreken.   Dat ons woord geen antwoord krijgt.  Dat ons gebed geen verhoring vindt. Dat 
de hemel ons niet verstaat.   Voor vele tijdgenoten is het een pijnlijke ervaring.   Ze heb-
ben de hemel verloren waarin ze vroeger geloofden.  Ze kunnen niet meer geloven in een 
God en zijn heiligen die met ons meeleven.   Waarom nog bidden, zingen, danken… als 
hierboven toch niemand is die luistert en toehoort. ‘Is daar iemand?’:   rond deze geloofs-
vraag hangt vandaag veel onzekerheid. 

 
We vieren vandaag het feest van Maria tenhemelopneming.    Vanouds gelooft de Kerk 
dat Maria niet zomaar gestorven en begraven is.   Er zijn van haar lichaam geen relieken 
bewaard, nergens ter wereld.   Van haar leven op aarde is zij zonder onderbreking overge-
gaan in het leven bij God.   Als eerste van ons allen heeft zij deel gekregen aan de heer-
lijkheid die Jezus voor ons heeft bereid.  Zij was er ook helemaal klaar voor.   Niets in 
haar leven was vreemd aan God en aan Jezus.   Daarom ook heeft de Kerk Maria altijd 
bovenaan de lijst van alle heiligen geplaatst.   ‘Regina caeli’ of ‘Koningin van de hemel’: zo 
noemen we haar.   En sinds de oudste christelijke mozaïeken zetelt zij op dezelfde troon 
als Jezus, aan zijn rechterzijde.     ‘Is daar iemand?’   Ja, zegt de Kerk.  Al lijkt de hemel 



 
 
soms ver en ongenaakbaar, hij is niet leeg.  Als eerste en belangrijkste is daar Maria.  Als 
iemand luistert en opdoet,  dan zeker zij.  

 
Na deze plechtige vespers zullen we het beeld van Maria in processie terugbrengen naar 
de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof.  Daar zal het beeld een heel jaar staan, op zijn ge-
wone plaats, bereikbaar voor al wie wil naderen om te bidden, te luisteren, te kijken of om 
zomaar te zitten.   Daar zullen we opnieuw een kaarsje kunnen ontsteken en een gebed 
achterlaten.   ‘Is daar iemand?’   Ja, zegt Maria.   Kom maar af, wie je ook bent of wat je ook 
te zeggen hebt.   Trouwens, vaak weten we niet goed wat we moeten zeggen of vragen.  
Er zijn zovele situaties waaraan wij weinig kunnen veranderen.   Situaties die grenzen aan 
onze machteloosheid.   Niemand kan trouwens de dag van gisteren doen terugkeren.   
Niet zozeer wat je kan veranderen is dan belangrijk, maar wie met je meegaat.  Wie samen 
met je doorgaat.  Wie je weer kracht en vertrouwen geeft.  Wie je het beste inzicht mee-
geeft en de beste beslissing helpt nemen. ‘Is daar iemand?’   Je mag ervan op aan dat Maria 
er is, en dat je bij haar terecht kan.   Dat vieren we vandaag, op het feest van haar tenhe-
melopneming. 
 
Amen. 
 
 
+ Johan Bonny 
Bisschop van Antwerpen 


