
453Lc1 Maria Tenhemelopneming; Apok. 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; 1 Kor. 15, 20-26; Lc. 1, 39-56 

“Hij verheft de geringen” zong Maria in haar danklied. Dat was profetisch, hoewel ze op dat 

moment nog niet kon voorzien dat ze daarmee alles van zichzelf zei. Vandaag vieren wij 

immers háár verheffing. Want in haar tenhemelopneming heeft zij de voltooiing van haar 

verheffing bereikt. 

Maria rekende zichzelf echter wel degelijk van meet af aan tot de geringen: tot de kleinen en 

deemoedigen, de armen van Gods volk. Bij de aankondigen van Jezus’ geboorte door de 

engel Gabriël noemde zij zich: “de dienstmaagd van de Heer.” Letterlijk staat er: de slavin. 

Het volk Israël is het kind van God, maar Maria is de slavin van de Heer. In haar  Magnificat 

herneemt ze deze typering als ze haar vreugde uitzingt om God, haar redder: “daar Hij 

welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd.”  Haar kleinheid is haar 

nederigheid, haar deemoed. Zij beschouwt zichzelf als de geringste, de laagste in rang. 

Het is deze kleinheid en geringheid die God behaagt. Jezus prijst in de Bergrede diegenen 

gelukkig die arm zijn van geest “want aan hen behoort het Rijk der hemelen.” Maria is van 

deze armoede van geest de icoon, het toonbeeld en voorbeeld. Als aan geen ander 

behoorde aan Maria het Rijk der hemelen. Zij droeg het immers in haar schoot door de 

overschaduwing van de Heilige Geest. De engel had het haar gezegd: “zie gij zult zwanger 

worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn 

en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, God de Heer zal Hem de troon van zijn vader 

David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn 

koningschap zal nooit een einde komen.”  

Vervuld van deze belofte ging Maria op weg naar haar nicht Elisabeth om haar bij te staan in 

haar zwangerschap. Hierin toont zij de grootheid van haar geringheid. Vol van genade maakt 

zij zich klein door dienstbaar te zijn aan het heil van mensen. Zoals Jezus is gekomen om te 

dienen, zo is Maria dienares van het Verbond. Elisabeth prijst Maria zalig als degene “die 

geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” De 

menswording en geboorte van Jezus worden hier als de vervulling van alle beloften 

beschouwd die God eertijds in het Oude Testament gedaan heeft. Elisabeth begroette haar 

nicht daarom ook als “de gezegende onder de vrouwen”  en als “de moeder van de Heer”. 

Maria wordt zalig geprezen omwille van haar geloof in de vervulling van wat haar is beloofd, 

dat wil zeggen om haar geloof in Jezus. In Jezus toont God dat Hij zijn volk zal wegvoeren uit 

de verdrukking, het de weg ten leven zal wijzen, het zal bevrijden uit de gevangenschap en al 

zijn wonden zal genezen. Onvoorwaardelijk is het geloof van Maria. In haar geringheid is zij 

geheel ontvankelijk voor de vervulling van het Woord van de Heer. Zij heeft zich geestelijk 

leeg gemaakt, zich van zichzelf ontdaan, opdat de Heer –  ook lichamelijk -  de vrucht van 

haar schoot kon worden. 

Omwille van deze eenheid met Jezus, haar Zoon, in zijn menswording, deelt zij ook in zijn 

opstanding. Want in de lichamelijke verrijzenis van Jezus uit de dood ligt ook de volheid van 

de vervulling. We hoorden Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs: “Want omdat door 

een mens de dood is gekomen komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen 



sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: 

als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.”  

In haar geringheid deelt Maria in de koninklijke weg van de ontlediging die Jezus is gegaan: 

“Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid 

met God: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is 

aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zichzelf vernederd…. 

Daarom heeft God Hem hoog verheven.”  

En zo staat Maria vandaag als “een groot teken aan de Hemel: een Vrouw, bekleed met de 

zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” Zij is de 

Geringe die ten hemel is opgenomen en troont naast de Koning. De liturgie van deze dag 

past op Maria de woorden van Psalm 45 toe: “Koningsdochters zijn onder uw schonen, statig, 

rechts van u, uw gemalin, in het glanzende goud van Ofir. Luister, jonkvrouw, zie op, geef 

gehoor, láát uw volk, láát het huis van uw vader, zo de koning uw schoonheid begeert – hij 

uw heer – buig u voor hem neder: straks zoeken, o dochter van Tyrus, met geschenken 

rijksgroten uw gunst.” 

Maria beantwoordt de zaligspreking van Elisabeth met een loflied waarin zij voorziet dat 

“van heden af elk geslacht haar zalig prijst omdat Hij die machtig is aan haar zijn 

wonderwerken deed.” Als geen ander is Maria zich bewust dat alles wat aan haar is 

geschiedt niet haar verdienste is, maar het werk van de Allerhoogste. Zij weet zich de 

representante van Israël, maar ook de stem van alle armen en ontrechten die in de geboorte 

en opstanding van Jezus barmhartigheid en rechtvaardigheid ontvangen. 

In haar tenhemelopneming straalt Maria voor ons allen als de eerste van de 

mensenkinderen die de volheid van het heil heeft ontvangen. Zij belichaamt onze eigen 

voltooiing als gelovigen. Maria is de nieuwe Eva aan wie wij het nieuwe leven te danken 

hebben. Maria is de Moeder van alle gelovigen. Vandaar dat de Kerk niet ophoudt elke dag 

opnieuw haar loflied te zingen in het avondgebed. Als we de woorden van Maria in de mond 

nemen voltrekt zich tegelijk ook aan ons het geheim van de verlossing. God zal ook aan ons 

vervullen wat Hij heeft beloofd. Hij zal ook aan ons zijn wonderwerken doen als wij, net als 

Maria, geloof hechten aan Gods Woord. 

God verheft de geringen. Maria is ons voorland. In zijn Regel voor monniken schetst sint 

Benedictus deze koninklijke weg, die de weg van Maria is, in het zevende hoofdstuk over de 

nederigheid. Hij stelt dat iedere zelfverheffing een vorm van hoogmoed is. Door hoogmoed 

dalen we af, maar door nederigheid klimmen we op. De ladder van ons leven zal, als ons hart 

nederig is geworden, door de Heer naar de hemel worden opgericht. De top van de 

volmaakte liefde bereiken we door af te dalen in onze geringheid. Zie hier het programma 

van ónze tenhemelopneming. Als we Maria volgen in haar dienstbare geringheid zullen wij 

de volheid van de verlossing in ons leven, in ziel en lichaam, mogen ervaren. “Zalig zij die 

geloven dat tot vervulling zal komen wat hun vanwege de Heer is gezegd.” Amen. 


