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Maria Tenhemelopneming 14 augustus 2022  Ja! voor een hemel op aarde 

Don Boscoparochie Kessel-Lo  

 

Welkom- kruisteken 

Gezegend het licht van deze morgen. 
Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. 
Gezegend ieder van u, om wie je bent,  
om wat ons samenbrengt, 
in naam van wie wij noemen: Vader, Moeder, Zoon en Geest. 

Inleiding  

Maria, in de eerste eeuwen van het christendom en in de latere kerkgeschiedenis 

hebben ze van jou een ware godin gemaakt.  

De geschriften van het Nieuwe Testament zeggen er niets over  

maar in de zesde eeuw bracht men jouw tenhemelopneming  

voor het eerst ter sprake.  

In 1950 werd je hemelvaart zelfs een dogma.  

Maar wie was jij als vrouw, moeder en mens?  

Vanuit de bronnen van het evangelie  

kunnen we dit toch wel afleiden:  

je was een hemelse vrouw  

omdat je zo krachtig was in je aardse bestaan.  

Je was een open vrouw  

omdat je vrijheid en ruimte schonk  

aan die bijzondere zoon Jezus van jou.  

Je was een betrokken vrouw  

omdat je zijn levensweg en missie volgde.  

Je was een vastberaden vrouw  

omdat je samen met andere vrouwen  

begaan bleef met de beweging na Jezus’ dood.  

Je was in je menselijke bestaan g(G)eestkrachtig en zorgzaam,  

zoals vele vrouwen en moeders dat zijn vandaag.  

Daarom voelden vele mensen zich  

doorheen de eeuwen met jou innig verbonden.  

En zo ook hebben kunstenaars je vaak verbeeld:  

als bezorgde moeder,  

als lijdende moeder,  

als doorzettende, sterke vrouw,  

als trouwe gelovige.  
Het is begrijpelijk dat ze jou ‘ten hemel hebben geprezen’.  

 
Naar Jean Paul Vermassen ‘Brief aan Maria’ 

Intredelied: Lieve hemel, ooit van aarde (Aan jou dit lied II, p.42) 
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Lieve hemel ooit van aarde, 
aarde is al wat wij zijn. 
En de mensen mogen leven 
tot ze mens en naaste zijn, 
tot ze ooit in vrede zijn, 
tot ze eens weldenkend zijn. 
Lieve hemel ooit van aarde, 
God zal mens geworden zijn. 

Lieve hemel ooit van aarde, 
elke vreemde wordt een vriend 
en de rijkdom zal verkeren: 
alles is van iedereen. 

Muren worden neergehaald, 
grenzen worden weggevaagd. 
Lieve hemel ooit van aarde, 
God zal mens geworden zijn. 

Lieve hemel ooit van aarde, 
nu of nooit begint het hier: 
wie zijn brood breekt voor een ander, 
wie niet omziet, wie niet haat, 
die maakt God en hemel waar, 
die speelt hier de hemel klaar. 
Lieve hemel ooit van aarde, 
God zal mens geworden zijn. 
 

Openingsgebed:  

God, in ons samenzijn bent U aanwezig,  

voelbaar nabij in elke mens, ons gegeven om van te houden.  

Laat ons ervaren dat ook wij - net als Maria –  

worden opgenomen in uw hemel,  

gaandeweg, dag na dag,  

door samen te bouwen aan Uw rijk van vrede en geluk op aarde.  

Lezing Mijmeren bij de tenhemelopneming van Maria         Carlos Desoete  
 
Hemel is niet een plaats hoog boven het uitspansel en ver achter de sterren,  
en niet het domein van de ruimtevaart - 
Hemel is veel meer dan wat voor ons gereserveerd is  
na het uur van onze dood.  
 
Hemel is elke plek en elk moment 
waar Hij die heet ‘Ik zal er zijn’ gebeurt,  
waar alle leven, denken, doen en spreken van Hem doordrongen is 
en zijn liefde zichtbaar maakt.  

Hemel is thuiskomen, je diepste bestemming vinden 

in het bemind zijn,  

in het onvoorwaardelijk er mogen zijn,  

omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons.  

 

Hemel is baden in zijn Geest, 

ondergedompeld, gedoopt worden in een leven  

waarvan het ‘Heb elkander lief’ de rode draad is  

en waar ieder mens tot zijn recht mag komen.  

In dat hemels leven is Maria thuisgekomen,  

en daar ligt ook onze bestemming.  

Hemel begint hier en nu  

want hij hoort bij de aarde, 

 zoals de aarde bestemd is om woonplaats van God te zijn.  

Twee delen van dezelfde wereld van God.  
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Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden:  

aarde en hemel, mens en mens en God, 

 leven en dood en leven,  

met alleen die Naam ’Ik zal er zijn’  

als telkens terugkerend refrein  van een lied dat nooit eindigt.  

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! (Taizé) 

Evangelielezing: Lc 1, 39-56 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. 

Zij ging het huis van Zacharias binnen groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet 

van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met 

de heilige Geest en riep uit met luide stem: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen 

en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de 

moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn 

oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd 

heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.' En 

Maria sprak: 'Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om 

God, mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner 

dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die 

machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is 

Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van 

zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar 

Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt 

Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, 

gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, 

gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.' Nadat Maria ongeveer drie maanden bij 

haar gebleven was keerde zij naar huis terug 

Lied: Nu looft en prijst mijn ziel de Heer  ZJ 501 
 
Nu looft en prijst mijn ziel de Heer,  
van vreugde jubelt heel mijn hart in God die mijn verlosser werd.  
Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!  
 
Want welgevallig zag Hij neer op mij,  
die door mijn nietigheid niets anders dan zijn dienstmaagd ben.  
Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 
 
Zie, aangebroken is de dag dat elk geslacht aan 't jub'len gaat, 
elk volk mij zalig prijzen zal.  
Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil 
 
Woordje 

Door de teksten en de liederen van vandaag is er al veel stof tot nadenken over 

de mogelijke betekenis van het feest van de ‘ten hemel opneming van Maria’. 
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Jos en Monik zorgden voor een Mariabeeld uit India.  

De Maria die beschreven wordt in het evangelie, lijkt misschien wat meer op 

deze vrouw dan op de meeste Mariabeelden die we kennen. 

Naast het verhaal van de ontmoeting van twee zwangere vrouwen kennen we 

nog een ander getuigenis over Maria, als ze verneemt dat ze een bijzonder kind 

zal krijgen. 

Wat daarbij opvalt is het ‘ja-zeggen’, het accepteren van de uitdaging: ‘Mij 

geschiede naar uw woord’. 

We kennen ongetwijfeld mensen die ‘in goede en kwade dagen’, ‘in blijde en 

droevige omstandigheden het leven beamen. Het bestaan met alles erop en 

eraan omarmen. 

Hoe zeggen wij ja? 

We zeggen al eens 

ja, maar, we hebben geen tijd, geen geld, 

ja, maar dat is niet realistisch  

ja, als    en dan volgen de voorwaarden 

Soms zeggen we enthousiast ja, ook al kennen we niet alle mogelijke gevolgen, 

ook al weten we niet waartoe het ons leidt. 

Zeggen wij dan ja, omdat we vertrouwen hebben in de toekomst? 

omdat we het –met anderen die enthousiast zijn - aandurven? 

Vandaag hebben we het inspirerend voorbeeld van Maria, een zelfbewuste, 

krachtdadige vrouw. 

Groot in het kleine, bijzonder in het eenvoudige. 

Moge zij voor ons een teken zijn van hoop. 

Muziek: orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis: 
 
 Ik geloof in God,  
 die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;  
die mij liefheeft als een vader  
en voor mij zorgt als een moeder,  
die mij troost en vergeeft  
en die mij altijd de mogelijkheid geeft opnieuw te beginnen.  
 
Ik geloof in Jezus,  
die door God gezonden,  
mens is geworden, om ons nabij te zijn;  
die, helend en genezend, ons de liefde heeft voorgeleefd.  
 
Ik geloof in de heilige Geest, 
die bezielt en vreugde brengt,  
die de mensen hoop geeft, die de bron is van mijn geloof.  
Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben 
om samen God te dienen,  
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om de schepping voor iedereen leefbaar te maken 
door samen te delen en in eenvoud te leven,  
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen. 
 
Voorbeden 

Wij worden uitgenodigd om Maria’s gebed van overgave mee te zeggen  

in alle omstandigheden, 

in ziek en zeer, in wind en weer.  

‘Uw wil geschiede’ – Help mij, dat ik in mijn situatie, hoe onmenselijk moeilijk of 

ingewikkeld die ook mag zijn, uw weg blijf gaan.  

Amen(zingen)  

 

We weten hoe moeilijk het is om temidden van de gecompliceerde problemen van 

onze tijd en van ons eigen leven Gods wil te verstaan, te vertalen, om te zetten in 

daden. Vandaar ons gebed: laat het tóch gebeuren, ook als ik niet meewerk of als 

ik tegenwerk, - laat uw beleid uitgevoerd worden, dwars door alles heen, dwars 

tegen alle machten en krachten van deze wereld in… 
Amen 
 
Bidden we samen het Wees gegroet zoals ze dat in Nederland doen. Zo letten we 
misschien meer op wat we zeggen. Het Amen bij het einde zingen we ook. 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, 

de Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, moeder van God, 

bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood.   Amen 

 
Maria’s lied   Dick Groeneboer/ Jan-Willem van de Velde 

Ruim baan voor God die uit de hoge 
laag op de aarde alles ziet: 
Mijn geest kijkt stralend uit mijn ogen, 
want Hij, de Heer, gedoogt ze niet: 
machtigen en rijken 
die hoogmoedig prijken 
met hun staat en stand. 
Wie op hoge tronen 
eeuwig wil wonen, 
bijten in het zand! 
 
Ruim baan voor God die ons genadig 
uit de vernederingen tilt! 
Wie hongert wordt met brood 
verzadigd, 
de dorst naar leven wordt gestild. 
 

Hij heeft nu gesproken: 
trots zal zijn gebroken, 
dood wordt afgetroefd; 
aan wie achterbleven 
geef Ik deel van leven, 
wat een mens behoeft! 
 
Ruim baan voor God die de verdrukten 
van Abram af en door de tijd 
aan tirannieke macht ontrukte! 
Zo is Hij ook in eeuwigheid 
Zalig zal mij spreken 
wie niet is geweken 
voor de grote macht. 
Vrucht voor alle dagen 
zal ik mogen dragen. 
Zie: een nieuw geslacht! 
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Tafelgebed  

Gezegend gij, God van genade en vergeving 

Tegen de overmacht der feiten in geeft gij weer toekomst aan ons en aan allen 

die elke hoop verloren hadden. 

Vandaag danken wij u om Maria die ons voorging in dat geloof. 

Met haar gedenken wij alle mannen en vrouwen die niet de macht maar het 

leven behoeden. 

In Maria zien wij de kracht van geloof en vertrouwen, 

de grootsheid van bescheidenheid, de ontwapenende macht van wie weerloos 

durft te zijn. 

Wij durven geloven dat Gij ons samen oproept en bezielt, en ons leven schenkt 

in overvloed. 

Om alles wat ons ooit gegeven is, om alle vriendschap en genade die we 

mochten ervaren danken wij u. 

Wij danken u om Jezus, de mens met zuivere handen en een groot hart. 

Omdat hij ons heeft voorgedaan hoe we kunnen breken en delen herhalen wij 

deze gebaren. 

En wij bidden: laat uw kracht naar ons uitgaan om eindelijk gerechtigheid te 

doen. 

Geef ons aandacht en geduld voor mensen. 

Geef ons een oprecht hart en een levend geweten. 

Laat ons, naar het voorbeeld van Maria, dienstbaar zijn  

en oog hebben voor het visioen van vrede 

dat alleen werkelijkheid wordt als wij onze handen in elkaar slaan. 

Dan zingen we ook samen  Onze Vader 

Communie 

‘Ja!’ 
twee letters, 
een klein woord 
met een groot effect. 
 
Niet ‘Ja maar…’ 
evenmin ‘Ja, amen en uit!’ 
niet de eeuwige twijfel 
het voorbehoud en de uitvluchten 
evenmin eigengereid je zin 
doordrijven 
 

‘Ja!’ 
niet lauw en berustend 
noch roekeloos en onbezonnen 
maar volmondig en enthousiast 
antwoord op een vraag 
op een ‘Wil je?’ 
 
Ja dan is er hoop 
gedreven verlangen naar toekomst 
dan is de geboorte van iets nieuws 
aan het gebeuren. 
 
(Kathleen Boedt) 
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Muziek tijdens de communie  Blagoslovi, duse moja Gospoda (Ensemble Gospodi) 

 

‘Mijn ziel prijze de Heer en alles in mij prijze zijn heilige naam’ 

Bezinning na de communie: Moeder van de dagelijkse zorgen  

Wees gegroet Maria, 
Moeder 
van het doodgewone, ongeziene werk, 
van de onverdroten inzet 
en het dagelijkse sjouwen, 
van de boodschappentas en het verse beddengoed. 
Lieve Vrouwe van het naaiwerk, 
van de afwas en de tuin 
en van het huishoudgeld dat soms maar net genoeg is 
om het einde van de maand te halen. 
Moeder van alle mysteries in het leven: 
de blijde, de droevige en ook de glorieuze, 
Wees Gegroet… 
 
Wees Gegroet, Maria. 
Moeder 
van de stralende glimlach ondanks de vermoeidheid. 
Lieve Vrouwe van de gastvrijheid, 
van het koekenbrood en de confituurtaart, 
van de hartelijkheid en de vrede. 
Gij die uw kind gebaard hebt in een stal 
en die hebt moeten vluchten naar Egypte. 
Moeder van alle mensen op de vlucht, 
moeder van daklozen  
en nameloze kinderen te vondeling gelegd. 
Allochtone of autochtone sterke vrouw 
met of zonder hoofddoek, 
Wees Gegroet… 
 
Wees Gegroet, Maria. 
Moeder van de angst en het verlies. 
Grote Lieve Vrouw wier enig kind gestorven is 
voor uw ogen op een kruis. 
Moeder van de vermisten en de vermoorden, 
Moeder van de gedetineerden 
én Moeder van de slachtoffers… 
Moeder van de ‘doodgewone’ mensen, 
die in ’t stille doen wat moet gedaan. 
Moeder van zoveel ‘buitengewone’ mensen 
die van harte zeggen:  
‘Let it be…’ en ‘Mij geschiede naar Uw woord…’ 
Moeder van alle mama’s en oma’s 
hier in Vlaanderen en over de hele wereld, 
Wees Gegroet… 
                                                                         Geert Dedecker 
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Mededelingen 

Twee rechtzettingen. Duiding bij viering van Rony was van Hermien; en wat 

langer geleden is de naam van Frans ook verdwenen. 

Preekstoel in Vlierbeek orgelspel vanaf 19.30 
Johan Swinnen op donderdag 25 augustus 

28 augustus om 11 uur. 

 Herdenking van Elisabeth Rundfeld, door sommigen gekend als Putti of als 

dokter van de groepspraktijk Blauwput van de Désiré Mellaertsstraat. 

Volgende viering op 4 september, mogelijk  buiten, onder het dak van de school. 

Meditatie. Maandag 15 augustus en vrijdag van dezelfde week. Om de 14 dagen 

maandag om 20u, vrijdag om 10u30 

Slotgebed en zegen  

Moge de moed van Maria ons blijven inspireren. 

Zegene ons de algoede Vader, Moeder, Zoon en Geest.  

Een Zalige Hoogdag. Zo moge het zijn. Let it be! Ja! Amen! 

Slotlied:  

Feestlied van bevrijding 
Van jouw toekomst wil ik spreken, 
wat geen mens gelooft, gebeurt: 
miljonairs gaan straten vegen, 
Kaapstad zal zijn ingekleurd. 
 
Zingt, speelt, zodat het kan 
gebeuren, 
dat wij verlost van schijn 
met elkaar in vrede zijn. 
  
Generaals en officieren zien geen 
brood meer in de strijd, 
want voorbij zijn hebben, houden, 
ik voor mij is uit de tijd. 
 

De woestijn begint te bloeien, 
achterbuurt zal centrum zijn. 
Wie zijn stem niet mocht verheffen 
vindt gehoor op ruim terrein. 
  
Schijn en leugen zijn verdwenen, 
waarheid zal de voertaal zijn. 
En de dood wordt niet verzwegen, 
sterven doet niet langer pijn. 
  
Met de opkomst van de armen 
dringt God tot zijn wereld door, 
Hij begint opnieuw te scheppen, 
vindt bij mensen nieuw gehoor. 
 

 

Voorgangers: Lieve en Chris            lector: Agnes 

orgel: Jos       bloemen en beeld: Monik en Jos        muziekbediening: Hermien 

Bar: Kris 
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