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DE TENHEMELOPNEMING VAN MARIA 15 augustus
Betrachting van het hemelse
Wij beschouwen vandaag O.L. Vrouw, die met lichaam en ziel ten hemel wordt opgenomen. Dit herinnert ons met bijzondere
nadruk eraan, dat niet de aarde maar wel de hemel onze onvergankelijke woonstede is. Daarheen is zij ons met haar goddelijke
Zoon voorgegaan in de volledige gaafheid van haar menselijke persoonlijkheid. Dit is de overheersende gedachte in de liturgie
van dit feest. Almachtige, eeuwige God, - lezen wij in het gebed van de mis - Gij hebt de onbevlekte Maagd Maria, de moeder
van uw Zoon, met ziel en lichaam in de hemelse glorie opgenomen. Wij vragen U, laat ons altijd bedacht zijn op het hemelse,
om zo deelgenoten te mogen worden van haar glorie.
Werkelijk is het feest van de Tenhemelopneming voor ons een krachtige wekroep om steeds op het hemelse bedacht te zijn, en
ons niet ervan te laten afleiden door de wisselvalligheden en verlokkingen van het aardse leven. Niet enkel onze ziel, maar ook
ons lichaam is voor de hemel geschapen. Na de verrijzenis van het vlees zal het in de hemel worden opgenomen en deelachtig
gemaakt aan de luister van de ziel. Deze volledige verheerlijking van onze mensheid, welke het aandeel van alle gelukzaligen
zal zijn, zal slechts aan het einde der tijden worden verwezenlijkt. Maar voor Maria, onze moeder, kunnen wij ze reeds nu als
volledig verwezenlijkt beschouwen. Dit kwam aan de gans reine, de gans heilige toe. Haar lichaam werd nooit door de minste
schaduw van het kwaad ontsierd; het was steeds de tempel van de H. Geest, het was het vlekkeloos tabernakel van Gods Zoon.
Zo worden ook wij opgeroepen om ons hele leven, zowel dat van onze zinnen als dat van onze geest, te richten naar de hoogten
van een hemels leven, dat ons wacht.
In zijn wonderschoon gebed tot de ten hemel opgenomen Moeder Gods gericht, roept Pius XII uit: ,Moeder van God en
Moeder van de mensen, wij smeken U: reinig onze zinnen opdat wij reeds hier beneden, midden de verlokkingen van de
schepselen, leren God, en alleen Hem, te beminnen'.
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