Lezingen op het Feest van Maria Tenhemelopneming, 15 aug.
De eerste lezing is genomen uit het boek Openbaring. In een
visioen zag Johannes de tempel van God in de hemel
opengaan en een vrouw verschijnen. Zij had de zon als een
mantel om zich heen, ze had de maan onder haar voeten en
een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger
en schreeuwde van pijn. Maar er was nog een teken aan de
hemel te zien: een grote, rode draak met zeven koppen en
tien horens. Op die koppen stond een kroon. De draak wilde het kind opeten, zodra het geboren was.
De vrouw kreeg haar kind, het was een zoon. Hij zou later alle ongelovigen vernietigen. Het kind
werd meteen meegenomen naar God. Johannes hoorde een luide stem in de hemel zeggen: 'Onze
God is koning, hij heeft ons gered! Vandaag heeft hij laten zien hoeveel macht hij heeft'. Het is
onduidelijk om welke vrouw het in dit visioen gaat: het kan Maria zijn, maar ook Eva (als de
mensheid) of het volk van Israël.
In de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Korinte verklaart de apostel:
‘Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn…Want het is vastgesteld
dat Hij het koningschap zal uitoefenen tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de
laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.’
De evangelielezing is genomen uit het evangelie volgens Lucas. Maria gaat bij haar nicht Elisabeth op
bezoek. Toen Elisabeth de stem van Maria hoorde riep zij: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en
gezegend is de vrucht van uw schoot'. Hierna dankte Maria God in een lied: 'Mijn hart prijst hoog de
Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, omdat Hij welwillend neerzag op de
kleinheid van zijn dienstmaagd'.
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 45: 'Boven mensen uit draagt Gij uw schoonheid; God
heeft u gezegend voor immer'. Vóór het Alleluia klinkt het vers: 'Maria is ten hemel opgenomen: het
koor der engelen jubelt'.
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