
Zondag 15 augustus 2021 

HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING  

 
 

In het Evangelie horen we hoe Maria naar een stad in Juda reist, 

naar het huis van Zacharias en Elisabeth, die ook een kindje verwacht. 

Het wordt een bijzondere ontmoeting en Maria zingt een prachtig loflied, 

over de grootheid van God en over zijn warme hart. 

Dat lied wordt nog elke dag in de Kerk gezongen en heet het “Magnificat”. 

Daarin staat ook:  

“Zie, van nu af prijzen alle geslachten mij zalig,  

want de Machtige heeft aan mij grote dingen gedaan.” 

En ‘grote dingen’ heeft God zeker gedaan. 

Maria is Moeder geworden van Jezus, heeft voor Hem gezorgd, 

en is altijd bij Hem gebleven, zelfs tot onder het kruis. 

Na haar dood is Maria met ziel en lichaam naar de hemel gegaan. 

Dat grote feest viert de Kerk elk jaar op 15 augustus. 

 

Zijn jullie klaar om te beginnen? 



Wie, o wie, mag vandaag een kaarsje aansteken? 

 

Allen:  In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

            Luc. 1, 39-56. 

Op een dag reisde Maria haastig naar het bergland, naar een stad in Juda. 

Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. 

Op het ogenblik dat Elisabeth de groet van Maria hoorde,  

sprong het kind op in haar schoot.  

Elisabeth werd vol van de Heilige Geest, en riep met luide stem uit: 

Elisabeth: "Gij zijt de Gezegende 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 toe komt?  

Kijk, zo gauw uw groet mij in de oren klonk  

sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.  

Zalig bent U, de vrouw die geloofd heeft dat zal gebeuren, 

wat haar door de Heer gezegd is." 

Verteller:  En Maria zei 

Maria: "Met heel mijn hart zeg ik de Heer dank.  

Mijn geest juicht van blijdschap om God, mijn Redder. 

Want Hij had oog voor zijn nederige dienares.  

Zie, van nu af prijzen alle geslachten mij zalig,  

want de Machtige heeft aan mij grote dingen gedaan.  

Heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij voor ieder geslacht, 

voor degenen die eerbied voor Hem hebben.  

Hij toont de kracht van zijn arm.  

Trotsen slaat Hij uiteen. Heersers haalt Hij van hun troon,  

maar de kleine mensen geeft Hij een hoge plaats.  

Hongerigen overlaadt Hij met gaven, 

maar rijke mensen stuurt Hij weg met lege handen.  

Voor zijn dienaar Israël heeft Hij gezorgd. 

Zo bewees Hij zijn eeuwige barmhartigheid aan Abraham  

en zijn nakomelingen. 

Zo toch heeft Hij het toegezegd aan onze voorouders."  

Verteller:  Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was,  

keerde zij naar huis terug.  

Woord van de Heer. 



 

  https://www.youtube.com/watch?v=OXUcDdv7SsI 
 
 

In gesprek 
In het Evangelie staan woorden  

die we nu bidden bij het ‘Wees gegroet’. 

Welke woorden zijn dat en wie heeft ze gezegd? 

In het ‘Magnificat’ prijst en dankt Maria God. 

Waarvoor zou jij God willen prijzen of bedanken? 

Doe dat zo dadelijk als jullie gaan bidden. 

 

Zing je mee? 

 

 

  Magnificat (Taize) 

Magnificat, magnificat anima mea Dominum 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 

 

Om te bidden 
Lieve Maria, U bent mijn hemelse Moeder,  

een voorbeeld in geloof en in omzien naar de ander. 

U bent al bij God in de hemel. 

Ik geloof dat ik daar later ook naar toe mag. 

Wilt u waken over mijn hart, dat ik trouw blijf aan Jezus? 

En Heer, vandaag wil ik U  

heel in het bijzonder danken voor … 

Amen.  

 

Tip van de week 
Zin in zingen en bewegen? 

Maria laat in het Magnificat horen dat ze van God houdt. 

Op schilderijen zie je vaak dat ze daarbij haar armen omhoog heft,  

en haar handen open houdt, met de handpalm naar boven. 

In het lied “Sta eens even op” kun jij laten horen en zien dat je veel van Jezus houdt. 

Daarvoor moet je doen wat je zingt. De tekst is te vinden op 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE  
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