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Wie op 15 augustus weleens in een katholiek land op vakantie is geweest, herinnert zich 
vast wel processies met een fraai versierd Mariabeeld en parken waar hele families 
uitgebreid eten en drinken in de schaduw van de bomen. Zo vieren zij dat Maria na haar 
dood met ziel én lichaam in de hemel is opgenomen.

Veel mensen die op vakantie gaan, laten zoveel mogelijk van het alledaagse leven achter. 
Degenen die zich voor het werk dagelijks in modieuze kleding hijsen, zitten in hun vrije tijd 
schaars gekleed op het strand of aan de rand van het zwembad. De televisieslaaf leest een 
boek, de stedeling gaat de natuur in en degene die nooit in een kerk komt, slaat onderweg 
nog geen kapelletje over. Als zij terugkeren, herneemt het alledaagse leven zijn gewone 
loop. Daar is niets veranderd. 

Er zijn natuurlijk ook mensen in een ver buitenland nog naar de Nederlandse televisie 
kijken, hun favoriete twitteraccounts blijven volgen en met vreugde constateren dat de hun 
vertrouwde winkelketen vlak bij hun vakantieadres ook een filiaal heeft. Toch gaan ook zij op 
vakantie en weten zij blijkbaar dat een vervuld leven anders is dan wat de dagelijkse routine 
biedt. 

Aankomende donderdag, op 15 augustus, viert de katholieke kerk het feest van Maria 
Tenhemelopneming. Wie deze dag weleens in een land heeft doorgebracht waarvan de 
cultuur doordrenkt is van de katholieke traditie, herinnert zich vast de uitbundige processies, 
de vrolijke picknicks in de parken – in veel van deze landen wordt op 15 augustus 
Moederdag gevierd –, de versierde Mariabeelden in kerken en langs de straten. In 
Nederland onderscheidt de dag zich nauwelijks van andere augustusdagen. (In de 
kathedraal is om half elf een eucharistieviering, in de Dominicuskerk vieren we Maria’s 
Tenhemelopneming komende zondag.)

Het feest staat stil bij het rooms-katholieke geloof dat Maria bij haar sterven ‘met ziel en 
lichaam’ in de hemel is opgenomen. Waar van andere mensen die naar Gods bedoelingen 
geleefd hebben, de ziel naar de hemel gaat en zij daar een nieuw, verheerlijkt lichaam 
krijgen, neemt Maria haar aardse lichaam als het ware mee. Dat kan nogal exotisch lijken en 
velen zullen er moeite mee hebben zich er iets bij voor te stellen. Maar het feest drukt uit dat 
Gods betrokkenheid het gewone leven niet onveranderd laat, dat geloof geen vakantie is van
het lichamelijke en het stoffelijke, dat spiritualiteit geen breuk betekent met het leven van 
werken, zorgen en organiseren en daarbij ook nog staande blijven. 

Omdat Maria ertoe bereid was, is uit haar lichaam Jezus geboren die Gods aanwezigheid 
onder ons heeft belichaamd. Het is de bevestiging dat ondanks alle gebrokenheid en 
pijnlijkheid, de aarde van God is en dat wij leven in de ruimte van Gods liefde. Ook als het 
leven zwaar is, pijn doet, beschadigd raakt. Dat heeft Maria’s dagelijks leven bepaald en dat 
nam zij bij haar dood naar de hemel. Waardoor duidelijk wordt dat alle leven op zijn manier 
hemels is. Ook het onze. 
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