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 VRIJDAG  22 mei 2020  

 

1e lezing  

uit de Handelingen van de apostelen hfdst. 1, 12-14 

 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen 

van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij 

Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar 

ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, 

Bartolomeus en Matteus, Jakobus, zoon van Alfeus, Simon de IJveraar en Judas, 

de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen 

met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Johannes hfdst. 17, 1-11a 

 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: "Vader, het uur is gekomen. 

Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht 

gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem 

gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en 

Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door 

het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheer-

lijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld 

bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld 

gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw 

woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. 

Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij 

hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij 

hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld 

bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het 

mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet 

langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom." 

 

 

Bezinning             n.a.v. de lezingen van zondag 25 mei 2020 

 

De leerlingen weten niet goed wat ze moeten, nu Jezus ten hemel is opgevaren. 

Na het verraad, de trouweloosheid en het diepe verdriet van Goede Vrijdag, na 

het aanvankelijke ongeloof en de intense vreugde van Pasen was Jezus veertig 

dagen lang zichtbaar en tastbaar onder hen aanwezig geweest. Om hen te 



bemoedigen. Om uit te leggen wat ze nog niet begrepen. En nu is Hij weg. De 

leerlingen zoeken steun bij elkaar. Zij blijven allen eensgezind samen en ze gaan  

bidden, volhardend bidden. Wát ze bidden staat er niet, maar ik stel me zo voor 

dat ze al hun vragen en onzekerheden aan God voorgelegd hebben. Wist Die dan 

niet allang waar ze mee worstelden? Natuurlijk wel, maar bidden is iets anders 

dan het boven indienen van een lijstje zorgen, problemen en wensen. Bidden is: 

in gelovig gesprek gaan met Iemand die jou door en door kent, die niets raar 

vindt en alles begrijpt. En die Iemand vragen om een aanwijzing hoe te 

handelen, om de richting waarin je de oplossing moet zoeken.  

Het gebed staat ook centraal in het evangelie van vandaag. Het is een gedeelte 

uit het lange afscheidsgebed van Jezus bij het Laatste Avondmaal. Vlak voordat 

Hij in de hof van Olijven gearresteerd zal worden, vraagt Hij Zijn Vader of Die 

Hem door lijden en dood heen wil halen. Eigenlijk is het geen vraag, maar het 

uitspreken van een diepe band en een grenzeloos vertrouwen: “Ik heb U op 

aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te 

doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die 

Ik bij U had eer de wereld bestond. Ook dat is bidden: verwoorden voor God, 

voor jezelf, voor anderen, wat de leidraad, de richtsnoer is in je leven. 

En dan bidt Jezus voor Zijn leerlingen. In Hem hebben zij God herkend en 

erkend en zo het eeuwig leven verworven, maar nu blijven zij achter in de 

wereld, hoewel ze niet meer van de wereld zijn. ‘Eeuwig leven’ staat dus 

tegenover ‘de wereld’ en dat klinkt ons wellicht vreemd in de oren, omdat we 

‘eeuwig leven’ vertalen met ‘leven na de dood’. Maar dat is niet wat Jezus 

bedoelt. Eeuwig leven begint al op aarde; het is leven vanuit je band met God en 

vanuit de overtuiging dat Hij je nooit, ook in de dood niet, zal laten vallen. Dat 

geeft diepte en zin aan ons bestaan, want het betekent dat alles wat wij doen niet 

vergeefs en vergankelijk is. Maar het schept ook verplichtingen. Wie Jezus wil 

volgen mag zich niet laten afleiden door het gedoe in ‘de wereld’. Maar hij mag 

ook niet achteloos aan aardse ellende voorbijgaan met een blik op de hemel 

waar het ooit allemaal beter zal zijn. Integendeel: wat Jezus van Zijn leerlingen 

verwacht is actie, om dat ‘koninkrijk van Israël’ waar ze het steeds over hebben 

zélf gestalte te geven. Immers, na Hemelvaart zal Jezus’ stem niet meer klinken, 

maar Zijn Boodschap moet hoorbaar blijven. Na Hemelvaart zal Jezus niemand 

meer zien. 

 

Geen eenvoudige opdracht en dat is precies de reden waarom Jezus voor Zijn 

leerlingen bidt: dat zij de kracht krijgen het Rijk gestalte te geven.  Maar ook 

voor ons, vandaag de dag, is deze boodschap nog actueel. 

De lezingen zijn vooral een oproep tot gebed en bezinning. In onze maatschappij 

van drukdrukdruk en nooit meer stil, is het moeilijk de tijd en de rust te vinden 



om met God in gesprek te gaan, misschien dat de coronaperiode daarvoor wat 

meer ruimte geeft. Het helpt ook om je dagelijkse beslommeringen met God te 

bespreken. Ook voor ons is Jezus immers voorspreker bij Zijn Vader. Ook onder 

ons wil Hij Zijn Geest werkzaam laten zijn. Vraag dus gewoon om concentratie 

als de buurvrouw een luisterend oor nodig heeft. Om inspiratie als je broer of je 

zus je advies vraagt. Om de moed je arm heen te slaan om iemand die verdriet 

heeft. Om inlevingsvermogen in de situatie van je lastige collega.  Om de durf 

het op te nemen voor iemand die ten onrechte beschuldigd wordt. En zeg 

gewoon eens tegen een zieke: “ik zal voor je bidden”. Dingen waarop Jezus 

doelde wanneer Hij sprak over het Koninkrijk Gods: onderlinge liefde, 

saamhorigheid, hulp en verdraagzaamheid. 

Zo geven de lezingen van Hemelvaart en van vandaag ons stof tot nadenken.  

Het feest van Hemelvaart blijkt een scharnierpunt te zijn tussen de veertig dagen 

na Pasen en het hoogfeest van Pinksteren. Een scharnierpunt dat negen dagen 

respijt inluidt. Negen dagen, drie maal drie, om ons te bezinnen op wat werkelijk 

van belang is in ons leven. Negen dagen om biddend de komst van de heilige 

Geest af te wachten en dan, in het voetspoor van Jezus, in het voetspoor van Zijn 

leerlingen, te doen wat gedaan moet worden om die hemel op aarde waar te 

maken. 

MEIMAAND  MARIAMAAND   4         door Anne van Dinther 

Na de dood van Jezus breidt vanuit de eerste kerk in Jeruzalem het geloof zich 

allereerst in het Oosten, daarna in het Westen gestaag uit. Dat gaat niet zonder 

zonder slag of stoot met als gevolg dat uit de  Oosterse Orthodoxe de Westerse 

kerken ontstaan. 

Al vanaf de oudste tijd wordt de Heilige Maagd Maria bijzonder vereerd door de 

Kerk in Oost en West en nemen de gelovigen in hun zorgen en nood hun 

toevlucht tot Haar en vragen Haar om bescherming. Dit leidt ertoe dat vanaf de 

Concilies van Efese ( in 431 en 449) de Maria-eredienst bij het volk verder 

groeit in de vorm van verering, liefdebetuiging, aanroeping, aanbidding en 

navolging.  

Het is echter dan nog niet toegestaan om gewijde afbeeldingen van Maria en de 

heiligen buiten de kerken te vereren. Tijdens het tweede Oecumenische Concilie 

in Nicea ( in 787) wordt bepaald dat gewijde afbeeldingen voortaan ook in de 

huizen en langs de wegen vereerd mogen worden.  

Dit gebruik is bewaard gebleven zowel in het Oosten als in het Westen.  

De beelden van de Maagd Maria (onze Lieve Vrouw) hebben een ereplaats 

gekregen in de kerken (Maria kapel ), de huizen van de  gelovigen, in Maria 

kapelletjes langs de weg, op gebouwen en in nisjes in steden en er worden zo 

mogelijk kaarsen gebrand.  

 

 



Maria is in de loop van de eeuwen  op meerdere plaatsen verschenen. Mensen 

gaan sinds heugenis op pelgrimstocht naar deze plaatsen evenals naar de vele 

ontstane Maria-oorden. Hier wordt Maria op een bijzonder manier vereerd, 

aangeroepen , aanbeden en worden kaarsen gebrand. 

Enkele heel bekende bedevaartplaatsen in Europa zijn: Lourdes, Fatima, 

Kevelaer, Beauraing en Banneux,  waar Maria met name aanbeveelt om veel te 

bidden. Tijdens haar verschijningen is haar boodschap veelal: Bid veel:  Ik zal 

de zondaars bekeren, geloof in Mij, ik zal in u geloven.    

 

In Rome waar de oudste Mariakerk staat, de Santa Maria Maggiore , wordt 

Maria jaarlijks op 5 augustus, de wijdingsdag van deze basiliek, vereerd als 

beschermster van de Romeinse bevolking. Er bevindt zich een uit de dertiende 

eeuw stammend beeld van Maria. Ook bevindt zich in Rome in de Sint Pieter de 

prachtige sculptuur van Michelangelo: PIETA.  De liefdevolle en ontspannen  

expressie op haar gezicht, de manier waarmee Zij naar haar overleden Zoon 

kijkt is meesterlijk weergegeven en  ontroert  vele bezoekers.  

Tevens worden in verschillende plaatsen ter ere van Maria  processies gehouden. 

 

Ook in liederen wordt Maria vereerd en aanbeden. Zeer bekend zijn o.a:  

Magnificat, Stabat Mater en vooral  het Ave Maria . Dit laatste lied wordt 

regelmatig verkozen niet alleen bij uitvaarten maar onlangs ook gespeeld 

tijdens  het Prinsengracht  Concert! 

 

Geliefd gebed tot Maria is het Weesgegroet. Het verwoordt kort wat Maria voor 

ons betekent en welk vertrouwen wij in Haar hebben. Daarnaast is er de 

Rozenkrans, die niet alleen in mei maar ook in de Mariamaand oktober, wordt 

gebeden.   

 

Bij de feminalisering  van het Katholieke geloof  in de jaren 60 van vorige eeuw 

werden door vrouwen Mariaverenigingen opgericht . De meest bekende hiervan 

is de Focolare beweging, opgericht door Chiara Lubeck.      

  

Weesgegroet Maria ..... 

 

Samengevat: 

 

Het blijkt dat door de eeuwen heen Maria een centrale plaats innam en op 

velerlei wijze werd vereerd en ook nu nog een grote rol speelt in het leven van 

vele gelovigen.  

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 


