
Graag voldoe ik aan het verzoek om hier vanavond vanuit de Rooms-Katholieke 

traditie een reactie te geven op de 100 heiligen van de Dom. In de 

oecumenische context van vanavond wil ik mij graag concentreren op de 

heilige die het meest gezichtsbepalend is voor de Katholieke Kerk: Maria. Het 

deed mij deugd, op te merken dat in de kalender van de Dom Maria ook een 

prominente plek heeft gekregen, met twee feestdagen:  

- 25 maart Aankondiging van de Heer aan Maria 

- 15 augustus Ontslapen van Maria 

De eerste feestdag valt met reden precies negen maanden voor kerstmis; met 

de aankondiging van de Heer wordt de zwangerschap van Maria, en daarmee 

het begin van de Incarnatie van onze Heer gevierd. Daarom is dit eigenlijk meer 

een Christusfeest dan een Mariafeest, en is ‘Aankondiging van de Heer’ een 

betere naam dan de oude katholieke naam ‘Maria Lichtmis.’ Bij Maria 

ontslapen gaat het om de sterfdag van Maria. Opmerkelijk is dat het feit dat 

het om haar sterven gaat, expliciet wordt genoemd. Immers, het is gebruikelijk 

om de heiligen te gedenken op de dag waarop zij volgens de overlevering zijn 

gestorven. Dit herinnert ons aan het feit dat heiligenverering ooit begonnen is 

als de verering van martelaren, en die worden op de dag van hun 

martelaarschap herdacht. Het herinnert ons ook aan het feit dat de sterfdag 

van een heilige niet alleen een einde is, maar vooral ook een nieuw begin. Mij 

valt op dat U geen Ontslapen van Erasmus viert, of Ontslapen van Karl Barth, 

ook niet al is Barth wel degelijk op 10 december overleden. Maar U viert wel 

een ontslapen van Maria. Kennelijk is met haar ontslapen ook voor U iets 

bijzonders aan de hand. De Rooms-Katholieke Kerk duidt dat in haar benaming 

van deze feestdag heel expliciet aan: Maria-ten-hemel-opneming. Niet, zo zeg 

ik er dan maar direct bij, Maria Hemelvaart. Het gaat om assumptio, ofwel om 

een opname waar Maria het passief object van is, niet om een ascensio zoals 

die van Christus, die daarin actief is. Wat viert nu de Katholieke Kerk bij Maria-

ten-hemelopneming? Niet dat Maria niet gestorven is, maar met lichaam en 

ziel in de hemel is opgenomen. Over de vraag of Maria is gestorven, doet de 

Kerk geen uitspraak. Het gaat er ook niet uitsluitend om, dat Maria’s ziel nu bij 

God in de hemel is. Dat geldt voor alle heiligen! Het gaat hierom, dat Maria’s 

ziel bij God is, en dat ook haar lichaam niet aan het bederf van het graf is 

prijsgegeven. De achterliggende gedachte is deze, dat deze vrouw die zo’n 

bijzondere rol vervulde in de heilsgeschiedenis, nu ook op een bijzondere wijze 

aan dat heil deelheeft. Waar wij van andere overleden gelovigen aannemen 

dat hun lichamelijke opstanding in de toekomst ligt, en hun lichaam tot die tijd 



in de aardse kringloop is opgenomen, geloven wij van Maria dat zij nu reeds 

met lichaam en ziel in Gods heerlijkheid is opgenomen. Zij is zozeer betrokken 

in de totstandkoming van ons heil, dat het onbegrijpelijk zou zijn dat zij daar 

niet reeds nu ten volle deel aan zou hebben. Ik weet dat dit dogma 

oecumenisch gevoelig ligt. Daarom vind ik het mooi, dat U toch spreekt van het 

Ontslapen van Maria, en zo aangeeft dat haar dood ook voor U een andere 

betekenis heeft dan die van andere heiligen. Ontslapen vind ik in dat verband 

een gelukkig gekozen term, niet alleen omdat het een mooie vertaling is van 

het vroegchristelijke feest van de dormitio van Maria, maar ook omdat het 

voorvoegsel ‘ont-’ in ‘ontslapen,’ zoals ook in ‘ontbijten,’ ‘ontgloeien’ en 

‘ontbranden’ een inchoatieve betekenis heeft: het duidt volgens het 

Woordenboek der Nederlandse taal het begin van een handeling aan. Mag ik 

suggereren dat datgene waarmee begonnen wordt in het geval van Maria geen 

heel lange slaap is, maar haar Verrijzenis met lichaam en ziel? Zo verwijst het 

Ontslapen Maria naar de heerlijkheid, die ons allen eens te wachten staat, en 

verwijst ook deze feestdag uiteindelijk naar het heilswerk van Christus. 

Noot n.a.v. de reactie van Hans Uytenbogaardt: de aanduiding ‘Ontslapen van 

Maria’ is afkomstig uit de Oud-Katholieke liturgie. 

  



Bidden wij vanavond voor alle christenen die in de oecumene met elkaar 

verbonden zijn, dat Maria voor ons geen teken van tegenspraak mag zijn maar 

een teken van het heil dat haar Zoon Jezus voor ons aan het kruis verworven 

heeft. 


