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1. De allervrijgevigste God, die alles vermag en
wiens voorzieningheidplan op wijsheid en liefde
berust, verzacht volgens een ondoorgrondelijke
wilsbesluit de smarten van volken en enkelingen
door intervallen van vreugde, opdat op verschiedene wijzen en in verscheidene maat, voor hen,
die Hem liefhebben alles samenwerkt ten goede

ENGELS2
1. The most bountiful God, who is almighty, the
plan of whose providence rests upon wisdom and
love, tempers, in the secret purpose of his own
mind, the sorrows of peoples and of individual
men by means of joys that he interposes in their
lives from time to time, in such a way that, under
different conditions and in different ways, all
cit.
things may work together unto good for those
who love him.[1]
2. Inderdaad, Ons Pontificaat wordt, evenals
2. Now, just like the present age, our pontificate
onze huidige tijd, gekweld door talloze zorgen,
is weighed down by ever so many cares, anxiebenauwdheden en angsten wegens overgrote
ties, and troubles, by reason of very severe calarampspoeden veler afdwaling van waarheid en
mities that have taken place and by reason of the
deugd; anderzijds echter is het voor Ons een
fact that many have strayed away from truth and
grote troost, dat terwijl het katholiek geloof zich virtue. Nevertheless, we are greatly consoled to
openlijk en werkdadig naar buiten openbaart, de see that, while the Catholic faith is being profesdevotie tot de Maagd en Moeder Gods met de
sed publicly and vigorously, piety toward the
dag wint aan kracht en vurigheid, en bijna over
Virgin Mother of God is flourishing and daily
heel de wereld als een blij voorteken duidt op
growing more fervent, and that almost everyween beter en heiliger leven. Zo zien Wij gebeue- here on earth it is showing indications of a better
ren, dat terwijl de Allerzligste Maagd haar moe- and holier life. Thus, while the Blessed Virgin is
dertaak voor de door Christus’ bloed verlosten
fulfilling in the most affectionate manner her
vol leifde vervult, haar kinderen naar hart en
maternal duties on behalf of those redeemed by
geest steeds krachtiger worden opgewekt om met the blood of Christ, the minds and the hearts of
groeiende belangstelling haar voorrechten te
her children are being vigorously aroused to a
overwegen.
more assiduous consideration of her prerogatives.
3. Het is een feit, dat God, die van alle eeuwigheid met een heel bijzondere toegenegenheid op
de Maagd Maria heeft neergeschouwd, “toen de
volheid der tijden kwam “cit., zò het raadsbesluit
1
2

3. Actually God, who from all eternity regards
Mary with a most favorable and unique affection, has “when the fullness of time came”[2] put
the plan of his providence into effect in such a
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zijner voorienigheid heeft verwezenlijkt, dat alle
privileges en voorrechten, die Hij haar in overgrote vrijgevigheid en volmaakte genadenharmonie ten alle tijde erkend en in de loop der
eeuwen met de dag dieper doorvorst, toch is het
ons tijdsgewricht, waarin het privilege van de
lichamelijke Tenhemelopneming der Moeder
Gods en Maagd Maria twijffelloos in een helderder licht ging schitteren.

way that all the privileges and prerogatives he
had granted to her in his sovereign generosity
were to shine forth in her in a kind of perfect
harmony. And, although the Church has always
recognized this supreme generosity and the perfect harmony of graces and has daily studied
them more and more throughout the course of
the centuries, still it is in our own age that the
privilege of the bodily Assumption into heaven
of Mary, the Virgin Mother of God, has certainly
shone forth more clearly.

4. Dit privilege kwam op de dag, dat Onze
Voorganger Pius IX onsterfelijker gedachtenis
het geloofspunt van de onbevlekte ontvangenis
der zegenrijke Moeder Gods plechtig bezegelde,
in een nieuwe stralengloed te staan. Allernauwst
immers zijn deze twee voorrechten onderling
verbonden. Christus namelijk heeft zonde en
dood door zal eigen dood overwonnen; en alwie
door het doopsel op bovennatuurlijke wijze herboren is, heeft door dezelfde Christus de zege op
zonde en dood bevochten. Desondanks wil God
volgens een algemeen geldende wet de volledige
vrucht der overwinning op de dood behaald aan
de rechtvaardigen niet schenken dan eerst op het
einde der tijden. Dat Is de reden, waarom óók de
lichamen der rechtvaardigen na de dood in ontbindng overgaan, en ieders lichaam pas op de
jongste dag met zijn eigen verheerlijkte ziel verbonden zal worden.

4. That privilege has shone forth in new radiance
since our predecessor of immortal memory, Pius
IX, solemnly proclaimed the dogma of the loving
Mother of God’s Immaculate Conception. These
two privileges are most closely bound to one
another. Christ overcame sin and death by his
own death, and one who through Baptism has
been born again in a supernatural way has conquered sin and death through the same Christ.
Yet, according to the general rule, God does not
will to grant to the just the full effect of the victory over death until the end of time has come.
And so it is that the bodies of even the just are
corrupted after death, and only on the last day
will they be joined, each to its own glorious soul.

5. Van deze algemene wet echter heeft God de
Zalige Maagd Maria willen uitzonderen. Zij
heeft krachtens een geheel bijzonder voorrecht,
door haar onbevlekte ontvangenis de zonde
overwonnen en daarom was Zij niet onderhevig
aan de wet om in staat van ontbinding in het graf
te blijven, noch behoefde Zij tot het einde der
tijden de verlossing van haar lichaam te verbijden.

5. Now God has willed that the Blessed Virgin
Mary should be exempted from this general rule.
She, by an entirely unique privilege, completely
overcame sin by her Immaculate Conception,
and as a result she was not subject to the law of
remaining in the corruption of the grave, and she
did not have to wait until the end of time for the
redemption of her body.

6. Zodra dus plechtig bezegeld was, dat de Moeder Gods en Maagd Maria van het eerste ogenblik af van de erfzonde is vrijgebleven, gingen
de christengelovigen in hun hart een innige hoop
koesteren, dat het hoogste Leergezag der Kerk
ook het geloofspunt der lichamelijke Tenhemelopneming der Maagd Maria zo spoedig mogelijk zou definiëren.

6. Thus, when it was solemnly proclaimed that
Mary, the Virgin Mother of God, was from the
very beginning free from the taint of original sin,
the minds of the faithful were filled with a stronger hope that the day might soon come when the
dogma of the Virgin Mary’s bodily Assumption
into heaven would also be defined by the
Church’s supreme teaching authority.

7. Immers men kon zien, hoe niet alleen christengelovigen afzonderlijk, maar ook vertegenwoordigers van Staten en Kerkprovincies, ja
zelfs niet weinig Vaders van het Vaticaans Concilie deze gunst met aandrang van de Apostolische Stoet afsmeekten.

7. Actually it was seen that not only individual
Catholics, but also those who could speak for
nations or ecclesiastical provinces, and even a
considerable number of the Fathers of the Vatican Council, urgently petitioned the Apostolic
See to this effect.
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8. In de loop der tijden echter bleven soortgelijke
verzoeken en smeekschriften niet alleen onverminderd, inegendeel, dagelijks namen ze in aantal en aandrang toe. Er werden immers tot dit
doel gezamenlijke gebedsoefeningen gehouden;
studies over dit onderwerp werden zowel door
verschillende vooraanstaande godsgeleerden op
eigen initiatief, alsook op openbare kerkelijke
Hogescholen en andere instituten voor gewijde
wetenschap met kracht en opgewektheid bevorderd; Mariale congressen, nationale zowel als
internationale werden in vele delen der katholieke wereld belegd. En door deze studies en onderzoekingen kwam duidelijker in het licht te
staan, dat in de aan de Kerk toevertrouwde
christelijke geloofsschat óók het dogma ligt opgesloten van de Tenhemelopneming der Maagd
Maria; en zij hadden meeestal verzoekschriften
tot gevolg, waardoor de Apostolische Stoel gesmeekt en gebeden werd ook deze waarheid
plechtig te definiëren.

8. During the course of time such postulations
and petitions did not decrease but rather grew
continually in number and in urgency. In this
cause there were pious crusades of prayer. Many
outstanding theologians eagerly and zealously
carried out investigations on this subject either
privately or in public ecclesiastical institutions
and in other schools where the sacred disciplines
are taught. Marian Congresses, both national and
international in scope, have been held in many
parts of the Catholic world. These studies and
investigations have brought out into even clearer
light the fact that the dogma of the Virgin Mary’s Assumption into heaven is contained in the
deposit of Christian faith entrusted to the
Church. They have resulted in many more petitions, begging and urging the Apostolic See that
this truth be solemnly defined.

9. In deze vrome wedkamp waren de christengelovigen op wondere wijz één met hun gewijde
Kerkvoogden; want óók deze zonden dergelijke
petities en wel in grote getale, hierheen naar Sint
Pieters Stoel. Zo kwam het, dat reeds bij Onze
verheffing op de troon van het Hogepriesterschap, dergelijke verzoekschriften in vele duizendtallen uit elk deel der wereld en uit elke
maatschappelijke stand, nl. uit het Heilig College
Onzer Zonen de Kardinalen, uit de kring onzer
Eerbiedwaardige Broeders, de Aartsbisschoppen
en Bisschoppen, uit Bisdommen en parochies,
naar deze Apostolische Stoel waren opgestuurd.

9. In this pious striving, the faithful have been
associated in a wonderful way with their own
holy bishops, who have sent petitions of this
kind, truly remarkable in number, to this See of
the Blessed Peter. Consequently, when we were
elevated to the throne of the supreme pontificate,
petitions of this sort had already been addressed
by the thousands from every part of the world
and from every class of people, from our beloved
sons the Cardinals of the Sacred College, from
our venerable brethren, archbishops and bishops,
from dioceses and from parishes.

10. Daarom hebben Wij onder vurige gebeden
tot God, dat Hij bij de beslissing over deze allergewichtigste zaak het licht van de H. Geest in
Onze geest zou ontsteken, bijzondere normen
vastgesteld, waarbij Wij voorschreven, dat met
vereende krachten dit onderwerp nog meer ernstig zou worden bestudeerd; en dat middelerwijl
zouden verzameld worden en nauwkeurig afgewogen al die petities, welke, van Onze Voorganger gelukkiger gedachtenis Pius IX af tot op onze
tijd over de Tenhemelopneming der Zalige
Maagd Maria naar deze Apostolische Stoel waren gezonden. cit.

10. Consequently, while we sent up earnest
prayers to God that he might grant to our mind
the light of the Holy Spirit, to enable us to make
a decision on this most serious subject, we issued
special orders in which we commanded that, by
corporate effort, more advanced inquiries into
this matter should be begun and that, in the meantime, all the petitions about the Assumption of
the Blessed Virgin Mary into heaven which had
been sent to this Apostolic See from the time of
Pius IX, our predecessor of happy memory,
down to our own days should be gathered together and carefully evaluated.[3]

11. Wijl het hier echter een zó gewichtige en zó
ernstige zaak betrof, hebben Wij het opportuun
geacht al Onze Eerbiedwaardige Broeders in het
Episcopaat direct en officiëel te verzoeken persoonlijk hun mening met weloverwogen woorden aan Ons kenbaar te maken. Daarom hebben
Wij de eerste Mei van het jaar 1946 aan hen On-

11. And, since we were dealing with a matter of
such great moment and of such importance, we
considered it opportune to ask all our venerable
brethren in the episcopate directly and authoritatively that each of them should make known to
us his mind in a formal statement. Hence, on
May 1, 1946, we gave them our letter “Deiparae
3

ze Brief gericht “Deiparae Virginis Mariae“,
waarin deze woorden stonden: “Of gij, Eerbiedwaardige Broeders, naar de mate van Uw hoge
wijsheid en voorzichtigheid van oordeel zijt: dat
de lichamelijke Assumptie der Allerzaligste
Maagd als geloofspunt kan voorgesteld en gedefinieerd worden, en of dit Uw verlangen is, alsmede dat van Uw geestelijkheid en Uw kudde”.

Virginis Mariae”, a letter in which these words
are contained: “Do you, venerable brethren, in
your outstanding wisdom and prudence, judge
that the bodily Assumption of the Blessed Virgin
can be proposed and defined as a dogma of
faith? Do you, with your clergy and people, desire it?”

12. Welnu, zij die “de H. Geest als Bisschoppen
gesteld heeft om Gods Kerk te besturen” cit. hebben op beide vragen met bijna algemene stem
bevestigend geantwoord. Deze bijzondere eenstemmigheid der katholieke Bisschoppen en gelovigen” cit., waardoor zij te kennen geven, dat de
lichamelijke Tenhemelopneming der Moeder
Gods als geloofspunt vastgesteld kan worden,
toont Ons de eensgezinde leer van het gewoon
Leergezag der Kerk en het eensgezind geloof
van het christenvolk - een geloof, dat door voornoemd Leergezag gesteund en geleid wordt - en
daarom is deze eensgezindheid alleen reeds door
zich zelf een absoluut zeker en van iedere dwaling gevrijwaard teken, dat dit voorrecht een
door God geopenbaarde waarheid is en in die
goddelijke geloofsschat berust, die Christus aan
zijne Bruid schonk om hem getrouw te bewaren
en onfeilbaar uit te leggen cit.. Dat Leergezag der
Kerk echter kwijt zich van zijn taak om de geopenbaarde waarheden door alle tijden heen rein
en ongerept te bewaren, niet uit kracht van een
zuiver menselijk inspanning, maar door de bijstand van de Geest der waarheid cit., en dus volstrekt zonder enige dwaling; daarom draagt zij
die waarheden ongerept over zonder er iets aan
toe te voegen, zonder er iets af te nemen. “Want
- aldus de leer van het Vaticaans Concilie - de
Heilige Geest is aan Petrus’ opvolgers beloofd,
niet om beleerd door Diens openbaring een
nieuwe leer te onthullen, maar om door Hem
bijgestaan, de Openbaring, door de Apostelen
overgeleverd, m.a.w. de geloofsschat, heilig te
bewaren en getrouw uit te leggen”. cit. Uit de
algemene eenstemmigheid van het gewone Leergezag der Kerk verkrijgt men dus een zeker en
afdoend bewijs, waardoor als waar bevestigd
wordt, dat de lichamelijke Tenhemelopneniing
van de Zalige Maagd Maria - welke toch, juist in
zover ze de hemelse verheerlljking van het
maagdelijk lichaam der gezegende Moeder Gods
betreft, door geen enkel vermogen van de menselijke geest uit eigen natuurlijke krachten gekend kon worden - een door God geopenbaarde
waarheid Is en dus door alle kinderen der Kerk

12. But those whom “the Holy Spirit has placed
as bishops to rule the Church of God”[4] gave an
almost unanimous affirmative response to both
these questions. This “outstanding agreement of
the Catholic prelates and the faithful”,[5] affirming that the bodily Assumption of God’s Mother into heaven can be defined as a dogma of
faith, since it shows us the concordant teaching
of the Church’s ordinary doctrinal authority and
the concordant faith of the Christian people
which the same doctrinal authority sustains and
directs, thus by itself and in an entirely certain
and infallible way, manifests this privilege as a
truth revealed by God and contained in that divine deposit which Christ has delivered to his
Spouse to be guarded faithfully and to be taught
infallibly.[6] Certainly this teaching authority of
the Church, not by any merely human effort but
under the protection of the Spirit of Truth,[7] and
therefore absolutely without error, carries out the
commission entrusted to it, that of preserving the
revealed truths pure and entire throughout every
age, in such a way that it presents them undefiled, adding nothing to them and taking nothing
away from them. For, as the Vatican Council
teaches, “the Holy Spirit was not promised to the
successors of Peter in such a way that, by his
revelation, they might manifest new doctrine, but
so that, by his assistance, they might guard as
sacred and might faithfully propose the revelation delivered through the apostles, or the deposit
of faith”.[8] Thus, from the universal agreement
of the Church’s ordinary teaching authority we
have a certain and firm proof, demonstrating that
the Blessed Virgin Mary’s bodily Assumption
into heaven- which surely no faculty of the human mind could know by its own natural powers, as far as the heavenly glorification of the
virginal body of the loving Mother of God is
concerned-is a truth that has been revealed by
God and consequently something that must be
firmly and faithfully believed by all children of
the Church. For, as the Vatican Council asserts,
“all those things are to be believed by divine and
Catholic faith which are contained in the written

cit.
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vast en oprecht geloofd moet worden. Want - zo
verzekert ons hetzelfde Vaticaans Concilie:
“Krachtens goddelijk en katholiek geloof moet al
datgene geloofd worden, wat in het woord Gods,
hetzij geschreven, hetzij overgeleverd, bevat is,
en door de Kerk, ofwel hetzij door een plechtige
uitspraak ofwel door haar gewoon en universeel
Leergezag, als door God geopenbaard te geloven
wordt voorgesteld” cit.

Word of God or in Tradition, and which are proposed by the Church, either in solemn judgment
or in its ordinary and universal teaching office,
as divinely revealed truths which must be believed”.[9]

13. Dit gemeenschappelijk geloof der Kerk
wordt vanaf verafgelegen tijden door de loop der
eeuwen heen aan het licht gebracht door verschillende getuigenissen, aanwijzingen en sporen; datzelfde geloof zien we met de dag in een
helderder licht stralen.

13. Various testimonies, indications and signs of
this common belief of the Church are evident
from remote times down through the course of
the centuries; and this same belief becomes more
clearly manifest from day to day.

14. De christengelovigen namelijk, door hun
Herders geleid en beleerd, hebben voorzeker uit
de, H. Schrift geleerd, dat de Heilige Maria tijdens haar aardse pelgrimstocht een leven geleid
heeft vol zorgen, angsten en smarten; bovendien
dat de voorzegging van de heilige grijsaard Simeon in vervulling is gegaan, en een vlijmscherp
zwaard haar hart heeft doorboord onder het kruis
van haar Goddelijke Zoon en onze Verlosser.
Eveneens viel het hun niet moeilijk toe te geven,
dat ook de verheven Moeder Gods, evenals haar
Eéngeborene, uit dit leven is heengegaan. Dit
verhinderde hun echter niet openlijk te geloven
en te belijden, dat haar heilig lichaam nooit aan
het bederf van het graf is onderworpen geweest,
dat nooit die verheven woontent van het Goddelijk Woord in ontbinding en stof is overgegaan.
Ja zelfs, door de goddelijke genade bestraald en
door kinderliefde gedreven jegens Haar, die God
baarde en allerzoetste Moeder is,s chouwden zij
met de dag in een helderder licht die wonderbare
harmonische samenhang der voorrechten, welke
de goddelijke Voorzienigheid aan deze zegenrijke gezellin van onze Verlosser schonk, en die tot
zulk een geweldige hoogte opstegen, als door
geen ander door God geschapen wezen - de menselijke natuur van Christus uitgezonderd - ooit
werd bereikt.

14. Christ’s faithful, through the teaching and the
leadership of their pastors, have learned from the
sacred books that the Virgin Mary, throughout
the course of her earthly pilgrimage, led a life
troubled by cares, hardships, and sorrows, and
that, moreover, what the holy old man Simeon
had foretold actually came to pass, that is, that a
terribly sharp sword pierced her heart as she
stood under the cross of her divine Son, our Redeemer. In the same way, it was not difficult for
them to admit that the great Mother of God, like
her only begotten Son, had actually passed from
this life. But this in no way prevented them from
believing and from professing openly that her
sacred body had never been subject to the corruption of the tomb, and that the august tabernacle of the Divine Word had never been reduced
to dust and ashes. Actually, enlightened by divine grace and moved by affection for her, God’s
Mother and our own dearest Mother, they have
contemplated in an ever clearer light the wonderful harmony and order of those privileges which
the most provident God has lavished upon this
loving associate of our Redeemer, privileges
which reach such an exalted plane that, except
for her, nothing created by God other than the
human nature of Jesus Christ has ever reached
this level.

15. Van datzelfde geloof getuigen overduidelijk
die talloze tempels, welke ter ere van de Maagd
Maria ten Hemel opgenomen aan God zijn gewijd; eenzelfde getuigenis leggen die gewijde
beeltenissen af, welke in die heiligdommen aan
de verering der christengelovigen zijn voorgesteld, en die de uitzonderlijke zegepraal ener zo
Zalige Maagd alleen voor ogen stellen. Vervolgens: steden, bisdommen en landstreken werden
aan de bijzondere schutse en ebscherming der
ten Hemel verheven Maagd en Meoder Gods

15. The innumerable temples which have been
dedicated to the Virgin Mary assumed into heaven clearly attest this faith. So do those sacred
images, exposed therein for the veneration of the
faithful, which bring this unique triumph of the
Blessed Virgin before the eyes of all men. Moreover, cities, dioceses, and individual regions have been placed under the special patronage and
guardianship of the Virgin Mother of God assumed into heaven. In the same way, religious institutes, with the approval of the Church, have
5

toevertrouwd; en op gelijke wijze werden onder
goedkeuring der Kerk religieuze Instituten in het
leven geroepen, die aan ditzelfde privilege hun
naam ontlenen. Ook mag men neit stilzwijgend
voorbijgaan, dat in de Maria-rozenkrans, welks
bidden deze Apostolische Stoel zozeer aanbeveelt, één mysterie ter vrome overweging voorgesteld wordt gevonden, dat zoals allen weten,
handelt over de Tenhemelopneming der Zalige
Maagd.

been founded and have taken their name from
this privilege. Nor can we pass over in silence
the fact that in the Rosary of Mary, the recitation
of which this Apostolic See so urgently recommends, there is one mystery proposed for pious
meditation which, as all know, deals with the
Blessed Virgin’s Assumption into heaven.

16. Op een universele en meer schitterende wijze
echter komt het geloof der godgewijde Herders
en christengelovigen tot uiting wanneer reeds
vanaf de oudste tijden in landen van het Verre
Oosten en het Westen liturgische plechtigheden
op deze titel gevierd worden; nooit immers lieten
de Heilige Kerkvaders en Kerkleraren na daaruit
licht te putten: want, zoals iedereen weet, kan de
heilige Liturgie, “daar zij ook een belijdenis der
hemelse waarheden is, een belijdenis staande
onder het hoogste Leergezag der Kerk, bewijzen
en getuigenissen verschaffen, en wel van geen
geringere waarde, om een bepaald punt der
christenleer te bevestigen cit.
17. In de liturgische boeken die het feest brengen
of wel van de Insluimering of wel van de Assumptie der Heilige Maria, worden uitdrukkingen gevonden, die als eenstemmig getuigen, dat
toen de goddelijke Moedermaagd uit deze aardse
ballingschap naar de hemel overging, haar heilig
lichaam volgens het van Gods Voorzienigheid
dat lot onderging, hetwelk met de waardigheid
van Moeder van het Woord Mensgeworden
Woord en de overige Haar geschonken voorrechten in overeenstemming was. Dit wordt, om
een prachtig voorbeeld aan te halen, duidelijk
weergegeven in het Sacramentaorium, dat Onze
Voorganger Hadrianus I onsterfelijker gedachtenis aan Keizer Karel de Grote zond. Daarin vindt
men immers het volgende: “Vererenswaard is
ons, Heer, deze feestdag, waarop de heilige
Moeder Gods de tijdelijke dood onderging, en
toch niet door de kluisters van de dood kon neergedrukt worden, Zij die Uw Zoon onze Heer uit
Zich verwekt heeft vleesgeworden” cit.
18. Wat echter hier in die soberheid van woorden, welke aan de Romeinse Liturgie eigen is,
wordt uitgedrukt, wordt in de overige oudliturgische boeken, hetzij van het Oosten of van het
Westen, helderder en breedvoeriger verklaard.
Het Sacramentarium Gallicanum, om een voorbeeld aan te halen, noemt dit voorrecht van Maria “een onuitlegbare geheimnis, des te roemrijker, naarmate het om de assumptie der Maria

16. This belief of the sacred pastors and of
Christ’s faithful is universally manifested still
more splendidly by the fact that, since ancient
times, there have been both in the East and in the
West solemn liturgical offices commemorating
this privilege. The holy Fathers and Doctors of
the Church have never failed to draw enlightenment from this fact since, as everyone knows, the
sacred liturgy, “because it is the profession,
subject to the supreme teaching authority within
the Church, of heavenly truths, can supply proofs
and testimonies of no small value for deciding a
particular point of Christian doctrine”.[10]
17. In the liturgical books which deal with the
feast either of the dormition or of the Assumption of the Blessed Virgin there are expressions
that agree in testifying that, when the Virgin
Mother of God passed from this earthly exile to
heaven, what happened to her sacred body was,
by the decree of divine Providence, in keeping
with the dignity of the Mother of the Word Incarnate, and with the other privileges she had
been accorded. Thus, to cite an illustrious example, this is set forth in that sacramentary which
Adrian I, our predecessor of immortal memory,
sent to the Emperor Charlemagne. These words
are found in this volume: “Venerable to us, O
Lord, is the festivity of this day on which the
holy Mother of God suffered temporal death, but
still could not be kept down by the bonds of death, who has begotten your Son our Lord incarnate from herself”.[11]
18. What is here indicated in that sobriety characteristic of the Roman liturgy is presented more clearly and completely in other ancient liturgical books. To take one as an example, the Gallican sacramentary designates this privilege of
Mary’s as “an ineffable mystery all the more
worthy of praise as the Virgin’s Assumption is
something unique among men”. And, in the Byzantine liturgy, not only is the Virgin Mary’s
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enig is onder de mensen”. En in de Byzantijnse
Liturgie wordt de lichamelijke Assumptie der
Maagd Maria niet alleen met de waardigheid der
Moeder Gods telkens opnieuw in verband gebracht, doch ook met haar andere voorrechten, in
het bijzonder met haar maagdelijke moederschap, door een bijzonder raadsbesluit van Gods
Voorzieningheid Haar voorbestemd: “Aan U
heeft de Koninga llerdingen, God, dat wat de
natuur te boven gaat geschonken; gelijk Hij U
immers bij de geboorte van Uw Kind maagd liet
blijven, zo heeft Hij in het graf Uw lichaam voor
het bederf bewaard en door een goddelijke overbrenging medeverheerlijkt” cit.

bodily Assumption connected time and time
again with the dignity of the Mother of God, but
also with the other privileges, and in particular
with the virginal motherhood granted her by a
singular decree of God’s Providence. “God, the
King of the universe, has granted you favors that
surpass nature. As he kept you a virgin in childbirth, thus he has kept your body incorrupt in the
tomb and has glorified it by his divine act of
transferring it from the tomb”.[12]

19. Het telt echter, dat de Apostolische Stoel, als
erfgename van de taak aan de Prins der Apostelen toevertrouwd om de broeders in het geloof te
bevestigen cit., door haar gezag dat feestgetij aldoor plechtiger maakte, heeft voorzeker de
goedgenegen harten der christengelovigen werkdadig aangespoord om dagelijks meer en meer
de verhevenheid van dit lofrijk mysterie te beschouwen. Zo werd het feest der Asassumptie uit
die eregraad, die het van den beginne af onder de
andere Marlafeesten gekregen had, tot de rang
der hogere feesten van geheel de liturgische
kringloop verheven. En toen Onze Voorganger
de H. Sergius I voorschreef, dat op de vier Mariafeesten de Litanie of de zogenaamde Statieprocessie moest gehouden worden, noemt hij in
één adem het feest der Insluimering, der Geboorte, der Annuntiatie en der Zuivering van de
Maagd Maria cit.14). En later liet de H. Leo IV
het feest, dat toen reeds onder de titel van Assumptie der Zalige Moeder Gods gevierd werd,
op een nog plechtigere wijze herdenken; hij gelastte, dat vóór het een vigilie zou gehouden
worden, daarna echter smeekbeden tot op de
achtste dag; en hij zelf wilde van deze gelegenheid gebruik maken, om aan deze plechtigheden
omringd door een ontzaglijke menigte deel te
nemen. cit.. En dat daarenboven de heilige vasten,
die op de dag vóór dit feestgetij gehouden wordt,
reeds van oudsher was voorgeschreven, blijkt
klaar uit het getuigenis van Onze Voorgange de
H. Nicolaas I, waar hij spreekt over de voornaamste vastendagen, “die ... de heilige Roomse
Kerk van oudsher op zich nam en onderhoudt”.

19. The fact that the Apostolic See, which has
inherited the function entrusted to the Prince of
the Apostles, the function of confirming the
brethren in the faith,[13] has by its own authority, made the celebration of this feast ever more
solemn, has certainly and effectively moved the
attentive minds of the faithful to appreciate always more completely the magnitude of the
mystery it commemorates. So it was that the
Feast of the Assumption was elevated from the
rank which it had occupied from the beginning
among the other Marian feasts to be classed
among the more solemn celebrations of the entire liturgical cycle. And, when our predecessor St.
Sergius I prescribed what is known as the litany,
or the stational procession, to be held on four
Marian feasts, he specified together the Feasts of
the Nativity, the Annunciation, the Purification,
and the Dormition of the Virgin Mary.[14]
Again, St. Leo IV saw to it that the feast, which
was already being celebrated under the title of
the Assumption of the Blessed Mother of God,
should be observed in even a more solemn way
when he ordered a vigil to be held on the day
before it and prescribed prayers to be recited
after it until the octave day. When this had been
done, he decided to take part himself in the celebration, in the midst of a great multitude of the
faithful.[15] Moreover, the fact that a holy fast
had been ordered from ancient times for the day
prior to the feast is made very evident by what
our predecessor St. Nicholas I testifies in treating
of the principal fasts which “the Holy Roman
Church has observed for a long time, and still
observes”.[16]

20. Wijl echter de Liturgie der Kerk niet de
moeder is van het katholiek geloof, maar veeleer
het kroost, en de riten van de eredienst uit het
geloof, gelijk de vruchten uit een boom, voortkomen, daarom hebben de Heilige Vaders en de

20. However, since the liturgy of the Church
does not engender the Catholic faith, but rather
springs from it, in such a way that the practices
of the sacred worship proceed from the faith as
the fruit comes from the tree, it follows that the

cit.
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grote Leraren in hun homilieën en preken, welke
zij op dit feest voor het volk hielden, niet uit de
Liturgie als eerste bron de leer der Assumptie
geput, maar veeleer deze als door de christengelovigen gekend en aanvaard besproken; zij hebben die leer duidelijker verklaar, haar zin en inhoud diepzinniger uiteengezet, terwijl zij vooral
datgene helderder in het licht stelden, wat de
liturgische boeken vaak beknopt en kort aangeraakt hadden: dat namelijk dit feest niet alleen de
herinnering is aan het feit, dat het ontzielde lichaam der Zalige Maagd Maria op geen enkele
wijze, aan het bederf onderhevig is geweest,
maar ook de gedachtenis aan haar triomf over de
dood en haar hemelse verheerlijking naar het
voorbeeld van haar Eengeborene Jezus Christus.

holy Fathers and the great Doctors, in the homilies and sermons they gave the people on this
feast day, did not draw their teaching from the
feast itself as from a primary source, but rather
they spoke of this doctrine as something already
known and accepted by Christ’s faithful. They
presented it more clearly. They offered more
profound explanations of its meaning and nature,
bringing out into sharper light the fact that this
feast shows, not only that the dead body of the
Blessed Virgin Mary remained incorrupt, but
that she gained a triumph out of death, her heavenly glorification after the example of her only
begotten Son, Jesus Christ-truths that the liturgical books had frequently touched upon concisely
and briefly.

21. Zó de H. Joannes Damascenus, die bij uitstek
de grote heraut van de overlevering omtrent deze
waarheid is; als hij de lichaamlijke Assumtie der
zegenrijke Moeder Gods niet haar andere gaven
en voorrechten vergelijkt, roept hij met hartstochtelijke welsprekendheid deze woorden uit:
“Het was nodig, dat Zij die bij het baren haar
maagdelijkheid ongerept bewaarde, haar lichaam
ook na de dood zonder enig bederf behield. Het
was nodig, dat Zij die de Schepper als kind in
haar schoot gedragen had, in de goddelijke
woontent zou verblijven. Het was nodig, dat de
bruid, die de Vader verloofd had, in het hemels
bruidsvertrek zou wonen. Het was nodig, dat Zij
die naar haar Zoon aan het kruis had opgeschouwd, en het lijdenszwaard, dat Zij bij de
geboorte van haar kind was ontvlucht, in haar
borst gestoken kreeg, haar Zoon naast de Vader
zetelend zou aanschouwen. Het was nodig, dat
de Moeder Gods hetgeen haar Zoon heeft zou
bezitten, en door alle schepsel als Gods Moeder
en dienstmaagd zou geëerd worden. cit.

21. Thus St. John Damascene, an outstanding
herald of this traditional truth, spoke out with
powerful eloquence when he compared the bodily Assumption of the loving Mother of God
with her other prerogatives and privileges. “It
was fitting that she, who had kept her virginity
intact in childbirth, should keep her own body
free from all corruption even after death. It was
fitting that she, who had carried the Creator as a
child at her breast, should dwell in the divine
tabernacles. It was fitting that the spouse, whom
the Father had taken to himself, should live in
the divine mansions. It was fitting that she, who
had seen her Son upon the cross and who had
thereby received into her heart the sword of sorrow which she had escaped in the act of giving
birth to him, should look upon him as he sits
with the Father. It was fitting that God’s Mother
should possess what belongs to her Son, and that
she should be honored by every creature as the
Mother and as the handmaid of God”.[17]

22. Dit woord van de H. Joannes Damascenus
stemt getrouw overeen met de uitspraken van
anderen, die dezelfde leer verkondigen. Immers
niet minder duidelijke en scherpe uitspraken
worden in die preken gevonden, die de Vaders
uit een vroeger of uit hetzlefde tijdvak, meestal
bij gelegenheid van dit feest, gehouden hebben.
Zo bijvoorbeeld, om andere voorbeelden aan te
halen, was het de mening van de H. Germanus
van Konstantinopel, dat de vrijwaring van het
lichaam van de Moeder van God en Maagd Maria voor ontbinding en haar Tenhemelopneming
niet alleen met haar goddelijk moederschap in
overeenstemming waren, maar ook met de bijzondere heiligheid van haar maagdelijk lichaam:
“Gij verschijnt, volgens het woord der Schrift, in

22. These words of St. John Damascene agree
perfectly with what others have taught on this
same subject. Statements no less clear and accurate are to be found in sermons delivered by Fathers of an earlier time or of the same period,
particularly on the occasion of this feast. And so,
to cite some other examples, St. Germanus of
Constantinople considered the fact that the body
of Mary, the virgin Mother of God, was incorrupt and had been taken up into heaven to be in
keeping, not only with her divine motherhood,
but also with the special holiness of her virginal
body. “You are she who, as it is written, appears
in beauty, and your virginal body is all holy, all
chaste, entirely the dwelling place of God, so
that it is henceforth completely exempt from
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schoonheid’; en Uw maagdelijk lichaam is geheel heilig, geheel kuis, geheel Gods woonverblijf; zodat het ook op deze grond later niet tot
stof kan vergaan; als menselijk lichaam getransformeerd en opgeheven tot een verheven leven
van onvergankelijkheid, maar tevens in verheerlijkte levensstaat, ongedeerd en deelachtig aan
het volmaakte leven” cit.. En een andere zeer oude schrijver beweert: “Dus wordt Zij als de
roemrijkste Moeder van Christus onze Verlosser
en God, die leven en onsterfelijkheid uitdeelt,
door Christus zelf in leven gehouden, in eeuwigheid naar haar lichaam in onvergankelijkheid aan
Hem gelijk, die Haar uit het graf opwekte en tot
zichzelf opnam op de wijze die Hem alleen bekend is”. cit.

dissolution into dust. Though still human, it is
changed into the heavenly life of incorruptibility,
truly living and glorious, undamaged and sharing
in perfect life”.[18] And another very ancient
writer asserts: “As the most glorious Mother of
Christ, our Savior and God and the giver of life
and immortality, has been endowed with life by
him, she has received an eternal incorruptibility
of the body together with him who has raised her
up from the tomb and has taken her up to himself
in a way known only to him”.[19]

23. Toen echter dit liturgische feest met de dag
zich verbreidde en met groeiende vroomheid
gevierd werd, hielden de Kerkvoogden en gewijde redenaars in steeds groeiend getal het voor
hun plicht het mysterie, dat op het feest der Assumptie, herdacht wordt, duidelijk en helder uit
te leggen, en uiteen te zetten hoe het met de overige geopenbaarde waarheden allerinnigst samenhangt.
24. Onder de scholastieke theologen ontbraken
er niet, die juist omdat zij in de door God geopenbaarde waarheden dieper wilden schouwen,
en de overeenstemming wilden aantonen tussen
de zogenaamde theologische gronden en het
Katholiek geloof, meenden te moeten opmerken,
dat dit voorrecht van de Assumptie der Maagd
Maria wonderbaar klopt met de goddelijke waarheden ons overgeleverd in de Heilige Schrift.

23. When this liturgical feast was being celebrated ever more widely and with ever increasing
devotion and piety, the bishops of the Church
and its preachers in continually greater numbers
considered it their duty openly and clearly to
explain the mystery that the feast commemorates, and to explain how it is intimately connected
with the other revealed truths.

25. Vanuit dit standpunt verder redenerend,
brachten zij verschillende argumenten aan, om
dit Maria-voorrecht te belichten, en van deze
argumenten was naar hun beweren wel het eerste
element de wil zelf van Jesus Christus om zijn
Moeder, overeenkomstig de kinderliefde die Hij
tot Haar koesterde, in de hemel op te nemen; de
bewijskracht echter dierzelfde argumenten lag
volgens hen in de onvergelijkelijke waardigheid
van haar goddelijk moederschap en van alle genadegaven, die daaruit voortspruiten; te weten
haar uitmuntende heiligheid, die de heiligheid
van alle mensen en engelen overtreft; de enge
verbinding van Maria met haar Zoon en bovenal
de diepgevoelde liefde, waarmee de Zoon de
Hem allerwaardigste Moeder vereerde.
26. Dikwijls vindt men ook godgeleerden en
gewijde redenaars, die op het voetspoor der Heilige Vaders cit., om hun geloof in de Assumptie te

25. When they go on to explain this point, they
adduce various proofs to throw light on this privilege of Mary. As the first element of these demonstrations, they insist upon the fact that, out
of filial love for his mother, Jesus Christ has
willed that she be assumed into heaven. They
base the strength of their proofs on the incomparable dignity of her divine motherhood and of all
those prerogatives which follow from it. These
include her exalted holiness, entirely surpassing
the sanctity of all men and of the angels, the intimate union of Mary with her Son, and the affection of preeminent love which the Son has for
his most worthy Mother.

24. Among the scholastic theologians there have
not been lacking those who, wishing to inquire
more profoundly into divinely revealed truths
and desirous of showing the harmony that exists
between what is termed the theological demonstration and the Catholic faith, have always considered it worthy of note that this privilege of the
Virgin Mary’s Assumption is in wonderful accord with those divine truths given us in Holy
Scripture.

26. Often there are theologians and preachers
who, following in the footsteps of the holy Fa9

belichten, met een zekere vrijheid gebeurtenissen
en woorden aanhalen, welke aan de Heilige
Schrift ontleend zijn. Zo zijn er - we willen
slechts enkele Schriftgegevens vermelden, die
vaker benut worden - die de woorden van de
Psalmist aanhalen: “Rijs op, Heer, ga Uw rustplaats binnen, Gij en de door U geheiligde Ark”
(Ps. 81, 8); en dan zien zij in de Ark des Verbonds, uit onvergaanbaar hout gemaakt en in
Gods tempel geplaatst, als het ware een, beeld
van het allerzuiverste lichaam van de Maagd
Maria, voor het grafbederf gevrijwaard, en tot
zulk een glorie in de Hemel verheven. Op gelijke
wijze vestigen zij in ons geval de aandacht op
het beeld der Koninginne, en beschrijven, hoe
Zij in triomf de koningszaal binnentreedt en aan
de rechterzijde van de Goddelijke Verlosser
neerzit cit.; ook voeren zij de Bruid van het
Hooglied ten tonele, “die door de woestijn opstijgt als een rookpluim van mirre en wierook”,
om met een kroon bekranst te worden cit.. Deze
gegevens der Schrift benutten zij als beelden van
die hemelse Koningin, die hemelse Bruid, die
één met haar Goddelijke Bruidegom naar de
troonzaal des Hemels opstijgt.

thers,[20] have been rather free in their use of
events and expressions taken from Sacred
Scripture to explain their belief in the Assumption. Thus, to mention only a few of the texts rather frequently cited in this fashion, some have
employed the words of the psalmist: “Arise, O
Lord, into your resting place: you and the ark,
which you have sanctified”[21]; and have looked
upon the Ark of the Covenant, built of incorruptible wood and placed in the Lord’s temple, as a
type of the most pure body of the Virgin Mary,
preserved and exempt from all the corruption of
the tomb and raised up to such glory in heaven.
Treating of this subject, they also describe her as
the Queen entering triumphantly into the royal
halls of heaven and sitting at the right hand of
the divine Redeemer.[22] Likewise they mention
the Spouse of the Canticles “that goes up by the
desert, as a pillar of smoke of aromatical spices,
of myrrh and frankincense” to be crowned.[23]
These are proposed as depicting that heavenly
Queen and heavenly Spouse who has been lifted
up to the courts of heaven with the divine Bridegroom.

27. Vervolgens hebben de leraars uit de tijd der
scholastiek niet alleen in de verschillend figuren
van het Oude Testament , maar ook in die met
zon omklede Vrouwe, die de Apostel Johannes
op het eiland Patmos (Openb. 12, 1 v.) schouwde, een beeld van de Assumptie der Maagd en
Moeder Gods gezien. Uit het Nieuwe Testament
ontbamen zij ook een andere plaats, welke zij
met een geheel bijzondere zorg overwogen:
“Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met
U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen”
(Luc. 1, 28), want in het geheimnis der Assumptie zagen zij de laatste verwerkelijking van die
overvolheid van genaden, aan de Maagd Maria
toebedeeld, en een bijzondere zegening tegenovergesteld aan de vloek, waardoor Eva getroffen werd.

27. Moreover, the scholastic Doctors have recognized the Assumption of the Virgin Mother
of God as something signified, not only in various figures of the Old Testament, but also in
that woman clothed with the sun whom John the
Apostle contemplated on the Island of Patmos.[24] Similarly they have given special attention to these words of the New Testament:
“Hail, full of grace, the Lord is with you, blessed
are you among women”,[25] since they saw, in
the mystery of the Assumption, the fulfillment of
that most perfect grace granted to the Blessed
Virgin and the special blessing that countered the
curse of Eve.

28. Op die grond beweert bij het begin der scholastieke theologie de vrome man Gods Amadeus
van Lausanne, dat het vlees der Maagd Maria
zonder bederf is gebleven; “het is immer ongeoorloofd”, zegt hij, “te geloven, dat haar lichaam
aan ontbinding werd prijsgegeven”; haar lichaam
immers werd wederom met haar ziel verbonden,
en daarmee vereend in de hemelzaal met gloriehoogheid omkranst. En dan gaat hij verder:
“Want Zij was vol van genade, en Gezegend
onder de de vrouwen (Luc. 1, 28). Zij alleen was

28. Thus, during the earliest period of scholastic
theology, that most pious man, Amadeus, Bishop
of Lausarme, held that the Virgin Mary’s flesh
had remained incorrupt-for it is wrong to believe
that her body has seen corruption-because it was
really united again to her soul and, together with
it, crowned with great glory in the heavenly
courts. “For she was full of grace and blessed
among women. She alone merited to conceive
the true God of true God, whom as a virgin, she
brought forth, to whom as a virgin she gave
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waardig in haar schoot te ontvangen de ware
milk, fondling him in her lap, and in all things
God van ware God, die Zij als maagd baarde, als she waited upon him with loving care”.[26]
maagd voedde, koesterde in haar schoot, en wie
Zij in alles haar minzame moederdiensten bood”
(H. Amadeus van Lausanne, De beatae Virginis
obitu, Assumptione in Caelum, exaltatione ad
Filii dexteram).
29. Onder de gewijde schrijvers echter, die in die
tijd van de uitspraken en de verschillentle beelden en analogieën der Heilige Boeken gebruik
maakten, om hun vroom geloof in de leer der
Assumptie te belichten en te bevestigen, neemt
een heel eigen plaats in de Evangelische Leraar
de H. Antonius van Padua. Toen hij namelijk op
de feestdag van Assumptie de woorden van de
profeet Jesaja verklaarde: “de plaats mijner voeten zal ik verheerlijken (Jes. 60, 13) gaf hij als
zijn stellige overtuiging te kennen, dat de Goddelijke Verlosser zijn teergeliefde Moeder,
waaruit Hij het menselijk vlees had aangenomen,
niet de hoogste glorie gekroond heeft. “Hieruit
ziet ge duidelijk zo sprak hij dat de Zalige
Maagd in haar lichaam, waar de plaats was van
de voeten des Heren, ten hemel opgenomen is”.
Daarom schrijft de heilige Psalmist: “Rijs op,
Heer, ga Uw rustplaats binnen, Gij en de door U
geheiligde Ark”. Zoals Jesus Christus, zo beweert hij, de dood overwon, verrees en opsteeg
naar de rechterhand zijns Vaders, zó ook “verrees eveneens de Ark, die Hij heiligde, want op
deze dag is de Moedernititgd in het hemels
bruidsvertrek opgenomen. (H. Antonius van Padua, Sermones dominicales et in solemnitatibus.
In Assumptione S. Mariae Virginis sermo)
30. When, during the Middle Ages, scholastic
theology was especially flourishing, St. Albert
the Great who, to establish this teaching, had
gathered together many proofs from Sacred
Scripture, from the statements of older writers,
and finally from the liturgy and from what is
known as theological reasoning, concluded in
this way: “From these proofs and authorities and
from many others, it is manifest that the most
blessed Mother of God has been assumed above
the choirs of angels. And this we believe in every
way to be true”.[29] And, in a sermon which he
delivered on the sacred day of the Blessed Virgin
Mary’s annunciation, explained the words “Hail,
full of grace”-words used by the angel who addressed her-the Universal Doctor, comparing the
Blessed Virgin with Eve, stated clearly and incisively that she was exempted from the fourfold
curse that had been laid upon Eve.[30]

29. Among the holy writers who at that time employed statements and various images and analogies of Sacred Scripture to Illustrate and to confirm the doctrine of the Assumption, which was
piously believed, the Evangelical Doctor, St.
Anthony of Padua, holds a special place. On the
feast day of the Assumption, while explaining
the prophet’s words: “I will glorify the place of
my feet”,[27] he stated it as certain that the divine Redeemer had bedecked with supreme glory
his most beloved Mother from whom he had
received human flesh. He asserts that “you have
here a clear statement that the Blessed Virgin has
been assumed in her body, where was the place
of the Lord’s feet. Hence it is that the holy Psalmist writes: ‘Arise, O Lord, into your resting
place: you and the ark which you have sanctified’. And he asserts that, just as Jesus Christ has
risen from the death over which he triumphed
and has ascended to the right hand of the Father,
so likewise the ark of his sanctification “has risen up, since on this day the Virgin Mother has
been taken up to her heavenly dwelling”.[28]

30. When, during the Middle Ages, scholastic
theology was especially flourishing, St. Albert
the Great who, to establish this teaching, had
gathered together many proofs from Sacred
Scripture, from the statements of older writers,
and finally from the liturgy and from what is
known as theological reasoning, concluded in
this way: “From these proofs and authorities and
from many others, it is manifest that the most
blessed Mother of God has been assumed above
the choirs of angels. And this we believe in every
way to be true”.[29] And, in a sermon which he
delivered on the sacred day of the Blessed Virgin
Mary’s annunciation, explained the words “Hail,
full of grace”-words used by the angel who addressed her-the Universal Doctor, comparing the
Blessed Virgin with Eve, stated clearly and incisively that she was exempted from the fourfold
curse that had been laid upon Eve.[30]
31. Following the footsteps of his distinguished
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teacher, the Angelic Doctor, despite the fact that
he never dealt directly with this question, nevertheless, whenever he touched upon it, always
held together with the Catholic Church, that Mary’s body had been assumed into heaven along
with her soul.[31]
32. Along with many others, the Seraphic Doctor
held the same views. He considered it as entirely
certain that, as God had preserved the most holy
Virgin Mary from the violation of her virginal
purity and integrity in conceiving and in childbirth, he would never have permitted her body to
have been resolved into dust and ashes.[32] Explaining these words of Sacred Scripture: “Who
is this that comes up from the desert, flowing
with delights, leaning upon her beloved?”[33]
and applying them in a kind of accommodated
sense to the Blessed Virgin, he reasons thus:
“From this we can see that she is there bodily...her blessedness would not have been complete unless she were there as a person. The soul
is not a person, but the soul, joined to the body,
is a person. It is manifest that she is there in soul
and in body. Otherwise she would not possess
her complete beatitude.[34]
33. In the fifteenth century, during a later period
of scholastic theology, St. Bernardine of Siena
collected and diligently evaluated all that the
medieval theologians had said and taught on this
question. He was not content with setting down
the principal considerations which these writers
of an earlier day had already expressed, but he
added others of his own. The likeness between
God’s Mother and her divine Son, in the way of
the nobility and dignity of body and of soul-a
likeness that forbids us to think of the heavenly
Queen as being separated from the heavenly
King- makes it entirely imperative that Mary
“should be only where Christ is”.[35] Moreover,
it is reasonable and fitting that not only the soul
and body of a man, but also the soul and body of
a woman should have obtained heavenly glory.
Finally, since the Church has never looked for
the bodily relics of the Blessed Virgin nor proposed them for the veneration of the people, we
have a proof on the order of a sensible experience.[36]
34. In latere tijden waren de bovenvermelde meningen der Heilige Vaders en Leraren algemeen
in zwang. In volle overeenstemming niet de van
oudsher overgeleverde eenstemmige leer der
christenheid riep de H. Robertus Bellarminus uit:
“En wie is er, bid ik u, die zou kunnen geloven,
dat de ark der heiligheid, de woontent van het

34. The above-mentioned teachings of the holy
Fathers and of the Doctors have been in common
use during more recent times. Gathering together
the testimonies of the Christians of earlier days,
St. Robert Bellarmine exclaimed: “And who, I
ask, could believe that the ark of holiness, the
dwelling place of the Word of God, the temple of
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Woord, de temepel van de Heilige Geest in bederf overging? Mijn ziel huivert alleen reeds bij
de gedachte, dat dit maagdelijke lichaam, waaruit God geboren werd, dat Hem baarde, voedde,
koesterde, ofwel in as zou verkeerd zijn ofwel
als spijs gegeven aan de wormen”. cit.

the Holy Spirit, could be reduced to ruin? My
soul is filled with horror at the thought that this
virginal flesh which had begotten God, had
brought him into the world, had nourished and
carried him, could have been turned into ashes or
given over to be food for worms”.[37]

35. Op analoge wijze spreekt de H. Franciscus
van Sales. Na de verzekering dat het ongeoorloofd is te twijfelen aan het feit, dat Jesus Christus op de meest volmaakte wijze het goddelijk
bevel aan de kinderen om hun ouders te eren ten
uitvoer bracht, stelt hij zich de vraag: “Welke
zoon zou, als hij het vermocht, niet zijn moeder
ten leven roepen en haar na haar dood niet opnemen in het Paradijs?”cit. En de H. Alfonsus
schrijft: “Jesus wilde niet, dat Maria’s lichaam
zich na haar dood ontbond, want het zou Hem
zelf tot schande strekken, als het maagdelijke
lichaam, waaruit Hij zelf het vlees aannam, tot
bederf was overgegaan” cit..

35. In like manner St. Francis of Sales, after asserting that it is wrong to doubt that Jesus Christ
has himself observed, in the most perfect way,
the divine commandment by which children are
ordered to honor their parents, asks this question:
“What son would not bring his mother back to
life and would not bring her into paradise after
her death if he could?”[38] And St. Alphonsus
writes that “Jesus did not wish to have the body
of Mary corrupted after death, since it would
have redounded to his own dishonor to have her
virginal flesh, from which he himself had assumed flesh, reduced to dust”.[39]

36. Toen dan het mysterie van het feest der Tenhemelopneming reeds in zijn volle licht stond,
ontbrak het niet aan leraars, die niet zozeer de
theologische argumenten behandelden om te
bewijzen, hoe passend in elk opzicht en redelijk
het geloof is aan de lichamelijke Tenhemelopneming der Zalige Maagd Maria, maar veeleer
hun aandacht schonken aan het feit, dat de Kerk,
die de mystieke Bruid van Christus is zonder
smet of rimpel cit. en die door de Apostel “de zuil
en de grondslag der waarheid” cit. genoemd
wordt, dit geloof belijdt, en steunend op dit geloof der hele christenheid, de tegenovergestelde
sententie voor roekeloos hielden, om niet te zeggen voor ketters. Zo b.v. onder niet weinige anderen de H. Petrus Canisius. Na vastgesteld te
hebben, hoe het woord Assurnptie zelf niet alleen de verheerlijking van de ziel doch ook van
het lichaam inhoudt, en dat reeds gedurende vele
eeuwen de Kerk dit Mariageheimenis der Assumptie vereert en plechtig viert, merkt hij op:
“Deze sententie handhaaft zich reeds enige eeuwen en zij is in de harten der vromen zo ingeworteld en aan de Kerk zo Ingeprent, dat naar
hen, die ontkennen dat het lichaam van Maria ten
Hemel is opgenomen, zelfs niet niet geduld geluisterd wordt, maar dat zij overal als onredelijk
twistziek of als volmaakt of als mensen, die meer
door een ketterse dan door een katholieke geest
geleid zijn, worden uitgefloten” cit.

36. Once the mystery which is commemorated in
this feast had been placed in its proper light, there were not lacking teachers who, instead of
dealing with the theological reasonings that show
why it is fitting and right to believe the bodily
Assumption of the Blessed Virgin Mary into
heaven, chose to focus their mind and attention
on the faith of the Church itself, which is the
Mystical Body of Christ without stain or wrinkle[40] and is called by the Apostle “the pillar and
ground of truth”.[41] Relying on this common
faith, they considered the teaching opposed to
the doctrine of our Lady’s Assumption as temerarious, if not heretical. Thus, like not a few
others, St. Peter Canisius, after he had declared
that the very word “assumption” signifies the
glorification, not only of the soul but also of the
body, and that the Church has venerated and has
solemnly celebrated this mystery of Mary’s Assumption for many centuries, adds these words
of warning: “This teaching has already been accepted for some centuries, it has been held as
certain in the minds of the pious people, and it
has been taught to the entire Church in such a
way that those who deny that Mary’s body has
been assumed into heaven are not to be listened
to patiently but are everywhere to be denounced
as over-contentious or rash men, and as imbued
with a spirit that is heretical rather than Catholic”.[42]

37. Tezelfder tijd stelde de Uitmuntende Leraar
voor de mariologie deze norm op: te weten, “dat
de genaden-mysteries, die God in de Heilige
Maagd gewerkt heeft, niet volgens de algemene

37. At the same time the great Suarez was professing in the field of mariology the norm that
“keeping in mind the standards of propriety, and
when there is no contradiction or repugnance on
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geldende wetten moeten gemeten worden, maar
getoetst aan Gods almacht, altijd verondersteld,
dat het gaat over een zaak, die betaamt en op
generlei wijze in tegenstelling of weerspraak is
met de H. Schrift” cit.. Steunend op het gemeenschappelijk geloof der universele Kerk, kon hij
ten opzichte van het mysterie der Assumptie
concluderen, dat dit geheim met dezelfde vastheid geloofd moet worden als de Onbevlekte
Ontvangenis der H. Maagd; en reeds toen was hij
de oevrtuiging toegedaan, dat zulke waarheden
gedefinieerd konden worden.

the part of Scripture, the mysteries of grace
which God has wrought in the Virgin must be
measured, not by the ordinary laws, but by the
divine omnipotence”.[43] Supported by the
common faith of the entire Church on the subject
of the mystery of the Assumption, he could conclude that this mystery was to be believed with
the same firmness of assent as that given to the
Immaculate Conception of the Blessed Virgin.
Thus he already held that such truths could be
defined.

38. Al deze bewijsvoeringen en beschouwingen
van de Heilige Vaders en godgeleerden steunen
in laatste instantie op de H. Schrift; deze immers
stelt ons de zegenrijke Moeder Gods voor ogen
als ten nauwste verenigd met haar goddelijke
Zoon, en ten allen tijde aan zijn lot deelachtig.
En daarom schijnt het vrijwel onmogelijk, Haar
die Christus in haar schoot ontving, het leven
gaf, met haar brosten voedde, Hem in haar armen
droeg en aan haar boezem drukte, Haar ons voor
te stellen als na dit aardse leven, zij het niet naar
de ziel, dan toch naar het lichaam, van Hem gescheiden. Wijl onze Verlosser de Zoon van Maria is, was het onmogelijk, dat Hij die zo nauwgezet de goddelijke wet onderhield, na zijn Eeuwige Vader ook niet zijn teergeliefde Moeder
eerde. Welnu: Hij kòn Haar met die hoge eer van
vrijwaring voor het doodsbederf onderscheiden;
dus moet men geloven, dat Hij het inderdaad
heeft gedaan.

38. All these proofs and considerations of the
holy Fathers and the theologians are based upon
the Sacred Writings as their ultimate foundation.
These set the loving Mother of God as it were
before our very eyes as most intimately joined to
her divine Son and as always sharing his lot.
Consequently it seems impossible to think of her,
the one who conceived Christ, brought him forth,
nursed him with her milk, held him in her arms,
and clasped him to her breast, as being apart
from him in body, even though not in soul, after
this earthly life. Since our Redeemer is the Son
of Mary, he could not do otherwise, as the perfect observer of God’s law, than to honor, not
only his eternal Father, but also his most beloved
Mother. And, since it was within his power to
grant her this great honor, to preserve her from
the corruption of the tomb, we must believe that
he really acted in this way.

39. Bovenal dient vermeld te worden, dat vanaf
de tweede eeuw de Maagd Maria door de, Heilige Vaders wordt voorgesteld als de nieuwe Eva
met de nieuwe Adam, zij het, op ondergeschikte
wijze, ten nauwste verbonden in de strijd tegen
de hellevijand, een strijd, die zoals in het protoevangelie cit. voorspeld wordt, bekroond zou
worden met de meest volkomen overwinning op
de zonde en op de dood; beide immers worden in
de brieven van de Apostel der heidenen in één
adem genoemd cit.. En daarom: gelijk de glorieuse opstanding van Christus uit het graf een wezenlijk bestanddeel is, ja zelfs het triomfale slotstuk vormt van Christus’ overwinning, zo moest
ook de strijd die de H. Maagd vereend met haar
Zoon voerde, met de verheerlijking van haar
maagdelijk lichaam bekroond worden: want zoals dezelfde Apostel zegt: “Zodra ...... het sterflijke met onsterflijkheid is bekleed, wordt het
woord vervuld dat geschreven staat: De dood is
verzwolgen in overwinning” cit.

39. We must remember especially that, since the
second century, the Virgin Mary has been designated by the holy Fathers as the new Eve, who,
although subject to the new Adam, is most intimately associated with him in that struggle
against the infernal foe which, as foretold in the
protoevangelium,[44] would finally result in that
most complete victory over the sin and death
which are always mentioned together in the writings of the Apostle of the Gentiles.[45] Consequently, just as the glorious resurrection of
Christ was an essential part and the final sign of
this victory, so that struggle which was common
to the Blessed Virgin and her divine Son should
be brought to a close by the glorification of her
virginal body, for the same Apostle says: “When
this mortal thing hath put on immortality, then
shall come to pass the saying that is written: Death is swallowed up in victory”.[46]

40. Daarom heeft de hoogverheven Moeder

40. Hence the revered Mother of God, from all
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Gods, met Jesus Christus vanaf alle eeuwigheid
“in een en hetzelfde besluit” cit. der voorbestemming op egheimzinnige wijze verbonden, onbevlekt in haar ontvangenis, ongerepte maagd in
haar goddelijke moederschap, edelmoedige gezellin van die Goddelijke Verlosser, die de volle
triomf behaalde over de zonde en haar gevolgen:
daarom heeft Zij uiteindelijk als de hoogste bekroning harer voorrechten dit privilege verworven, dat Zij vrij zou blijven van het bederf des
grafs, en dat Zij, evenals reeds vroeger haar
Zoon, na de overwinning op de dood, met ziel en
lichaam in de Hemelglorie zou opgevoerd worden, om daar als Koningin te schitteren aan de
rechterhand van haar Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen. cit.

eternity joined in a hidden way with Jesus Christ
in one and the same decree of predestination,[47]
immaculate in her conception, a most perfect
virgin in her divine motherhood, the noble associate of the divine Redeemer who has won a
complete triumph over sin and its consequences,
finally obtained, as the supreme culmination of
her privileges, that she should be preserved free
from the corruption of the tomb and that, like her
own Son, having overcome death, she might be
taken up body and soul to the glory of heaven
where, as Queen, she sits in splendor at the right
hand of her Son, the immortal King of the
Ages.[48]

41. Omdat dus de unviversele Kerk, waarin de
Geest der Waarheid leeft, die haar onfeilbaar
geleidt om tot de verdieping der geopenbaarde
waarheden te komen, op veelvuldige wijze in de
loop der eeuwen haar geloof heeft kond gedaan
en omdat de Bisschoppen van heel der aarde met
bijna volkomen eenstemmigheid verzoeken, dat
als dogma van het goddelijk en katholieke geloof
de waarheid van der lichamelijke, Tenhemelopneming van de Allerzaligste Maagd Maria gedefiniëerd worde -- een waarheid steunend op de
H. Schrift, diep in de harten der christengelovigen ingeworteld, van de oudste tijden af door de
kerkelijke eredienst bevestigd, met de, overige
geopenbaarde waarheden volkomen overeenstemmend, door de studie, wetenschap en wijsheid der godgeleerden schitterend uiteengezet en
verklaard -- menen Wij, dat het ogenblik door de
goddelijke Voorzienigheid bepaald nu gekomen
is om dit glansrijk voorrecht der Maagd Maria
plechtig uit te roepen.

41. Since the universal Church, within which
dwells the Spirit of Truth who infallibly directs it
toward an ever more perfect knowledge of the
revealed truths, has expressed its own belief many times over the course of the centuries, and
since the bishops of the entire world are almost
unanimously petitioning that the truth of the bodily Assumption of the Blessed Virgin Mary into
heaven should be defined as a dogma of divine
and Catholic faith-this truth which is based on
the Sacred Writings, which is thoroughly rooted
in the minds of the faithful, which has been approved in ecclesiastical worship from the most
remote times, which is completely in harmony
with the other revealed truths, and which has
been expounded and explained magnificently in
the work, the science, and the wisdom of the
theologians-we believe that the moment appointed in the plan of divine providence for the solemn proclamation of this outstanding privilege
of the Virgin Mary has already arrived.

42. Wij, die Ons Pontificaat onder de bijzondere
bescherming der Allerheiligste Maagd, tot Wie
Wij in zoveel allerdroefste omstandigheden onze
toevlucht namen, gesteld hebben; Wj, die aan
haar Onbevlekt Hart heel het menselijk geslacht
met openlijke plechtigheden hebben toegewijd
en haar zo machtige bescherming telkens en telkens weer hebben ondervonden; Wij koesteren
het volste vertrouwen, dat deze plechtige uitspraak en definitie der Assumptie niet weinig tot
heil der menselijke samenleving zal bijdragen,
wijl zij strekt tot eer der Allerheiligste Drievuldigheid, met welke de Maagd en Moeder Gods
door bijzondere banden is verbonden. Het is immers te hopen, dat alle christengelovigen tot een
inniger liefde tot hun hemelse Moeder zullen
worden opgewekt; en dat de harten van hen al-

42. We, who have placed our pontificate under
the special patronage of the most holy Virgin, to
whom we have had recourse so often in times of
grave trouble, we who have consecrated the entire human race to her Immaculate Heart in public
ceremonies, and who have time and time again
experienced her powerful protection, are confident that this solemn proclamation and definition
of the Assumption will contribute in no small
way to the advantage of human society, since it
redounds to the glory of the Most Blessed Trinity, to which the Blessed Mother of God is bound
by such singular bonds. It is to be hoped that all
the faithful will be stirred up to a stronger piety
toward their heavenly Mother, and that the souls
of all those who glory in the Christian name may
be moved by the desire of sharing in the unity of
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len, die fier gaan op hun naam van christen, de
drang zullen voelen, om deel te nemen aan de
eenheid van het Mystieke lichaam van Jesus
Christus, en om hun liefde te vermeerderen jegens Haar, die alle leden van dat eerbiedwaardige Lichaam met een moederhart bemint. Zo is
het ook te hopen, dat de overweging van Maria’s
roemrijk voorbeeld steeds meer de overtuiging
moge vestigen, wat een mensenleven waard is,
als het geheel en al, gewijd is aan de uitvoering
van de wil des Hemelsen ‘Vaders en aan het geluk aller medemensen: opdat, terwijl de leer van
het materialisme en het daaruit voortspruitende
zedenbederf de lichtbakens der deugd, in hun
vloedgolf dreigen te verzwelgen en door nieuwe
strijd mensenlevens te vernietigen, zó op zonneklare wijze voor aller ogen in het volle licht
woi,de gesteld, tot welk een verheven doet onze
ziel en ons lichaam bestemd zijn; en tenslotte
opdat het geloof in Maria’s lichaamlijke, Tenhemelopneming óók het geloof in onze eigen
verrijzenis meer moge bevestigen en vruchtbaarder maken voor ons leven.

Jesus Christ’s Mystical Body and of increasing
their love for her who shows her motherly heart
to all the members of this august body. And so
we may hope that those who meditate upon the
glorious example Mary offers us may be more
and more convinced of the value of a human life
entirely devoted to carrying out the heavenly
Father’s will and to bringing good to others.
Thus, while the illusory teachings of materialism
and the corruption of morals that follows from
these teachings threaten to extinguish the light of
virtue and to ruin the lives of men by exciting
discord among them, in this magnificent way all
may see clearly to what a lofty goal our bodies
and souls are destined. Finally it is our hope that
belief in Mary’s bodily Assumption into heaven
will make our belief in our own resurrection
stronger and render it more effective.

43. Dat echter deze plechtige gebeurtenis door
Gods Voorzienigheid samenvalt met het Heilig
Jaar, dat ten einde spoedt, stemt Ons tot grote
vreugde. Zó Immers is het Ons gegeven, bij het
vieren van het Grote Jubilé, het hoofd der Moeder Gods met deze fonkelende edelsteen te sieren
en een gedenkteken achter te laten duurzamer
dan brons, van onze gloeiende kinderliefde jegens de Moeder Gods.
44. Daarom na telkens en telkens opnieuw onze
smeekbeden tot God te hebben verheven en de
Geest der Waarheid te hebben aangeroepen: tot
glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere vanzijn Zoon, de
onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van
Christus’ eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van
Onze Heer Jezus Christus,van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen
Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een
door God geopenbaard dogma is:

43. We rejoice greatly that this solemn event
falls, according to the design of God’s providence, during this Holy Year, so that we are able,
while the great Jubilee is being observed, to
adorn the brow of God’s Virgin Mother with this
brilliant gem, and to leave a monument more
enduring than bronze of our own most fervent
love for the Mother of God.

dat de Onbevlekte Moeder Gods, de altijd
Maagd Maria, na het voltooien van haar
aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de
hemelglorie is opgenomen.
45. En daarom, als iemand, wat God verhoede,
het zou wagen met vrije wil of wel te ontkennen
of wel te betwijfelen, wat door Ons werd gedefiniëerd, hij wete, dat hij van het goddelijk en ka-

44. For which reason, after we have poured forth
prayers of supplication again and again to God,
and have invoked the light of the Spirit of Truth,
for the glory of Almighty God who has lavished
his special affection upon the Virgin Mary, for
the honor of her Son, the immortal King of the
Ages and the Victor over sin and death, for the
increase of the glory of that same august Mother,
and for the joy and exultation of the entire
Church; by the authority of our Lord Jesus
Christ, of the Blessed Apostles Peter and Paul,
and by our own authority, we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma:
that the Immaculate Mother of God, the ever
Virgin Mary, having completed the course of
her earthly life, was assumed body and soul
into heavenly glory.
45. Hence if anyone, which God forbid, should
dare willfully to deny or to call into doubt that
which we have defined, let him know that he has
fallen away completely from the divine and Ca16

tholiek geloof totaal is afgevallen.

tholic Faith.

46. Opdat echter deze Onze definitie van de lichaamlijke Tenhemelopneming van Maria tot
kennis der universele Kerk moge komen, willen
Wij, dat dit Ons Apostolisch Schrijven ter eeuwige gedachtenis bewaard worde; en bevelen
Wij dat aan afschriften of copieën ervan, ook
gedrukte, zo zij door de hand van een publiek
notaris zijn ondertekend en met het zegel van een
kerkelijk waardigheidsbekleder voorzien, door
allen hetzelfde geloof worde geschonken, als aan
dit geschrift zou geworden, als het werd getoond
en daargeboden.

46. In order that this, our definition of the bodily
Assumption of the Virgin Mary into heaven may
be brought to the attention of the universal
Church, we desire that this, our Apostolic Letter,
should stand for perpetual remembrance, commanding that written copies of it, or even printed
copies, signed by the hand of any public notary
and bearing the seal of a person constituted in
ecclesiastical dignity, should be accorded by all
men the same reception they would give to this
present letter, were it tendered or shown.

47. Aan geen sterveling dus zij het geoorloofd
dit blad Onzer verklaring, uitroeping en definitie
te verminken, of met roekeloze driestheid te
weerstreven of te weerspreken. Mocht iemand
echter dit waagstuk durven begaan, hij wete, dat
hij de verontwaardiging van de Almachtige God
en de Zalige Apostelen Petrus en Paulus zal oplopen.
48. Gegeven te Rome, bij Sint Pieter in het Grote
Jubeljaar negentien honderd vijftig, de eerste dag
van de maand November, op het feest van Allerheiligen, in het twaalfde jaar van Ons Pontificaat.

47. It is forbidden to any man to change this, our
declaration, pronouncement, and definition or,
by rash attempt, to oppose and counter it. If any
man should presume to make such an attempt, let
him know that he will incur the wrath of Almighty God and of the Blessed Apostles Peter
and Paul.

Ik Pius, de Bisschop der Katholieke Kerk,
heb aldus gedefiniëerd en onderschreven.

48. Given at Rome, at St. Peter’s, in the year of
the great Jubilee, 1950, on the first day of the
month of November, on the Feast of All Saints,
in the twelfth year of our pontificate.
I, PIUS, Bishop of the Catholic Church, have
signed, so defining.
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