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Maria Magdalena 
Vol passie Jezus volgen 

 
 

Wij danken God voor de zendelingen  
Heleen Voorhoeve [Egipte] en Beryl Harris [Zaïre]  

die ons dit meer dan 50 jaar hebben voorgeleefd. 
Uw levens, geliefde zusters, zijn ons tot inspiratie. 

 
 

Vaak stellen we ons Jezus zo voor: onderweg, lerend en genezend, omringd door 
zijn twaalf apostelen. Als we de Evangeliën eropna lezen, ontdekken we ook veel 
vrouwen die Jezus liefhebben en actief betrokken zijn bij alles wat Hij zegt en doet. 
Sommigen, zoals Martha en Maria, ontvangen Hem gastvrij in hun huis; anderen, 
zoals de Samaritaanse vrouw, brengen mensen naar Jezus toe. Maria, zijn moeder, 
is bij Hem wanneer ze maar kan. Anderen, zoals Johanna en Susanna, volgen Jezus 
en de Twaalf en dienen hen met hun bezittingen (Lk8:1-3). Onder al deze 
bewonderenswaardige vrouwen is er één vrouw van wie het leven en karakter een 
bijzondere indruk maakt: Maria Magdalena. Heeft u zich wel eens afgevraagd 
waarom de opgestane Christus ervoor kiest om Zichzelf eerst in levenden lijve aan 
Maria Magdalena te vertonen (Mk16:9)? Er is iets speciaals aan haar. Haar houding 
en gedrag steekt gunstig af bij dat van de apostelen. Van haar handelingen hebben 
zij iets kunnen leren. Zij kan ook model staan voor ons, vandaag. 
 
1. Maria Magdalena, gekweld door demonen 
 
We weten niet veel van haar achtergrond of familiebanden. Maria wordt mogelijk 
genoemd naar de plaats waar zij vandaan kwam, Magdala, en daarbij aangeduid als 
de vrouw ‘van wie zeven demonen waren uitgegaan’. Wat ik in Colombia heb gezien, 
is dat demonen in staat zijn zowel christenen als niet-christenen ernstig te kwellen. 
Meestal is er een historische oorzaak of gebeurtenis aan te wijzen waardoor 
demonen een ingang in iemands leven kregen: hekserij in de familiegeschiedenis, 
ernstig drugsmisbruik, incest, prostitutie, en meer van dit soort zaken. Als je iemand 
ontmoet hebt die bezeten is of gekweld wordt door demonen, kun je je een 
voorstelling maken van de angst, de onzekerheid en hulpeloosheid waarin Maria 
verkeert als ze Jezus ontmoet. Hij is het die bij haar de zeven demonen uitdrijft. 
Hierdoor begrijpen we iets van haar vurige passie en vast geloof waarmee zij haar 
Meester volgt. En hoe zou u uw toewijding aan Jezus omschrijven? Is uw christen-
zijn een ‘goede gewoonte’ of ‘hobby’, of is het werkelijk een ‘passie’? Jezus zegt: 
‘Wie weinig wordt vergeven, die heeft weinig lief ’ (Lk7:47). Iedere christen ís een 
ontzaglijke schuld vergeven. Wij zouden ook hartstochtelijk moeten liefhebben. 
Nemen we onze zonde te licht op? Misschien komen we tot Christus als redelijk 
goede burgers die slechts een klein zetje nodig hebben om in de hemel te komen. 
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Maar het is simpelweg onmogelijk voor Farizeeën, en hun hedendaagse 
evenbeelden, om lief te hebben zoals Maria Magdalena. 
 
2. Maria Magdalena volgt en dient Jezus 
 
Nadat Jezus haar bevrijd heeft, gaat Maria Hem volgen en dienen. U kent ze wel: 
enthousiaste en altijd actieve christenen. Ze houden er gewoon van om te dienen. 
Misschien bent u er zelf een. Twee simpele en krachtige lessen leren we van Maria 
Magdalena: (1) Om de Heer te dienen zoals Hij wil, moet je eerst vrij zijn. Veel 
gelovigen proberen de Heer te dienen terwijl ze nog steeds gebonden zijn: aan 
trieste herinneringen, een trauma, niet willen vergeven, bitterheid of iets anders. We 
raken gewend aan een christenleven onder een grijze wolk. Mag ik u voorstellen dat 
u stopt met uw dienst en volkomen vrijheid gaat zoeken? Vrijheid in Christus is geen 
theoretisch begrip, maar werkelijk beschikbaar voor elke gelovige. (2) Om de Heer te 
dienen zoals Hij wil, moet je Hem volgen. De Heer vraagt van ons om Hem 
persoonlijk te volgen, maar veel werk voor de Heer wordt gedaan in teamverband. 
Jezus vormt Zelf een apostelteam, Paulus reist samen met anderen, en ook Maria 
Magdalena maakt deel uit van een groep vrouwen die Jezus volgt. Teams van de 
meest uiteenlopende mensen met verschillende karakters en dat kan (net zoals 
vandaag) gemakkelijk tot problemen leiden. 
 
Maria Magdalena ‘deelt’ haar dienst en haar Heer met (a) de speciaal uitgekozen 
twaalf mannen, (b) rijke vrouwen (Lk8:3), (c) berekenende vrouwen (Mt20:20; 27:55), 
(d) verwanten van Jezus (Jh19:25). Kunt u goed samenwerken met anderen in het 
dienen van de Heer zonder jaloersheid en competitiedrang, zonder 
u te laten overheersen door anderen die meer in te brengen hebben, en zonder u te 
laten weerhouden omdat u denkt dat anderen dichter bij Jezus staan of ‘geestelijker’ 
zijn dan u? Maria Magdalena slaagt daarin. 
 
3. Maria Magdalena staat bij het kruis 
 
Een van de dingen waardoor we aan Maria Magdalena herinnerd worden, is dat we 
haar vinden aan de voet van het kruis van Jezus. Is dat nu zo bijzonder? Dat is het 
zeker als u bedenkt wat daaraan vooraf is gegaan. Maria Magdalena is samen met 
andere vrouwen van Galilea naar Jeruzalem gekomen. Op de donderdagavond is 
Jezus gevangengenomen en de hele nacht vraagt zij zich af wat er zal gebeuren met 
haar Heer. ‘Kruisig Hem,’ hoort zij de mensen roepen, en op vrijdagmorgen volgt zij 
Jezus op weg naar Golgotha. Ze ziet hoe Hij wordt vastgenageld en verhoogd aan 
het kruis. Een geliefde die zij zoveel ziet lijden terwijl de voorbijgangers Hem 
beledigen en bespotten. En dan: drie uren van duisternis op het midden van de dag. 
Ze ziet het sterven van Jezus, en maakt mee dat de aarde beeft en de rotsen 
scheuren, dat graven worden geopend en lichamen opgewekt. 
 
Wat houdt Maria Magdalena bij het kruis? Waarom vlucht ze niet weg met de andere 
discipelen? Ik denk dat haar achtergrond het verschil maakt: ‘Wie weinig wordt 
vergeven, heeft weinig lief.’ Diep ervaren dankbaarheid en liefde drijft haar. Hoe 
reageert uw geloof en toewijding op onrechtvaardigheid, pijn en lijden? Drijven 
onbeantwoorde ‘waarom-vragen’ ons weg van Christus? Hoe gaan wij om met spot? 
Ontkennen we, zoals Petrus, onze band met Jezus als mensen ons uitlachen? En als 
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het donker wordt in ons leven, als de toekomst onzeker is (bijv. door werkeloosheid, 
echtscheiding, kerkelijke conflicten), als de dood van een geliefde onze wereld 
schudt? Laten we zoals Maria Magdalena, geschokt, verward en vermoeid, dicht bij 
onze Heer blijven. 
 
4. Maria Magdalena ziet Jezus begraven worden 
 
Jozef van Arimathea regelt een graf en Nicodemus zorgt voor het graflinnen en de 
specerijen (Jh19:38e.v). Terwijl zij Jezus begraven, zit Maria Magdalena tegenover 
het graf (Mt27:61). We zouden het ons goed kunnen voorstellen dat Maria 
Magdalena na alles wat er gebeurd is naar huis is gegaan. Zij kan hier toch niets 
meer doen? Maar een hart vol liefde doet meer dan strikt noodzakelijk. Het gaat die 
extra mijl. Doet meer dan zijn plicht. Denkt u wel eens na over de hoeveelheid werk 
die u doet? Vergelijkt u de omvang van uw dienst wel eens met die van anderen? 
Gepassioneerde liefde maakt zich daar niet druk over.  
 
5. Maria Magdalena gaat terug naar het graf 
 
Bij zonsopgang is Maria Magdalena weer bij het graf met specerijen om Jezus’ 
lichaam te zalven. Is de honderd pond aan specerijen die Nicodemus meebracht niet 
genoeg? Waarom deze verkwisting (Mt26:8)? Liefde en passie zijn blijkbaar niet zo 
redelijk en rationeel. Maria Magdalena heeft haar gedachten en hart bij Jezus. Wat 
anderen hebben gedaan maakt haar niet uit; zij wil haar eigen liefde aan Hem 
betonen. Zoveel christelijke liederen zijn er al gecomponeerd, waarom zou je weer 
een nieuw lied maken? Zoveel boeken zijn er al geschreven, zoveel preken 
gehouden, zoveel welsprekende evangelieverkondiging, zoveel goede projecten, wat 
zou ik daar nu nog aan toevoegen? Onze bijdrage is misschien klein, maar zo 
redeneert een liefhebbend en toegewijd hart niet. Zoals Maria Magdalena willen we 
Jezus iets aanbieden, iets waar God blij mee is, een geurig en aangenaam offer 
(Hb13:16; Fp4:18). 
 
6. Maria Magdalena ontmoet de opgestane Christus 
 
Waarom gaat Maria Magdalena naar het graf? De engel weet het: ‘U zoekt Jezus.’ In 
haar nood dringt het nauwelijks tot haar door dat de engel zegt dat Hij leeft. Door 
haar tranen herkent ze Jezus niet. Eerst wanneer Jezus haar bij haar naam noemt, 
komt zij los van haar verdriet en huldigt Hem. Als we in nood verkeren, kan ons 
verdriet ons soms het zicht belemmeren op de zegeningen die de Heer voor ons 
heeft. Misschien probeert de Heer ons wel te troosten door onze medegelovigen of 
door zijn engelen. We horen hun woorden, en we weten dat die woorden waar zijn, 
maar we laten ze niet doordringen in onze ziel. We zien bewijzen van zijn goedheid 
over ons, en in ons hoofd weten we van zijn nabijheid, maar in onze pijn laten we 
Hem niet toe om ons hart te verheugen. Bent u alleen? Hebt u pijn? Dezelfde Heer 
Jezus die met Maria Magdalena begaan is, is dat ook met u. Hij weet het en noemt 
uw naam. Hij nodigt u uit om uw ogen af te wenden van de situatie waarin u zich 
bevindt, en uw blik te richten op Hem. Hij wil dat u Hem liefhebt en aanbidt. 
 



- Maria Magdalena - 4 - 

7. Maria Magdalena’s getuigenis wordt betwijfeld 
 
Als Jezus verzocht wordt door de duivel, antwoordt Hij: ‘Aanbid de Heer uw God en 
dien Hem alleen’ (Lk4:8). Na aanbidding komt dienst. Maria Magdalena krijgt de 
opdracht om de discipelen een boodschap over te brengen, en zij doet dit 
onmiddellijk. Stelt u zich eens voor hoe het voor haar is als haar woorden niet 
geloofd worden! 
 
Misschien hebben anderen uw woorden, uw daden of uw motivatie wel eens in twijfel 
getrokken. De Heer verzekert ons dat de waarheid uiteindelijk aan het licht komt 
(Lk12:1-3), en desnoods neemt Hij het Zelf voor ons op zoals Hij dat doet voor Maria 
Magdalena (Mk16:14). Laat u door tegenstand niet verbitteren of verlammen, maar 
spreek en doe wat u is opgedragen en laat het verder aan de Heer over.  
 
Conclusie 
 
Hoe krijgen we ‘passie voor Jezus’? Maria Magdalena laat het ons zien. (1) Zie uw 
eigen zondigheid in en ervaar hoeveel u vergeven is. Tenzij u beseft wat Christus 
voor u gedaan heeft (en doet), zult u altijd ‘weinig liefhebben’. (2) Blijf Christus 
volgen, niemand en niets anders. We volgen Christus mét anderen, maar we volgen 
geen anderen. (3) Laat uw hart niet verdeeld worden. Er is zoveel te beleven op 
religieus gebied, en zoveel inspanning om aan verwachtingen van mensen te 
voldoen, maar waar het om gaat is, zoals Jozua het aan het volk van Israel 
voorhoudt: ‘Het is voor u van levensbelang de HEER, uw God, lief te hebben’ (Jz 
23:11).  
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