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2. Maria, kroongetuige met een verleden (2/2) - (Lukas 23:45-24:12) 
 
Jullie zullen mijn getuigen zijn! Wij betrekken de beloftevolle opdracht van 
Jezus aan zijn leerlingen bij Zijn hemelvaart snel op onszelf. Maar de eerste 
betekenis is letterlijk geweest: Zij zijn de ooggetuigen van de opgestane 
gekruisigde Heer. Zij moesten als ooggetuige het Evangelie van Jezus Christus 
doorgeven. Lukas heeft bijzonder oog voor deze groep mensen. Hij schrijft in 
het begin van zijn evangelie: Hij wil een verslag schrijven over de 
gebeurtenissen die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin 
ooggetuigen zijn geweest. Hij is alles van de aanvang af nauwkeurig nagegaan. 
Maria van Magdala en de andere vrouwen zijn belangrijke ooggetuigen 
geweest in deze eerste tijd na de dood en opstanding van Jezus.  
Lukas beschrijft nauwkeurig wat Maria en de vrouwen allemaal gezien 
hebben. Zodat je naar hen toe kon gaan en hun getuigenis kon vragen. Deze 
vrouwen waren belangrijk is de eerste gemeenten. Alle vragen die de mensen 
hadden, konden ze aan deze mensen stellen: Was Jezus echt gestorven? Heb 
je je niet vergist in het graf? Was het graf echt leeg? Lukas beschrijft het 
nauwkeurig: ze zagen de kruisiging, de kruisafname, ze zagen het graf, hoe 
Jezus in het graf gelegd werd, ze zagen het lege graf. En ook voor ons geldt 
nog steeds: zij zijn de ooggetuigen op wie ook wij mogen vertrouwen. 
Toch is het opmerkelijk dat het getuigenis van de eerste gemeentes klonk: De 
Heer is opgewekt en aan Petrus verschenen (Lukas 24:34; 1 Korintiërs 15:5). 
Waarom wordt Maria van Magdala niet genoemd? De uitleggers zijn het er 
over eens dat het noemen van Petrus een poging was om het evangelie 
aannemelijker te maken voor de mensen in die tijd. Vrouwen hadden geen 
recht tot getuigenis. We kunnen er vanuit gaan dat de werkelijkheid erachter 
dus betrouwbaar is: Maria is kroongetuige geweest van de opstanding. Maar 
zij zal ook zeker getuigd hebben van alles wat zij gezien heeft: daadwerkelijk 
met haar ogen, met ook met de ogen van haar hart en van haar ziel: Deze 
gekruisigde en opgestane Jezus is Heer van ons leven  en deze wereld! 

Om nog eens over door te praten: 
Welke betekenis heeft het voor jou dat Maria van Magdala en de andere  
vrouwen de kruisiging, begrafenis en het lege graf met eigen ogen hebben 
gezien? 

 
Bijbelstudie –  
Het werkwoord ‘zien’ komt in Lukas 23:45-24:12 meerdere 
keren voor. In 1 Korintiërs 15:1-11 lezen we hoe belangrijk 
deze ooggetuigen zijn voor de eerste gemeentes. Wat valt je 
op aan de plaats van Maria van Magdala in dit gedeelte? 

 
Gebed –  
Dank U, Heer, dat de eerste getuigen van Jezus onze ogen en 
oren zijn geweest. Geef ons het vertrouwen om hun 
getuigenis te horen, te durven bevragen en te omarmen. 

 
Verhalen delen –  
Natuurlijk wil ons verstand overtuigd worden. Maar dat is niet 
alles. Wat hoor jij in dit citaat van Blaise Pascal? “Het hart 
heeft zijn redenen, die het verstand niet kent”. (Le coeur a ses 
raisons que la raison ne connaît pas.) 

 
Liturgie – Uit ‘Yet Not I But Through Christ In Me’ ( CityAlight) 
To this I hold, my hope is only Jesus 
For my life is wholly bound to his 
Oh how strange and divine, I can sing: all is mine! 
Yet not I, but through Christ in me 
(Vertaling) 
Hier houd ik mij aan vast, mijn hoop is Jezus alleen 
Want mijn leven is geheel aan het Zijne gebonden 
Oh hoe vreemd en goddelijk, ik kan zingen: alles is van mij! 
Maar niet door mij, maar door Christus in mij 

 
Thuis –  
Als Maria van Magdala bij jou, u of jullie op bezoek zou 
kunnen komen: wat zou je haar vragen?  
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