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JEZUS AAN MARIA MAGDALENA VERSCHENEN 

 

En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op den eersten dag der week, verscheen Hij 

eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.  

Markus 16:9 

 

Zingen: Ps. 92: 3 en 7 

Schriftlezing: Markus 16 

Zingen: Ps. 118:11 en 12 

 

Geliefden, wij spreken heden met elkander over de opstanding des Heeren, en dan in het 

bijzonder de opstanding des Heeren, ervaren door Maria Magdalena. Als wij daar met elkaar 

een ogenblik bij stilstaan, is het nodig dat wij het leven van Maria Magdalena eens bezien. 

Wat was zij voor een vrouw? Maria Magdalena was geboren, en dien ten gevolge ook met 

zonden bevlekt. Zij was dus een vrouw van gelijke bewegingen als wij. Daar was geen enkel 

onderscheid in het leven van Maria Magdalena en dan van wie van de andere mensen ook 

maar. Ook zij was van dezelfde lap gescheurd. Ja, er is van deze zondares nog wel iets meer 

te vertellen, zegt onze tekst. Deze Maria Magdalena was niet alleen een mens van gelijke 

bewegingen als wij, maar zij was met een nog groter kwaad bezet. Er is nog een gradueel 

onderscheid tussen de ene mens en de andere mens, leert Gods Woord ons. De ene mens 

houdt de zonde als het ware nog meer in zich, heeft meer een rem in zijn leven dan de 

andere mens. De ene mens weet dat hem grenzen gezet zijn. Hij wenst die grenzen, voor 

zover het mogelijk is, niet te overschrijden. Maar een ander mens interesseert het niet, en 

die overschrijdt die grenzen wèl en breekt door in de zonde. Van één lap gescheurd en toch 

een gradueel verschil, geen principieel, immers van één lap gescheurd, allen zondaren. De 

een is meer een voorwerp van de vorst der duisternis, een gewilliger onderdaan dan de 

ander. Nu gaan we eens terug naar Maria Magdalena. Maria Magdalena was in haar tijd een 

gewillig werktuig van de vorst der duisternis. Dat zijn we allemaal van nature, hebben we al 

gezegd. Maar in deze vrouw, daar was het toch wel heel erg, want er staat opgetekend, dat 

zeven duivelen in haar hebben gewoond. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen: een 

volheid, zeven het getal der volheid in de Schrift. Een volheid van de vorst der duisternis, 

woonde in het hart van Maria Magdalena, die we in de hof van Jozef van Arimathéa 

wenende vinden bij het graf des Heeren. 

In haar eertijds, een volmaakt gewillig werktuig van de overste dezer wereld. Hij gebood en 

Maria gehoorzaamde.  

Zij was dusdanig het eigendom van de vorst der duisternis dat ervoor haar eigen wil bij wijze 

van spreken geen enkele plaats was. Maar er is door genade een keerpunt gekomen in het 

leven van Maria Magdalena. Zij die met handen en voeten gebonden was aan het rijk der 

duisternis, is door Gods ontfermende liefde, overgebracht tot het rijk van de Zoon, van Zijn 

liefde. Er is een keerpunt gekomen in het hart van deze vrouw, die van harte de zonde 

aanhing. Er is een keerpunt gekomen in haar leven, zodat zij de dingen die zij vroeger met 

lust en ijver deed, vaarwel moest zeggen.  

Daar is een ogenblik gekomen dat ze moest breken met de zonde; er is een ogenblik 

gekomen dat zij dit met lust deed; dat ze gaarne de paden van het kwaad verliet; dat zij haar 

voeten ging richten op het spoor des levens; de Heere is immers in het leven gekomen van 

deze vrouw.  
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Hij heeft deze vrouw verlost van de zeven duivelen; ze zijn uitgeworpen en er is plaats 

gemaakt voor Hem, die de Verlosser was, ook van haar. Er is een voorbereidend werk 

geschiedt. O, niet alles is haar ineens geschonken. Dat zullen we straks met elkander zien. 

Niet alles is haar tegelijk geschonken, maar wel zoveel, dat zij de wereld vaarwel leerde 

zeggen en haar weg op de Heere leerde wentelen. 

En u kunt begrijpen dat deze Maria Magdalena, uit wie zeven duivelen geworpen waren, de 

Heere Die daar het Woord predikte, Die haar verloste van die zeven duivelen, had leren 

liefkrijgen. O, daar was iets geboren in dat hart van Maria Magdalena, dat ze nooit had 

kunnen denken. Daar is een betrekking geboren op Hem, Die de weg des levens, in Israël 

verkondigde. Alles wat aan Hem was, dat was gans begeerlijk. ach, Maria wist er nog niet 

alles van, ze moest nog veel leren. 

Eén ding begeerde ze: meer en meer onderwezen te worden, door Hem in de weg der 

zaligheid. Ja de wereld betekende weinig voor haar, die had ze vaarwel gezegd, en haar 

leven was verpand aan Deze Die haar leven was. En daarom, is er in de ziel van Maria 

Magdalena zo veel omgegaan toen zij hoorde, dat deze Christus, op wie zij zo'n hartelijke 

betrekking had, de dood zou moeten ingaan. Wat is dat geweest voor Maria toen zij daar de 

gang moest maken naar Calvarius heuvel. Wat is er in haar ziel een bestrijding geweest, wat 

een zieleworsteling. Daar ging haar Borg, haar Middelaar heen naar het vloekhout des 

kruises. Maria begreep het niet, net zo min als de discipelen het begrepen hebben. God zal 

het haar verklaren, omdat het waarachtige werk Gods is uitgestort in het hart van deze 

vrouw. 

Daar gaan ze, richting Golgotha. Daar zal weldra haar Borg en Middelaar de dood moeten 

ingaan. Daarna zal Hij begraven worden, maar Maria volgt, al begrijpt Maria daar niets van; 

maar de Heere loslaten in deze laatste ogenblikken was haar een onmogelijke zaak. En 

daarom is Maria Magdalena mee gegaan, de dood van haar bruidegom tegemoet. Want ze 

kon met eerbied gesproken Hem nooit meer loslaten. Alles aan Hem was gans begeerlijk. Al 

was het niet een Koning, die zat op een troon en die een kroon droeg op het hoofd. Maar al 

was dit een Koning die bespot was, zij had deze Koning die regeerde over haar hart zo van 

harte lief, dat ze Hem niet meer kon missen; alles in haar dat haakte naar Hem, die haar ziel 

hartelijk liefhad. 

O, wat een trek van liefde. 

Kennen wij ook iets van het uitgaan van deze Maria Magdalena achter haar Heere aan? 

Maar toch, al was er geen uitkomst voor haar zelf, al kon zij de weg der verlossing niet 

bezien, zij volgde! Is dat ook zo in het leven van u? Dat het zover gekomen is door de Heilige 

Geest, dat wij het niet meer bezien kunnen, maar dat er toch zoveel betrekking op de Heere 

is, dat we moeten zeggen: kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal de Heere volgen, hoe de 

weg ook gaan zal. Eén begeerte heb ik: bij Hem te mogen zijn. 

O, dan kan de ziel zich niet meer losscheuren, zullen we straks met elkander zien, omdat 

deze Heere, allereerst, zijn liefde heeft uitgestort. 

Daar ligt het geheim van de Kerk. Als Hij niet eerst gekomen was, als de trekkende liefde des 

Vaders niet in de eerste plaats aanwezig was, dan zou Maria Magdalena Hem nooit hebben 

gevolgd. Maar omdat God nu eerst begonnen was, komt ook Maria Magdalena naar voren, 

en zal Maria straks uitkomen, net zoals een Jozef van Arimathéa, net zoals een Nicodemus, 

zoals we op Goede Vrijdag met elkander zagen. Wat zal het geweest zijn, toen Maria stond 

bij het kruis, toen de Heere daar stierf. Wat zal er door haar ziel gegaan zijn; de weg der 

verlossing was toen helemaal niet meer te bezien. Hoe moest dat nu? Toch is de liefde zo 

groot, ze kon Hem niet loslaten. De liefde was zelfs zo groot dat Maria Magdalena 
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meegegaan is met de begrafenis. Zij was bij de vrouwen en bij Jozef van Arimathéa en bij 

Nicodemus om Hem naar de laatste rustplaats te brengen, zij was getrouw tot in de dood! 

O het was zo sterk, dat zij zelfs bij een dode Heere Jezus Christus wilde zijn. Zijn nabijheid 

had ze nodig en alles in haar ziel, haakte naar Hem, al was Hij dan gestorven, dan toch moest 

ze bij Hem zijn, want een ander voorwerp van liefde had ze niet, en een andere weg voor 

deze vrouw was er niet; één weg, Christus, en Dien gekruisigd; dat is liefde in het hart 

uitgestort, door de Koning der Kerk. 

Kennen we daar iets van? 0, we zitten met onze mond vol van liefde, we hebben het zo goed 

met de Heere voor, maar als het op volgen aankomt, dan laten wij het afweten, voordat we 

de poort van Jeruzalem zijn doorgegaan. 

Volgen zoals Maria Magdalena mocht doen naar het graf, doen wij niet. Mocht er zo'n grote 

betrekking zijn in ons hart! Wil het vrede worden, dan zal die betrekking in onze zielen 

geboren moeten worden, die Maria Magdalena kende; zij treurde, zij weende, want ze was 

alles kwijt, hier op aarde. Ze had geen bezitting meer, niets, en er was ook geen weg voor de 

toekomst, althans ze zag Hem niet, want haar weg, deze Christus, was gestorven. Er was wel 

gezegd door Hemzelf dat Hij op zou staan, dat is waar, maar daar had ze geen begrip voor in 

deze dagen. Daar had ze geen enkel begrip voor, en toch, toch blijft Maria Magdalena 

volgen, toch houdt ze vast aan de Heere. Dat is het. Niet meer terug te kunnen naar de 

wereld, vooruit geen toekomst te zien, en toch niet weg kunnen van de nabijheid des 

Heeren, dat is nu het teken van de ware Kerk, dat is een trek van het volk des Heeren. 0 ziet 

hoe is het met ons, heeft Maria Magdalena ook ons iets te zeggen. Is Maria Magdalena ons 

beeld. Dat zal nodig zijn wil het vrede worden. 

Als wij dit niet kennen, wat Maria hier in deze ogenblikken moet doormaken, zullen we nooit 

met Maria Magdalena de Heere ontmoeten, dan zullen we Hem nooit in vrede ontmoeten, 

dan zal Hij zich nooit openbaren als de opgestane Levensvorst. 

Maar we gaan verder, Maria Magdalena treurt. De Heere had het al voorspeld, dat de 

bruiloftskinderen treuren zouden, wanneer de bruidegom niet meer aanwezig was. Het 

komt uit. Maria Magdalena heeft het in de beleving, dat haar Bruidegom weg is. En ze weet 

niet waar de Bruidegom is; het bruiloftskind treurt, het bruiloftskind is verslagen, verscheurd 

van binnen, want alles haakt naar de vrede, alles haakt naar het ogenblik, dat haar 

Bruidegom Zich aan haar zal openbaren. Hoe zal die sabbat zijn doorgebracht? Want Maria 

Magdalena is ook van het graf weggegaan, dat eiste de joodse wet. Zij is weggegaan, maar 

hoe is die dag doorgebracht. Och, we begrijpen het, met geween, droefheid, met geroep, 

met gebed. Want ze was haar Koning kwijt. 

Dus geen vrede, niets was daar te vinden, van wat ze vroeger had mogen ervaren en toch, 

Maria haakte er naar, al was het dor en doods van binnen. Toch leefde er verwachting, toch 

leefde er hoop dat Hij haar ziel genadig zou zijn, met haar. Gedachte was ze bij de Heere, we 

zien het terstond na de sabbat. Er staat dat, toen de sabbat afgelopen was, haar eerste gang 

naar het graf was. 

0, de liefde tot Hem was zo sterk. Maria Magdalena kon niet meer zonder de Heere. 't Was 

zelfs zo sterk, ze moest Hem hebben, al was Hij dan gestorven. Zo sterk is de liefde in het 

hart van deze Maria Magdalena, dat ze het wel uitroepen moet: och Heere, u kan ik in der 

waarheid niet missen. Alles in mijn leven is verlangend naar de komst van u; mocht Gij Uzelf 

openbaren aan mijn arme ziel, want ik kan niet meer zonder U, buiten U, ik heb het geleerd, 

buiten de Heere is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf; buiten U, kan ik niet 

meerlieven, want in de dood is het leven niet, het leven ligt in het Leven, en ik kan mijzelf tot 
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het leven niet brengen; och Heere weest Gij dan mijn ziel genadig, opdat ik dat zou mogen 

ervaren. 

Daarom is Maria naar het graf gegaan, want ze wil bij Hem zijn, bij de Heere. Ze heeft de 

specerijen bij zich. Het laatste eerbewijs. Och Maria Magdalena, waarin het geloof werkzaam 

is, is nog zo blind; deze Maria Magdalena dwaalt, al is het dan in in de liefde, maar ze dwaalt! 

Want wat geeft zij hier te kennen? 

Zij geeft te kennen geen oog te hebben, voor het werk der opstanding. 

Maria Magdalena wilde de Heere balsemen. Hij zou immers toch in het graf blijven. Had 

Maria Magdalena nu maar geluisterd naar de woorden die de Heere gesproken had, 

gedurende Zijn omwandeling op aarde; want Hij had gesproken dat Hij slechts drie dagen in 

het graf zou zijn en dan opgewekt zou worden, tot hun rechtvaardigmaking, zoals Gods 

Woord het zegt. 

Had zij het gehoord en geloofd, dan was deze gang van haar niet nodig geweest, maar zij ziet 

het niet, zij is er blind voor, zoals velen van Gods volk er blind voor zijn. 

Maar nu gaat de Heere op Zijn tijd de ogen openen van Zijn volk; zo zal de Heere ook de 

ogen openen van Maria Magdalena, zodat ze ziende wordt, zodat ze waarlijk zal mogen zien 

dat het anders ligt, dan zij op dit ogenblik vermoedt. Daar komt zij met andere vrouwen aan, 

bij het graf. Ze ziet het, de steen is afgewenteld. Maria gaat zich losmaken van de vrouwen 

die met haar zijn. Maria gaat nu terug naar Jeruzalem, ze gaat het terstond vertellen, lezen 

we in de andere Evangeliën, aan Simon Petrus en aan Johannes. 

En de andere vrouwen die bij het graf waren, wat hebben zij gedaan? Wel, zij zijn het graf 

ingegaan. Dan worden zij gewaar dat het graf leeg is. We lezen elders ook in de Evangeliën 

dat ze dan twijfelmoedig zijn. Twijfelmoedig, want ze konden dit niet bezien. Maar ziet, daar 

horen zij plotseling een stem. 'Wat zoekt gij, de levenden bij de doden?' Zij zijn de eersten 

aan wie verkondigd wordt, dat de Heere is opgestaan. Ze zijn niet de eersten aan wie de 

Heere verschenen is. Dat is Maria Magdalena, hebben we met elkander gelezen, maar zij zijn 

de eersten die dit vernemen. Want dan zeggen de engelen tot deze vrouwen: och, u had het 

toch kunnen weten vrouwen, Hij heeft er over gesproken. Hij heeft gezegd dat Hij zou 

opstaan uit de doden. Deze vrouwen, toen ze dat gehoord hebben, zijn weggegaan. 

Maar we keren terug tot Maria Magdalena en de twee discipelen tot wie zij gegaan is, Simon 

Petrus en Johannes. Zij komen ook bij het graf, dan zien we de twee discipelen het graf 

ingaan, en zij zien dat het leeg is. Door droefheid overmand zijn ze weer gekeerd naar 

Jeruzalem, naar huis.  

Nu staat Maria Magdalena er alleen, nog meer bedroefd dan eerst. Eerst was ze bedroefd 

zoals we u hebben voorgehouden, omdat ze de Heere niet meer levend bij zich had. Nu is ze 

bedroefd en gans terneer geslagen, want ze heeft Hem ook niet meer dood bij zich. Nu is 

Maria alles kwijt, nu heeft Maria niets meer waarop ze nog hopen kan en daarom vinden wij 

haar hier wenend, door droefheid aangetast; zij meent, nooit meer uit deze droefheid 

gehaald te zullen worden. Wat heeft deze vrouw hier een levend gemis. Hier staat die 

vrouw, met alles wat ze eerst ervaren heeft in haar leven, in het gemis! 0 wij staan er ook zo 

weinig bij stil. En ik hoor het ook dikwijls in de gemeente: maar als je toch eenmaal wat 

ervaren hebt van het verlossingswerk, wat twijfel je dan nog. Och wat een onkunde, wat een 

onschriftuurlijke gangen als zulke dingen gezegd worden. Hier zien wij Maria Magdalena in 

het gemis. Maria Magdalena, die met de Heere omgang gehad heeft, uit wie zeven duivelen 

geworpen zijn, leeft nu in het gemis. Hier stond zij in haar bittere, bittere armoede. Zij had 

niets meer. Niets meer wat ze de Heere kon aanbieden. Ze was alleen, ze was arm en ze kon 
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er uit zichzelf niet bijkomen. Ze kon de Heere zelf niet pakken en uit het eens ervarene kon 

zij nu niet leven. Alles weg, niets meer over. Dat is het leven van Maria Magdalena op dit 

ogenblik. 

En al Gods volk krijgt ook deze gangen door te maken. De een zal er meer van leren dan de 

ander, maar allen krijgen zij deze weg te bewandelen. 

Maria heeft een levend gemis zeiden we. Zij kon de Heere niet missen, want de Heere was 

haar leven, 't was haar troost, ’t was haar één en al. En nu is haar leven weggenomen, nu is 

haar troost weg·genomen, nu is haar een en al weggenomen. Nu heeft Maria Magdalena 

niets meer. En met zichzelf kan ze het niet doen. Uit wat ze ervaren heeft kan ze niet leven. 

Nee, ze zal de Heere tot haar deel moeten hebben. 

Wat is dat een kostelijk ogenblik, wanneer Gods volk niet meer kan leven met dat wat ze 

eens ervaren heeft, maar dat ze leert leven - dat moet de Heere haar leren - uit een dagelijks 

bedienende Christus; wanneer ze leren, dat ze niets hebben als het er op aan komt, vanuit 

zichzelf, dat ze het alleen hebben uit Hem; dat is arm leven enerzijds voor de mens zelf, want 

hij valt er schoon buiten maar anderzijds profijtelijk. 

Er blijft van Maria, net als van de hele Kerk niets over. Ze  bezitten niets meer. Maar aan de 

andere kant, wanneer ze dat nu gaan ervaren, gaat de Heere zulk een missende ziel alles 

schenken wat ze nodig heeft. Het verdriet van Maria Magdalena is zo groot, dat geen 

sterveling het kan wegnemen. Dat verdriet, de smart, de droefheid naar God die zal alleen 

weggenomen kunnen worden door de opgestane Levensvorst. Het is nog de enige weg die 

haar ziel weer van vreugde kan doen opspringen; Hij kan haar ziel weer doen huppelen van 

zielevreugd. Een andere weg is er niet; als Hij zich niet openbaart zal het nooit meer een 

huppelen worden van zielevreugd. Hij moet verandering aanbrengen. 

Maar u begrijpt, zo kan het niet blijven; wanneer een ziel door God zover gebracht is, 

wanneer een ziel zo verlangd naar de Heere en niet meer buiten Hem kan, zo wenend, zo 

bedroefd is, dan is de Heere nabij, om Zijn genade, in zulk een verbroken hart te openbaren. 

Dan zal Hij hun weeklacht en geschrei verand'ren in een blijde rei. 

Maria, blijft niet staan bij het graf. Deze Maria, uit wie de zeven duivelen geworpen zijn, is 

het graf ingegaan. Dan ontwaart zij daar twee engelen; och Maria, dit moet al een teken 

voor u zijn, boden uit de hemel gezonden om te verkondigen dat Hij is opgestaan uit de 

doden. Maar haar ogen blijven nog gesloten voor dit feit. Zij ziet de mannen, maar haar ogen 

blijven dicht, want zij voelt één ding levend: ik mis de Heere. 

Al het andere ziet ze niet, daar ze er geen oog voor heeft; alleen Hem Die haar ziel zo nodig 

heeft, wil ze bezitten en verder niets en niemand. De engelen - zo lezen we in Gods Woord - 

openen de mond en zeggen tot haar: 'Vrouw, wat weent gij?' Wat een liefdevolle berisping 

voor Maria. Vrouw, wat weent gij. 't Is een berisping. Maria, Maria, bedoelen ze te zeggen, ’t 

is toch niet nodig dat ge weent, want ten eerste is de Levensvorst opgestaan, en ten tweede, 

u had het kunnen weten, u had ook verwachtende kunnen zijn, de vertroosting van Hem. 

Want Hij is opgestaan om Zijn volk volmaakt te verlossen. Maria, wat weent gij? Er is toch 

geen reden, Maria! 0 ziet, Maria, hoort het en ze hoort het niet. 

Ze hoort inderdaad de boodschap uit de mond van de hemel, zo mogen we het toch zeggen. 

Maar Maria wordt er niet door getroost. Maria kan zich ook niet laten troosten door dit 

middel. Als het goed ligt - en het ligt bij Maria goed - kan geen sterveling  Gods volk troosten, 

ook niet de boden uit de hemel. Maar zulken moeten het van Hemzelf horen: Ik heb het zelf 

uit Zijne mond gehoord. Zo zal het moeten zijn in het hart van de Kerk. 
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Maria, moet het zelf horen uit de mond van de Koning der Kerk. De engelen krijgen een 

antwoord van deze vrouw, waarom ze weent. 'Wel', zegt zij dan, 'ze hebben mijn Heere 

weggenomen, en ik weet niet waar zij Hem gelegd hebben'. 

Maria Magdalena, welk een daad is er aan haar ziel toegepast. Ten eerste zeven duivelen 

uitgeworpen, ten tweede, nu het eigendom des Heeren. Die God die nu begonnen is in haar 

leven kan ze nu niet missen: 'Ze hebben mijn Heere weggenomen, en ik weet niet waar ze 

Hem gelegd hebben'. Ze wil de Heere hebben, al is Hij gestorven; zij weet ook niet, hoe een 

gestorven Heere, Zich kan openbaren aan haar ziel, maar toch heeft ze zoveel vertrouwen op 

Hem, dat al is Hij gestorven, zij haar weg op Hem wentelt, dat is een trek van het volk Gods. 

Ze hebben mijn Heere weggenomen, en ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben, 0, hoe 

groot is het gemis van deze Maria Magdalena, hoe sterk is haar verlangen, hoe sterk is haar 

liefde tot Hem wie haar zo hartelijk heeft liefgehad. Wie zal het ooit onder woorden kunnen 

brengen wat er omgaat in de ziel van deze vrouw. Och, we zullen er alleen iets van kunnen 

begrijpen, wanneer wij ook niet vreemd zijn van het werk der genade. 

Zij mist de Heere. Maria heeft liever het dode lichaam des Heeren, dan twee hemel boden. 

Dat is een zuivere trek. Luther zegt ook: het gaat Gods volk niet om de hemel. Dat zien we 

ook hier. Maria Magdalena gaat het niet om de hemel, om die engelen, maar om de Heere, 

al is Hij dan gestorven. Hem moet ze hebben, en anders is er niets in het leven van waarde. 

Luther zegt: als de Heere niet in de hemel is, wil ik er ook niet zijn. En als de Heere in de hel 

woont, wil ik in de hel zijn. Zo sterk is de liefde van het volk Gods tot hun Koning. Dat komt 

door de liefde die Hij heeft uitgestort in het hart van hen, en dan komt wederliefde.  

0, hoe is het met ons. Hebben wij zo'n sterke liefde tot Hem, is er zo'n grote betrekking in 

het hart, dat we alles vaarwel zeggen wat hier beneden is? Gaat het ons niet om een hemel 

tot beloning en om een hel tot straf? Kunnen wij niet meer buiten de Heere? Is onze ziel 

verscheurd vanwege de droefheid, dat zij buiten God ligt; leerden wij dat we Hem niet meer 

missen kunnen, dat buiten Hem geen leven is? Zo leert de Kerk roepen om ontferming; zo 

leert de Kerk roepen om de komst van de Borg en Middelaar, zo worstelen ze dag en nacht, 

zo liggen ze daar voor de genadetroon Gods, biddend en smekend om de komst van Hem. 

Want Hij alleen kan het wel maken. 

0, hoe is het met ons, kennen wij daar iets van? Hebben we zo'n grote liefde tot Hem, zodat 

het hart alleen naar Hem uitgaat? Dan is uw gemis net zo sterk als bij deze Maria. Maar als 

het gemis ook zo sterk is, als de droefheid ook zo groot is, kan het nooit lang meer duren of 

de Heere komt over. 0, dan is God Zijn volk nabij, want de Heere laat niet varen het werk dat 

Zijn hand begonnen is. Als het uit God geboren is, zal het dageraad hebben en zal het nooit 

in de eeuwige nacht terecht komen, al meent de ziel dat het wel gebeurt. God laat niet varen 

wat Zijn hand begonnen is. . 

Wanneer Maria daar zo bezig is, overmand door droefheid, vragend, zuchtend, verlangend 

naar de komst van deze Christus, staat die Christus daar bij haar, zonder dat ze het merkt.  

Zo gedenkt de Heere; Hij is Zijn Kerk nabij. Hij is altijd in de  nabijheid van Zijn Kerk, maar Zijn 

Kerk moet er oog voor hebben, Dat heeft ze niet van nature, ondanks alles wat er gebeurd is. 

De Heere zelf zal het oog moeten openen van dat volk, zodat het ziende wordt. Dan gebeurt 

het dat de ziel blijdschap mag smaken. 

Daar staat de Heere, maar Maria ziet Hem niet, Dan spreekt de Heere tot haar: 'Vrouw, wat 

weent gij, wie zoekt' gij?' 0, weer die liefdevolle berisping, nu van de Borg en Middelaar zelf. 

Maar Maria heeft er geen oog voor. Ze voelt het onderwijs des Heeren niet. De Heere is 

nabij en de Heere weet het niet Haar ogen zijn gesloten! Maria zelf kan Hem niet grijpen. Dit 

leert de Kerk verstaan, geliefden. God zal de ogen moeten openen van u en van mij. God zal 
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een arm des geloofs moeten geven, opdat we Hem kunnen leren aangrijpen, zodat we Hem 

zullen zien.  

'Wat weent gij, wie zoekt gij?' Maria weet niet, dat het de Heere is Die tot haar spreekt, 

hoewel ze een kind des Heeren is. Maria, die bedroefd, meent dat het de hovenier is, de 

tuinman. Dan zegt zij tot Hem: 'Zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij Hem gelegd 

hebt, opdat ik Hem wegneme.' 0, ziet toch hoe groot haar liefde is; zij wil weten waar de 

Heere is, zij wil Hem bezitten. Wanneer die hovenier haar zeggen zou waar Hij is, dan zal zij 

Hem wegnemen, want ze wil Hem bij zich hebben, al is Hij dan gestorven. Zij wil de Heere bij 

haar hebben, dan alleen zal het goed zijn. 

Zo leert de Kerk het ook. Zij leren niet op droggronden rusten. Maar zij leren rusten op het 

enige fundament, Christus en die gekruisigd. Een ander fundament is er niet. Dat gaat Maria 

nu inleven. 0, ze moet Hem hebben, ze wil Hem hebben. Wij zien het, Maria wil een dode 

Jezus hebben, en ze heeft daar alles voor over. Zij zal ook alles ontvangen, deze Maria 

Magdalena. De Heere kent de Zijnen. Hij weet wat voor zieleworstelingen zij doormaakt. Hij 

kent haar nood, Hij kent haar strijd, Hij kent haar van de stilte van de nooit begonnen 

eeuwigheid. Hij heeft haar getrokken uit de duisternis. Hij heeft de zeven duivelen 

uitgeworpen. Hij is weer op de Paasmorgen deze Maria nabij. Hij zal weer Maria Magdalena, 

die zo bedroefd is, als eerste de genade geven die ze verlangt. Daar staat de Heere en daar 

ligt Maria Magdalena voor Hem, diep bedroefd, haar Borg en Middelaar missende, Die vlak 

voor haar staat. 

Dan zegt de Heere één woord: 'Maria.' Als dit woord gesproken wordt, trekt het de ziel van 

Maria. Dit ene woord, wat op Paasmorgen uitgesproken wordt tot Maria Magdalena, brengt 

de bevrijding voor haar ziel. De Heere roept Zijn volk bij name. 'Maria', 0, daar ligt alles in 

begrepen voor Maria Magdalena. Nu herkent zij de stem des Heeren. Nu mag zij weten dat 

Hij is opgestaan uit de doden. Nu mag zij in één keer overzien het grote terrein van de liefde 

des Heeren. Nu mag zij weten dat het niet tevergeefs is geweest. Nu verstaat zij wat Hij eens 

verkondigd heeft en wat zij niet verstond, toen Hij haar nog niet bij name geroepen had. Nu 

ziet zij het dat Hij moest gaan naar Golgotha, nu ziet zij dat Hij het graf moest ingaan, dat er 

voor haar anders geen mogelijkheid tot behoud was, dat anders nooit 'Maria' had 

uitgesproken kunnen worden tot haar arme ziel. Nu ziet zij dat Hij is opgestaan uit de doden, 

tot haar rechtvaardigmaking. Nu is zij bekleed met de klederen der gerechtigheid, opdat zij 

zou kunnen bestaan voor Gods aangezicht en ze eeuwig de Heere zou mogen groot maken. 

'Maria', daar lag alles in verklaard voor deze vrouw. Zij werd vanuit die diepe droefheid 

opgebeurd. 0, de Heere kon het alleen, maar Hij deed het ook. Hij beurt haar op uit de kuil 

van modderig slijk en Hij plaatst haar op een rots, op een rots die Hijzelf is. En zij mag weten 

dat Hij inderdaad de prijs voor haar betaald heeft, voor tijd en eeuwigheid. 

Toen verstond Maria het, toen wist Maria wat dit alles betekende, en daarom zegt ze ook: 

'Rabbouni', hetwelk overgezet is 'Meester'. 0, dan mag ze het zeggen: Meester. Een meester 

is iemand die we moeten volgen, die onze meerdere is. Dan mag ze zeggen: Meester, ik heb 

U mogen volgen, toen Gij mij geroepen hebt, toen Gij ook reeds Meester over mij waart. Ik 

heb U mogen volgen, al begreep ik het niet, maar ik mocht toch volgen. Ik heb U mogen 

volgen naar de begraafplaats, al begreep ik U niet. Maar nu mag ik U volgen in de 

opstanding. Gij zijt de Meester, Gij zijt voorgegaan het graf in en ik leerde U volgen. Nu 

smaak ik in mijn ziel, wat dat betekent, Meester. 

Dit alles ligt opgesloten in het woord Meester, dat Maria nu mag zeggen. Wat een 

ommekeer in dat hart van deze vrouw. Maria had het nooit meer verwacht dat er nog 

verandering zou komen in haar leven. 
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Maria kon het niet meer bezien. Immers, Hij was gestorven, ja, vervolgens was Hij nog 

weggenomen ook. En uit een gestorven Jezus kon ze niet leven! 

Maar nu de Borg Zichzelf geopenbaard heeft aan haar ziel, is het vrede. Nu mag ze volgen, 

nu is zij bevrijd van wat haar belastte. Want de Heere heeft Zelf het juk weggenomen van 

haar schouders. Wat blijdschap smaakte haar ziel. Nu zij geknield lag voor de Heere en 

mocht gevoelen dat Hij was opgestaan uit de doden. 

Maria Magdalena werd bevrijd. Hoe dikwijls zijn wij niet bezig onszelf te bevrijden, wanneer 

wij menen het moeilijk te hebben in het geestelijke? En wanneer, met eerbied gesproken, 

het ons iets te lang duurt, gaan we zelf maar het werk ter verlossing ter hand nemen. Dan 

gaan we onszelf iets toeëigenen, wat ons niet toekomt. Maar zulk een verlossing zal 

waardeloos zijn in de dag des oordeels. 

Bevrijd worden is het alleen, zichzelf te bevrijden is onmogelijk. En de Kerk Gods, dat is nu 

het wonder, is ook alleen, maar tevreden met bevrijd worden. We zien het aan Maria 

Magdalena: de Heere moest haar bevrijden en toen was het pas goed. Maar toen de Heere 

dan ook dat bevrijdende woord sprak, werd het anders, toen moest de duisternis wijken en 

werd de  gemeenschap Gods geproefd. Maria mag ook weten, dat het woord Meester nog 

meer inhoudt. Nu Heere, is het volgen nog maar een beginsel, maar er komt een ogenblik 

dat het volmaakt zal zijn, voor eeuwig. Omdat Gij, 0 Meester, dat mag Maria weten, zijt 

opgestaan, is alles, alles volbracht. 

Daarom zijt Gij ook opvaren naar de hemel, daarom zult Gij ook mij, die duur gekocht werd, 

thuishalen. Maria mag weten dat ook zij wordt thuisgehaald. Dit alles mag ze nu ervaren. Nu 

gevoelt zij een beginsel van de eeuwige vreugde, die God heeft weggelegd voor Zijn volk. 0, 

wat dat geweest is voor Maria zullen we nooit onder woorden kunnen brengen. Dat hart van 

Maria Magdalena is zo vol geweest, 0, ze kan het niet eens uiten, haar woorden schieten 

hier tekort, maar het werd beleefd in het binnenste! We zien dat degenen die waarlijk 

bedroefd zijn door de Heere worden opgericht, dat degenen die verslagen nedergebogen 

liggen door de zondelast en die toch aan de andere kant de Heere niet kunnen missen, op 

Gods tijd bevrijd worden. We hebben gezien dat degenen die waarlijk terecht gekomen zijn 

in het stuk van het lijden, die waarlijk terecht gekomen zijn op Calvarius heuvel, en daar 

gebroken terneer liggen leerde zeggen: daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde 

voor mijn ziel. Want ze voelen: de zaligheid is niet uit ons, we kunnen niets, we hebben 

niets, we vermogen niets, het kan alleen nog door Hem, die hangt aan het vloekhout des 

kruises. Degenen die dat nu leren, zullen de vrucht van Paasmorgen mogen smaken; zij 

zullen door God verlost worden. 

O gij troostelozen in ons midden, gij die zijt neergebogen, gij die vol kommer, zorgen en 

verdriet zijt, gij die moet en kunt zeggen: die gangen van Maria Magdalena zijn mij niet 

vreemd, want er ligt iets in mijn ziel wat haakt naar de Heere, er is iets dat mij steeds weer 

uitdrijft in het gebed naar Hem. Maar ik kan mijzelf niet bij Hem brengen. 't Is mij onmogelijk 

om mijzelf te brengen aan zijn gezegende voeten, ik voel dat alles te kort schiet, ik voel dat 

alles mij ontglipt uit mijn handen. Och, dat volk mag gezegd worden: als alle hoop u gans 

ontvalt, dan zal de Heere zorgen voor uw ziel. 

We hebben het gezien in het hoofdstuk dat gelezen is. We zien dat de Heere Zijn volk nabij is 

en dat Hij een ellendige (uitlandige) die buiten God verkeert en het weet, zoals Maria, dat 

die eenmaal een 'inlandige' zal worden, een inwoner van het land Kanaän, van het 

Geestelijke land. God zal op Zijn tijd dezulken uit de banden verlossen. 

Kom, hoe staat het er met ons voor op reis naar de eeuwigheid. We denken zo gauw dat we 

het in het qeestelijke opzicht al moeilijk hebben, en we zijn wat dat betreft van die tere 



P a g i n a  | 9 

 

mensen voor onszelf. Maar laten we ons eens eerlijk afvragen: hoe is het met ons? Is ons 

leven een afspiegeling van het leven van Maria Magdalena, en met het leven van de ganse 

Kerk van alle tijden? Dat is nodig hoor! Jongens en meisjes, denk er eens over na. Ouderen 

onder ons tot de oudste toe: hoe staat het op weg en reis naar de eeuwigheid? De dood 

spreidt zijn vale vlerken iedere keer weer uit onder ons. Och, dat we het weten zouden, ja 

niet met het verstand alleen, maar met het hart, dat ook wij moeten sterven, wie weet hoe 

spoedig. Dat we zouden roepen om en tot de Heere, en dat we zouden vragen: Heere, Uw 

gangen en wegen die Uw volk kent, leer ons die ook. Leer ons wat Maria Magdalena mocht 

kennen, leer ons wat al Uw volk kent, namelijk die droefheid naar God, die een 

onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De Heere, Hij roept nog en Hij nodigt nog. Hij 

geeft te kennen: mens, Ik heb geen lust in de dood, maar hierin heb ik lust, dat gij u bekere, 

opdat gij leve. o gemeente, als de Levensvorst zo de rijen doorgaat, verkondigende het 

leven, kies dan het leven. Vraag dan aan de Heere: Heere, geef dat ik breken mag met de 

zonde, breken mag met de wereld, dat ik mijn weg mag wentelen op U, dat ik ook eenmaal 

die vrede zou mogen kennen, die al Uw volk kent, die Maria Magdalena heeft ontvangen, die 

vrede die op aarde door niemand gekend wordt dan alleen door Uw volk. 

Dat hebben we gezien, dat vrede geleerd wordt in een weg van strijd, in een weg van 

benauwdheid. Al Gods volk komt ermee in aanraking. 't Komt niet uit onze mond. 't Komt uit 

de mond der Schrift. Een andere weg tot zaligheid is er niet. Laat dan de vijandschap tegen 

vrije genade - die ons allen bezet - varen. Laten we zeggen: Heere, dat ik die weg zou mogen 

betreden. Dat ik U zou mogen volgen, in het lijden, in het sterven, opdat ik ook zou mogen 

aankomen op Paasmorgen. Dat het waarachtig Pasen werd. Amen. 

 

Slotzang: Ps. 68:17. 


