
 

 

 
Johannes 20:15 “Mevrou, waarom 
huil jy?  Vir wie soek jy?” 
 
‘n Hele klompie jare gelede het ‘n 
skilder iets probeer doen wat geen 
ander nog ooit voor hom kon regkry 
nie, naamlik om die gesig van die 
werklike Jesus te skilder.  Hy het die 
gekruisigde man se gesig op die 
bekende Toerynkleed as sy vertrek-
punt geneem.  Die kunstenaar het 
verder met behulp van moderne 
rekenaartegnologie ‘n driedimen-
sionele beeld van die gesig laat 
projekteer.  Met verdere hulp van 
die bietjie Bybelse biografiese 
besonderhede tot sy beskikking en 
die geslagregister van Jesus het die 
skilder met sy taak begin.  Die 
eindproduk was ‘n man met ‘n soel 
gelaatskleur, lang bruin hare en 
baard en sagte bruin oë.  Op ‘n 
sekere stadium, so vertel die 
kunstenaar, het hy ‘n merkwaardige 
ervaring gehad.  Hy was besig om 
die oe van Jesus te skilder, toe dit 
hom tref en hy die gevoel kry:  Nou 
kyk ek reguit in die oe van Jesus. 
Nou sonder om die opregtheid van 
die ervaring te betwyfel los dit mens 
tog met die vrae.  Het ons nie te min 
biografiese besonderhede om so 
prent teken nie.  En die vraag is of 
die buite Bybelse bronne soos die  

 
Toerynse kleed sonder meer 
betroubaar is.  Moet ons maar 
eerder toegee dat selfs met ons 
moderne rekenaartegnologie ens. 
ons hoegenaamd nie in staat is om 
die werklike Jesus in die oe te kyk 
nie.  Dat ons by wyse van spreke nie 
genoeg verf op ons palet het en nie 
genoeg kleur op ons kwas het om 
hoegenaamd reg hieraan te laat 
geskied nie. 
En dit bly ook nie hierby nie.  Ons 
onvermoë le eintlik baie dieper.  Nie 
alleen kan ons nie ‘n prentjie van die 
werklike Jesus teken nie, van nature 
wil ons ook nie.  Ons verkies eerder 
ons eie prentjie.  Ons klee Jesus in 
na ons smaak.  Bewus of onbewus 
skep ons ‘n Jesus volgens ons 
interpretasie, ooreenkomstig ons 
kulturele konteks en ons kerklike 
kodes ‘n Jesus wat meestal netjies 
inpas in ons patroontjies.  
Hanteerbaar, manipuleerbaar en 
regeerbaar. 
 
Daarom is dit so belangrik dat ons 
telkens moet terugkeer na die 
enigste betroubare bron wat ons 
oor Jesus het, naamlik die Bybel.  
Ten spyte van die karige biografiese 
besonderhede bevat dit alles wat 
ons nodig het om te weet 
aangaande Jesus.  Al ons prentjies 



 

 

van Jesus moet voortdurend deur 
die Bybelse prentjies van Jesus 
ingekleur en omvorm word.  En die 
wonderlike nuus is dat wanneer ons 
die Bybelse prentjie van Jesus onder 
oe neem, kom die Gees van Jesus en 
kleur Hy dit as die oorspronklike 
kunstenaar vir ons in, sodat ons 
inderdaad in die oe van die werklike 
Jesus kan kyk. 
Vandag en in die volgende paar 
weke gaan ons na die prentjies van 
Jesus kyk wat vir ons geskets word 
deur die Bybel na aanleiding van die 
opstandingsgebeure.  Ons gaan 
spesifiek kyk na Jesus se eerste 
woorde na sy opstanding en 
spesifiek twee vrae vra: 1) Wie en 
hoe die God is wat ons in Jesus 
Christus hier leer ken. 2) Wie en hoe 
wil die God NOU vir ons wees? 
 
Teks notas oor Johannes 20:11-18 
Wie was Maria Magdalena?  Sy was 
Maria van Magdale ‘n klein 
kusdorpie langs die see van Galilea.  
Sy is die vrou uit wie Jesus ‘n 
verskeidenheid duiwels uitgedrywe 
het, waarna sy Jesus getrou begin 
volg het.  Sy was ongetroud en in ‘n 
patriargale wêreld was sy eintlik ‘n 
naamlose vrou wat sonder enige 
respek behandel is.  Daar is 
onsekerheid of sy die vrou was wat 
Jesus in Betanië met die duur 
nardusolie gesalf het.  Ons weet wel 
sy is een van die 5 persone van wie 
ons lees wat Jesus na die Kruis 
gevolg het en wat by die kruis was 
toe Hy gesterf het.  Sy was 
waarskynlik een van die vroue wat 
speserye gaan koop het om sy 

liggaam te balsem na sy dood.  Sy 
was baie lief vir Jesus en dankbaar 
vir wat Hy in haar lewe gedoen het.  
Sy was die eerste persoon aan wie 
Jesus verskyn het na sy dood.  Sy 
was die eerste getuie van sy 
opstanding. 
Sy besoek die graf vroeg die 
oggend, toe dit nog donker was… 
Die besoek van Maria aan die graf 
was ‘n uiters gevaarlike ding om te 
doen en juis daarom dat sy dit 
waarskynlik so vroeg doen terwyl dit 
nog donker is.  Daar is opgetekende 
gevalle waar mense die grafte van 
gekruisigdes besoek het is hulle self 
ook gekruisig.  Daarmee saam wil 
die Romeinse soldate doodseker 
maak dat Jesus se liggaam nie 
gesteel word en die nuus versprei 
word dat Hy dalk opgestaan het nie. 
“Mevrou, waarom huil jy?  Vir wie 
soek jy?” 
Jesus spreek Maria aan as 
“Mevrou”.  Dit is ‘n uiters 
respekvolle aanspreekvorm teenoor 
die naamlose vrou in die 
gemeenskap.  Hierdie is dieselfde 
woord wat Jesus gebruik het toe Hy 
sy ma by die kruis sien en die dissipel 
vir wie Hy baie lief was: “Mevrou 
daar is u seun”.  En vir die dissipel 
het Hy gesê: “Daar is jou Moeder” 
Hoekom vra Jesus die vrae? 
Ons sien op vele plekke in die Bybel 
hoe Jesus vrae gevra het aan mense 
waarvan Hy reeds die antwoorde 
geweet het.  Ook hier in die geval 
van Maria.  Maar Jesus vrae die vrae 
om die persoon se gedagtes en 
denke te rig en die persoon te help 



 

 

om self tot die ontdekking en insig 
te kom. 
Ons leer ken Jesus hier is die pastor 
en terapeut van uitnemendheid wat 
met absolute liefde en sensitiwiteit 
‘n ruimte skep vir Maria om self te 
kan sien en glo. 
 
Skuiwe in die verhaal 
Die verhaal begin met ‘n 
vreesbevange, hartseer, onseker en 
naamlose vrou en dit eindig met 
Maria die doelgerigte vrou wat as 
eerste getuie die boodskap van 
Jesus Christus verkondig. 
 
Twee vrae aan die teks: 
1)  Wie en hoe die God is wat ons in 
Jesus Christus hier leer ken? 
2) Wie en hoe wil die God NOU vir 
ons/jou wees? 
 
Vir kleingroepe: 
Ons ontmoet mekaar 
- Deel met mekaar julle ervarings 

van die afgelope Paasnaweek 

 
Ons ontmoet God 
- Steek ‘n opstandingskers aan en 

laat een persoon ‘n gebed doen. 

- Lees Johannes 20:1-18 in die 

groep  

- Laat elke persoon deel wat hulle 

veral opval in die gebeure 

- Ons fokus die week op Jesus se 

woorde in vers 15 “Mevrou, 

waarom huil jy?  Vir wie soek jy”.  

 
 
 

Ons deel met mekaar  
- Vra die volgende vraag aan die 

teksgedeelte: 

Wie en hoe die God is wat ons in 

Jesus Christus in hierdie woorde 

leer ken? 

Kyk saam na die teks notas op die 

preekblaadjie om julle te help. 

- Dink nou as groep ook saam na 

oor wie en hoe hierdie Jesus nou 

vir ons elkeen wil wees gegewe 

ons eie unieke stories en 

ervaringe.  Wat sou die unieke 

vraag wees wat Jesus nou vir jou 

sou vra om jou te help op jou 

geloofsreis?  Wat het jy nodig om 

Jesus raak te sien as die 

opgestane en lewende Here? 

 
Ons bid saam 
- Bid 2/2 vir mekaar.  Wat het jy 

nodig om Jesus as die opgestane 

Here raak te sien? 

 
 


