
 

 

 
Johannes 20:16 “Maria...” 
 
Wie was Maria Magdalena? 

• Vir meer as ‘n millennium is sy 
identifiseer as die sondige vrou 
met die albastefles wat Jesus se 
voete met haar trane gewas het 
en met haar hare afgedroog het 
(Luk 7:36-50).  

• Sy was van 7 demone besete 
waarvan Jesus haar in Luk 8:2 
genees het.  

• In al 4 evangelies word Maria 
Magdalena by name genoem as 
teenwoordig by die kruisiging en 
sterwe van Jesus en tydens die 
vertellinge van die 
opstandingsverhaal – in 
sommige gevalle word sy alleen 
genoem en in ander gevalle 
saam met ander vroue.  

• Maria Magdalena staan deur dik 
en dun by Jesus en het 
waarskynlik meer as die dissipels 
verstaan van Sy roeping – 
wanneer die mans, dissipels 
Hom verloën, verraai, uit vrees 
weghardloop en Hom alleen los, 
bly sy by Hom. Dit demonstreer 
iets van haar diep liefde en 
deernis vir Jesus en ook ‘n dieper 
verstaan van sy menswees en 
wat Hy kom leer  
 

 
het. Sy is beslis die vrou wat die 
naaste aan Jesus was.   

• Binne ‘n patriargale stelsel is 
vroue nie eers genoem nie. Die 
feit dat selfs die outeurs van die 
evangelies haar nie kon uitlaat 
nie, sê iets van haar statuur – 
selfs nie eers die moeder van 
Jesus kry soveel publisiteit nie.  
Maria, Jesus se moeder word net 
in een van die evangelies by die 
kruistoneel genoem.  

• Sy was die eerste een wat die 
Opgestane Christus ontmoet, 
aan wie Hy verskyn. 

 
“Maria” 
Sondagoggend vroeg, terwyl dit nog 
donker was (en die dissipels 
waarskynlik nog geslaap het) is 
Maria reeds by die graf. Volgens die 
Lukas Evangelie is dit met reukolie 
en kruie om sy liggaam vir sy 
begrafnis voor te berei. Wanneer sy 
by die graf kom en vind dat die klip 
weggerol is en sy liggaam nie daar is 
nie, hardloop sy eerste na die 
dissipels toe om vir hulle te vertel. 
Petrus en Johannes hardloop op 
hulle beurt na die graf toe, gaan in 
en vind die opgerolde doeke soos 
Maria gesê het. Joh 20:9,10 sê hulle 
is toe weer daar weg, sonder om 
regtig te verstaan wat gebeur het. 



 

 

Wie bly agter? Maria. Vol emosie 
het sy daar staan en huil. Sy sien 
twee engele in die graf waar Jesus 
gelê het wat haar vra wat sy soek. 
Dan hierdie woorde wat getuig van 
haar intieme verhoudig met Jesus: 
Omdat hulle my Here weggevat 
het... 
 
Wanneer sy omdraai, sien sy Jesus 
vir die tuinier raak.  Hulle Meneer en 
Mevrou mekaar en wanneer Jesus 
Maria op haar naam aanspreek, 
gaan haar oë oop. Met die aanhoor 
van haar naam breek daar jare se 
herinneringe oop van vergiffenis, 
genesing, liefde en omgee, saam eet 
en kuier met interessante name, 
van leer oor die lewe. Dan ‘n 
prentjie wat al oor en oor geskilder 
is: Maria op haar knieë voor Jesus 
met uitgestrekte arms om Hom te 
omhels en uitroep “Raboenie”, 
leermeester en Jesus wat keer, Moet 
my nie vashou nie... In die oomblik 
gryp Maria terug na die Jesus met 
wie sy intiem bevriend mee was, wie 
sy oor die laaste klompie jare 
versorg het, by wie sy geleer het.  
 
Jesus keer haar, want tussen die 
kruisiging en die opstanding het 
daar groot skuiwe gekom. Jesus, die 
een wat saam met sy dissipels en ‘n 
klompie vroue van dorp tot dorp 
gereis het en mense geleer het, 
gesond gemaak het, word die 
opgestane Christus, die Universele 
Christus: Vir Almal, in almal.  
 

 
 
Janet McKenzie skilder vir Jesus en 
Maria Magdalena – nie die 
tradisionele prentjie waar Maria 
kniel by Jesus se voete met 
uitgestrekte arms om Hom te 
omhels nie. Heeltemal anders, langs 
mekaar met uitgestrekte hande – 
hande wat gee en ontvang – nie ‘n 
evangeliese prentjie nie, maar een 
met ‘n visie.  Dalk is daar in 
McKenzie se skildery in Jesus se 
woorde Moet my nie vashou nie... 
nie ‘n teregwysing nie, maar eerder 
‘n uitnodiging kom en sien, ‘n nuwe 
perspektief. 
 
Vir transformasie om te gebeur, vir 
nuwe lewe, vir opstanding ook in 
Maria se lewe, word sy opgeroep 
om te laat gaan, haar prentjies oor 
Jesus te los, om oop te wees, die 
opgestane Christus te ontvang, te 
sien in elke persoon wat voor haar 
kom staan. 
 
 



 

 

Vir Kleingroepe: 
Ons ontmoet mekaar 
- Soos julle in ‘n kring sit, maak julle oë toe. Gaan in die kring om – elkeen sê die 

persoon links van jou se naam hardop met ‘n oomblik se stilte voor die volgende 

persoon sê. Hiermee land ons in die groep en gee erkenning aan elkeen wie 

opgedaag het met sy/haar storie agter jou naam. 

Ons ontmoet God 
- Steek ‘n opstandingskers aan en laat iemand ‘n gebed doen. 

- Lees Johannes 20:1-18 hardop.  

- Laat elke persoon deel wat hulle opval in die verhaal. 

- Ons fokus die week op Jesus se woorde in vers 16 “Maria” 

Ons deel met mekaar  
- Vertel van ‘n oomblik toe iemand wie jy nie verwag het nie, jou naam onthou 

het. Hoe het dit jou laat voel. Wat is daar wat die mense nie van jou weet nie, 

maar wat nuwe perspektief sal bring as jy hulle vertel? 

- Kyk vir ‘n oomblik na McKenzie se skildery. Is dit moontlik dat Moet my nie 

vashou nie dalk nie ‘n teregwysing was nie, maar eerder ‘n uitnodiging vir Maria 

Magdalena om haar geliefde rabbi en vriend vanuit ‘n ander perspektief te sien? 

-  Dink jy hier uitnodiging geld ook vir jou? Wat moet jy raaksien? 

Ons bid saam 
- Bid 2/2 vir mekaar – vra wat die ander persoon nodig het vir die week. 

 
 


