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Mirjam       
Nu richten we onze aandacht op Maria Magdalena. Lucas heeft het dan over ‘Maria uit 

Magdala’. Lucas 8:1-3 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp 

trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf 

waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk 

Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, en Johanna, 

de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem 

dienden met hun eigen bezittingen. Maria was een populaire naam. Hij is afgeleid van Mirjam. 

Mirjam was de zus van Mozes en Aaron. De betekenis van de naam Mirjam is – volgens het 

woordenboek – verlangen naar een kind of de geliefde. Maar Mirjam kan ook corpulent 

betekenen. In het Duits is het dan de ‘beliebte’ of de ‘beleibte’. Grappig. Hoe dan ook Mirjam, 

Mozes’s zus heeft bij de Uittocht uit Egypte een belangrijke rol gespeeld. Ze was zo 

enthousiast toen God Zijn volk Israel de Rode Zee had doorgeleid. Mozes had een lied gemaakt 

en zij zong het met alle vrouwen in Israël het refrein. Ze begeleidde zichzelf op de tamboerijn. 

Exodus 15:20,21 Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam een tamboerijn in haar hand, 

en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans. Toen zong Mirjam 

hun ten antwoord: Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter 

heeft Hij in de zee geworpen. Mirjam wordt profetes genoemd alleen al omdat ze met dit lied 

de HEERE groot maakte.  

 

Waar kom je vandaan? 

Omdat er zoveel Joodse vrouwen waren die Maria heetten, kregen ze een toevoeging. Dan 

wist je over welke Maria het ging. Deze Maria komt uit Magdala, een dorpje op de westelijke 
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oever van het Meer van Galilea. Magdala lag dicht bij Tiberias. Deze Maria is dus genoemd 

naar de plaats waar ze van oorsprong vandaan kwam. Gaat deze bijnaam misschien ook over 

het vooroordeel, dat de plaats waar je bent opgegroeid iets over jou zegt? Een Drent is 

inderdaad anders dan een Groninger. Iemand zei: ‘Een Drent is te vriendelijk zijn om eerlijk te 

zijn en de Groninger is te eerlijk om vriendelijk te zijn.’ Dat klopt wel aardig. Vaak hoor je aan 

het dialect al of iemand uit het Noorden of het Zuiden van Nederland komt. Door zijn dialect 

werd ook Petrus gelieerd met Jezus. ‘Jij praat net zo als Jezus’, zei dat dienstmeisje. ‘Jij komt 

ook uit Galilea.’ Mattheus 26:72 In de Bijbel merken we dat Nazareth – waar de Heere Jezus 

opgroeide – blijkbaar geen goede naam had. U herinnert zich de vraag wel: ‘Kan er uit 

Nazareth iets goeds komen?’ Johannes 1:46 Voor de Heere was dit totaal geen verhindering, 

maar de plaats waar iemand vandaan komt zegt soms dus wel iets over de persoon. Je krijgt 

bewust of onbewust iets mee van de mentaliteit.  

 

Welke naam zullen we ons kindje geven? 

Datzelfde geldt van de naam die je ouders je gaven. Natuurlijk hebben de ouders van Maria 

gelet op de persoon van de zus van Mozes. Maar ze zullen toch ook de betekenis van haar 

naam hebben meegewogen. Wat dat betreft kun je je verwonderen over de ouders van 

Paulus. Wie noemt zijn zoon nu ‘Saul’ of ‘Saulus’. Dat was toch die mislukte koning uit het 

Oude Testament? Noem hem dan David. Buitenlanders hadden blijkbaar moeite om die naam 

‘Saul’ goed uit te spreken. Vandaar dat ‘Saulus’ er Paulus van maakte toen hij de weide wereld 

introk. Maar hij zal dit niet erg gevonden hebben. Handelingen 13:9 Maar Saulus (die ook 

Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan. Nogmaals: 

‘Wie noemt zijn zoon nu Saul? Inderdaad naar die koning die het niet goed gedaan had. De 

man stond dan wel zogenaamd onder God, maar gehoorzamen, Ho maar. Wat dat betreft 

heeft het ook wel weer wat dat hij ‘Saul’ heette. Mocht de een het van een hele grote kerel tot 

mislukkeling geschopt hebben, bij Paulus ging het net andersom. Hij begon niet goed, maar 

gelukkig keerde God dat om door onze Heere Jezus Christus. Voor wie de Heere kent en door 

Hem leeft, maakt het niet uit hoe je heet en waar je vandaan komt. Belangrijker is je nieuwe 

naam en waar je naar toe gaat. Openbaring 2:17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest 

tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en 

Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand 

kent dan wie hem ontvangt. 

 
 

 


