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Vol van Jezus     
Het is niet bekend wat er bij Maria Magdalena allemaal misgegaan is. Misschien heeft ze de 

grenzen van het toelaatbare opgezocht en is ze er over heengegaan. Maar het kan ook zijn dat 

ze in een milieu is opgegroeid van geweld en leugen en duisternis. Feit is dat ze verward was 

en boos en angstig. Heel erg angstig. Ze was op een gegeven moment zichzelf niet meer. Wat 

was ze blij toen Jezus haar bevrijdde van die zeven demonen. Zo blij dat ze alles wat ze bezit 

aan Hem geeft. Ze wijdt haar hele leven aan de Heere Jezus. Weet u, er zijn van die dingen 

waarvan je zegt: ‘Daar zou ik alles voor over hebben.’ Zij had er alles voor over als ze maar 

vrede kreeg en rust en geen leugens meer en die woede niet meer. Ze is vol van Jezus. 

 

Relatie Maria van Magdala en Jezus? 

Telkens opnieuw duiken er berichten op dat Maria Magdalena een relatie met Jezus gehad zou 

hebben. Er zijn apocriefe Evangeliën uit de oude tijd over Maria en haar zogenaamde relatie 

met Jezus. In onze tijd zijn er de boeken en gedichten en songs van moderne liedjeszangers. 

Leonard Cohen is een voorbeeld van zo’n songtekst. De Da Vinci Code van Dan Brown gaat ook 

uit van een erotische relatie van Maria Magdalena met Jezus. Blijkbaar vindt men het moeilijk 

te geloven dat je als vrouw zo van Jezus kunt houden dat je alles aan Hem geeft. Toch geven 

duizenden vrouwen in kloosters en zendingswerk hetzelfde als Maria Magdalena: hun liefde 

voor Jezus is puur en hun overgave compleet.  

 

Bruid en bruidegom  

Dat kan dus dat een vrouw van Jezus houdt zonder dat je daar nu bijgedachten bij moet 

hebben. Het is – als je er goed over na denkt – helemaal niet zo gek, want Jezus wordt de 
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bruidegom genoemd en wij – de christelijke gemeenschap – zijn de bruid van Christus. Marcus 

2:18-20 En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vastten; en zij kwamen en zeiden 

tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën wel en waarom 

vasten Uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten 

terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten, 

maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die 

dagen, zullen zij vasten. Zo’n metafoor wordt niet zomaar op onze relatie met de Heere 

geplakt. Blijkbaar zit er best veel in. Wij kunnen een relatie met de Heere Jezus hebben die 

veel wegheeft van wat een stel aan elkaar beleeft. Het is voor de hand liggend om te denken 

aan liefde en trouw. Maar mogelijk spelen er ook andere dingen. Bijvoorbeeld dat u Jezus soms 

totaal niet kunt volgen. Letterlijk er figuurlijk. De Heere zegt dingen of doet dingen of er 

gebeurt iets met Hem waar u eerder van terugschrikt dan dat u er door aangetrokken wordt. 

Ook kan de Heere soms irritant overkomen. Maar de Heere intrigeert. Wat Hij zegt en doet 

laat u niet los. Allemaal zaken die stelletjes herkennen. Dat aantrekken en afstoten ligt dicht bij 

elkaar.  

 

Echte liefde 

Een ding is duidelijk: U hoeft geen vrouw te zijn om vol te zijn van Jezus. Er zijn genoeg 

mannen die helemaal voor Jezus gaan. Neem Petrus. Wie aan Jezus kwam, kwam aan hem. 

Marcus 14:29-31 Hij was heel stoer en beschermend naar de Heere toe. Hij zou zijn leven voor 

Hem opgeven. Maar diezelfde avond gebeuren er dingen met Jezus die Petrus niet goed kan 

volgen. Als iemand vervolgens zegt ‘dat hij toch ook bij die Jezus hoort’ ontkent hij het 

glashard. Tot drie keer toe. Marcus 14:66-71 Daar had hij vervolgens dan weer heel veel spijt 

van. Hij heeft er om moeten huilen. Verwarrend soms zo’n ‘liefdesrelatie’ met de Heere. 

Wanneer hij na de opstanding van de Heere aan het vissen is en merkt dat Jezus op de oever 

staat weet Petrus niet hoe gauw hij bij Jezus moet komen. Hij springt gewoon overboord. Na 

samen gegeten hebben neemt de Heere Petrus apart. ‘Hou je van Mij?’, vraagt Jezus. ‘Oh ja 

geen twijfel aan.’ Als de Heere het hem voor de derde keer vraagt valt het kwartje. ‘Heere U 

weet alles. U weet dat ik zielsveel van U houdt’, zegt Petrus dan. Het is echte liefde. En het 

heeft best veel weg van de liefde tussen een bruid en een bruidegom. Johannes 21:15-17  

 

 

 


