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Opnieuw angstig    
Maria Magdalena is met Jezus meegegaan naar Jeruzalem. Ze wilde altijd bij Hem zijn. Daar in 

Jeruzalem wordt zij vaak naar voren gehaald uit een kleine groep vrouwen die bij het kruis 

staan. Johannes 19:25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn 

moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Later zijn ze bij de graflegging 

aanwezig. Dat was op Goede Vrijdag. Op zondag is Maria Magdalena als eerste bij het graf. Na 

de dood van Jezus zie je Maria Magdalena weer in haar ellende. Het is weer gebeurd. Ze heeft 

de duivel in de ogen gekeken toen Jezus aan het kruis hing. Al de leugens en de valse 

beschuldigingen en een rechter die het recht krom boog. Het was ‘het uur van de duisternis’, 

zoals Lucas ergens zegt. Lucas 22:52 Ze had het met eigen ogen gezien. Ze stond machteloos 

toe te kijken hoe ze haar Heere en Verlosser aan een kruis hingen tussen twee moordenaars 

in. Als ze op zondagmorgen het graf open ziet en de Heere niet aantreft is ze in alle staten. De 

angst heeft haar weer volledig in de greep. Ze ziet wel mannen in de rotskoepel – de engelen – 

maar ze hoort niet wat die zeggen. Ze rent naar de apostelen. Johannes 20:1-18 En op de 

eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, 

en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar 

Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de 

Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Ze is 

volstrekt in paniek. Even is de tijd weer terug toen de angst haar volledig in zijn greep had.  

 

Een brullende leeuw op zoek naar prooi  
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Het is wel vervelend. Maria was bevrijd van zeven demonen, maar werd later toch weer 

geconfronteerd met de macht van het kwaad. Dat is onvermijdelijk misschien. Niet alleen voor 

haar maar ook voor ons. De duivel zal er – goedschiks of kwaadschiks – alles aandoen om 

opnieuw grip te krijgen op ons bestaan. Hij verleidt de gelovige tot het kwaad. Althans dat 

probeert hij. Lukt dat niet dan zet hij ons onder druk. Petrus vergelijkt de duivel met ‘een 

brullende leeuw die op zoek is naar een prooi.’ 1 Petrus 5:8 ‘Die kun je beter niet tegenkomen’, 

zul je zeggen. Petrus wil ons nu juist voorbereiden op wat we zo al tegen kunnen komen in dit 

leven. Je kunt op je vingers natellen dat de satan de mensen – die de Heere Jezus uit zijn greep 

heeft losgetrokken – weer graag terug wil. Daar komt bij dat zijn werkgebied sterk is verkleind. 

Hij is namelijk – na de Hemelvaart van Jezus – de hemel uitgegooid. Openbaring 12:7-9 

Gelukkig heeft God de satan gebonden zodat hij op dit moment niet te veel kwaad kan 

uitrichten. Openbaring 20:3 Maar hij kan nog genoeg ellende veroorzaken hoor. Onderschat 

hem niet. Met dood en schuld en narigheid probeert de satan een wig te slaan tussen God en 

de gelovige. Hij wil de suggestie wekken dat hij nog steeds alle macht heeft en dat er toch 

geen ontkomen aan is. Hij wil ons elke hoop ontnemen, maar wij hebben ons geloof als 

bescherming.  

 

De eindtijd 

De enige die ons kan redden is de Heere Jezus. Met onze schuld kunnen we altijd naar Hem 

toe. Hij is een verzoening voor onze zonden. Daar komt nog iets bij. Jezus heeft de dood 

overwonnen. We hoeven ons door niets en niemand bang te laten maken. Zelfs de dood 

brengt geen scheiding tussen God en ons. Romeinen 8:38,39 Want ik ben ervan overtuigd dat 

noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, 

noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Christus is de opstanding en het 

leven. Daar kan niemand over heen. In de eindtijd wordt de satan nog voor een korte tijd 

losgelaten. Openbaring 20:3 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, 

en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en 

verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar 

tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Dan 

wordt het helemaal een toestand voor de gelovigen, want de satan krijgt – voor korte tijd – de 

vrije hand om de gelovigen kwaad te doen. Op dat moment zal blijken of de christenen hun 

geloof van groter waarde achten dan hun leven. Het zal aankomen op geloof en 

gehoorzaamheid. Gelukkig zal de Heere na korte tijd reddend ingrijpen en Zijn Koninkrijk op 

aarde vestigen.  

 

 

 


