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    mannen en vrouwen                                 Dag 20    
 

Vrouwen zijn de eerste getuigen van de opgestane Heer.  
De vrouwen stonden – het valt iedereen op – op sommige momenten dichter bij Jezus dan de 

mannen. Ze waren bij de graflegging en op de dag van de opstanding waren ze al heel vroeg bij 

het graf. Maria van Magdala was samen met deze Maria getuige van de opstanding. Ze 

voelden de aarde beven en hebben met eigen ogen gezien dat er een engel uit de hemel 

kwam. Die rolde de steen weg van het graf. Mattheus 28:1-3 Laat na de sabbat, toen het licht 

begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere 

Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel 

van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en 

ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. Vrouwen zijn 

de eerste getuigen van de opstanding van onze Heere Jezus Christus.  

 

Het geheim van de vrouw 

We komen in het begin geen enkele discipel tegen bij het graf. Het is belangrijk wat die 

vrouwen deden. Je kunt je afvragen of de discipelen überhaupt wisten in welk graf Jezus lag? 

Die vrouwen wisten het precies. Zij waren erbij: bij de graflegging en de opstanding. Waar zit 

het geheim? Kunnen vrouwen dichterbij komen als het gaat om lijden en sterven? Soms lijkt 

dat wel het geval. Dat geldt ook van de situatie van Jezus. Wat is het? Misschien hebben 

vrouwen altijd wat te doen. Ze vragen: ‘Kan ik je ergens mee helpen?’ Zo hadden ze die 

zondagmorgen ook het een en ander te doen. Ze wilden die morgen het lichaam van de Here 

zalven. Marcus 16:1,2 De zaterdagavond ervoor hadden ze zalfolie ingeslagen. Laten we eerlijk 

zijn. Niemand verwachtte een opgestane Heere op de vroege zondagmorgen. Ook de vrouwen 

niet. Maar ze waren er wel. Van enkele vrouwen horen we de namen. Bijvoorbeeld Maria van 
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Magdala. Die kennen we redelijk goed. En Salome. Dat blijkt de vrouw van Zebedeus te zijn en 

de moeder van Johannes en Jakobus, de zonen van Zebedeus. En we weten nog meer van 

haar. Die Salome blijkt ook nog eens de zus van Maria te zijn, de moeder van Jezus. Van die 

vrouwen kom je redelijk veel te weten als je de informatie die de Bijbel geeft met elkaar 

vergelijkt. Maar wie is Maria, de moeder van Josef en Jakobus? Hebt u enig idee?  

 

Dichter bij het lijden van de ander  

Is dat zo, dat vrouwen dichter bij het lijden van een mens kunnen komen? Bij de Heere Jezus 

krijg je wel die indruk. Zou dat kunnen omdat mannen meer van ‘het woord’ zijn en vrouwen 

meer praktisch zijn ingesteld? Wellicht. U kent de geschiedenis van Martha en Maria. Martha 

is meer van de daad, maar Maria – en dat is toch ook een vrouw – is van het Woord. U kent 

vermoedelijk zelf ook wel de verlegenheid als het gaat om de confrontatie met lijden en dood. 

Veel christenen hebben dan het gevoel dat ze iets moeten zeggen. Het vervelende is ‘dat we 

vaak niet weten wat we moeten zeggen.’ Misschien is dan het beste om je mond te houden. 

Vrouwen lijken in zo’n geval een streepje voor te hebben. Die hebben altijd wat te doen.  

 

Jobs vrienden 

De beste tijd van Jobs vrienden is de tijd – zeven dagen – toen ze hun mond hielden. Job 2:13 

Zo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord 

tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. Daarna kwamen ze met hun ideeën. Ze 

bleken allemaal een mening te hebben. Ze hadden ook het idee ‘te weten waarom Job zoveel 

tegenslag had.’ Het was net alsof ze het ‘moesten’ zeggen. Zeker na zo’n lange stilte ligt het 

hart op hun tong. Het zou Job zijn eigen schuld zijn. Vervelend als je op bezoek bent bij iemand 

die het al moeilijk genoeg heeft. Dan is hij al van alles kwijt – zijn kinderen, zijn gezondheid – 

en dan heb je ook nog zo’n vernietigend oordeel over hem. Toch is het ergens ook wel weer 

goed. Die mensen praten in elk geval ergens over. Ze maken van hun hart geen moordkuil. Ze 

zijn eerlijk tegen elkaar. Het veroorzaakte wel een enorme botsing. En het kwam keihard aan 

bij Job. Hun verhaal klopte ook niet. Job moest voor ze bidden wilden ze er zonder 

kleerscheuren van afkomen bij God. Job 42:7-10 Maar Job is – ook door deze dingen – wel 

verder gekomen.  

 
 

 


