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De moeder van Jakobus en Joses   
Je zou zeggen: ‘Ze moet iets bekends hebben, anders zou ze niet genoemd zijn.’ En – dat moet 

gezegd worden – ze wordt vaak genoemd. In de lijdensgeschiedenis is ze steeds van de partij. 

Maria, de moeder van Jakobus en Joses staat met een klein groepje vrouwen bij het kruis. Ze is 

bij de graflegging en ze waakt een tijdje bij het graf. Lucas 24:10/Marcus 15:40,47/Mattheus 

27:56,61/Mattheus 28:1. Marcus 16:1 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria 

Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan 

zalven. Ze is er met Maria van Magdala als een van de eersten bij, op de opstandingsdag. Je 

zou zeggen, dan moeten we haar toch kennen. Maar wie is zij?                                

 

Wie is Maria, de moeder van Jakobus en Joses? 

U herinnert zich wel het begin van Jezus’ optreden. De geschiedenis waarin de Heere terug 

komt in de stad waar Hij is opgegroeid, Nazareth. Jezus geeft daar onderwijs in de synagoge. 

Hij doet dat op een manier die grote indruk maakt. Mattheus 13:55 En Hij kwam in Zijn 

vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft 

Deze die wijsheid en krachten vandaan? Jezus is op een gegeven moment een beetje te groot 

geworden voor deze stad. Ze ergeren zich daaraan. Hij is van eenvoudige komaf. Dat zeggen ze 

ook. Mattheus 13:55 Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En dan komt het. Let op de 

namen. Mattheus 13:55 En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en 

Simon en Judas? Conclusie? Maria, de moeder van Jakobus en Joses is de moeder van Jezus.  
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Wie is Mijn moeder en Mijn broeder? 

Dus deze Maria is de moeder van Jezus? Ja. Maar waarom zeggen ze dat dan niet gewoon? 

Goede vraag. We hebben al bij Johannes gezien dat iemand blijkbaar een goede reden kan 

hebben om zijn eigen naam niet te noemen. Natuurlijk is Jezus de zoon van Maria, maar 

misschien is Jezus wel vooral de Zoon van de hemelse Vader. Er zijn namelijk drie confrontaties 

geweest met zijn familie waarin de Heere Zich min of meer distantieerde van zijn familie.                    

Dit was de boodschap van Jezus aan Zijn moeder en broers en zussen; Ik ben vooral de Zoon 

van God.                                                                                                                                                                

1. De eerste herinnert u zich wel. Het speelde toen Jezus twaalf jaar was. Hij mocht voor het 

eerst mee naar de tempel. Waarschijnlijk voor zijn ‘bar mitswa’(zoon van de wet) Daarna tel je 

mee als volwassen gelovige man in de Joodse gemeenschap. Terwijl zijn ouders terugreisden 

naar Galilea bleef Jezus achter. Ze vonden hem in de tempel. Lucas 2:49 En Hij zei tegen hen: 

Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?                                                                                  

2. Later is er een confrontatie met zijn moeder. Jezus is dan met de andere discipelen bij een 

vriend op de bruiloft. De wijn raakt op en Maria gaat Jezus vertellen wat Hij moet doen. Maar 

Hij neemt duidelijk afstand van haar. Johannes 2:4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met 

u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Pijnlijk. De Heere wijst zijn moeder haar plaats.                                                        

3. Het wordt nog erger als Maria en de broers van Jezus naar een huis toelopen waar de Heere 

een groep mensen toespreekt. Het huis is zo vol dat zijn familie buiten moet blijven. Marcus 

3:32 En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers 

daarbuiten zoeken U. De Heere kijkt vervolgens om Zich heen vraagt zich hardop af wie dat 

zijn, Zijn moeder en Zijn broers. Marcus 3:33 En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn 

moeder, of wie zijn Mijn broers? De Heere geeft ook meteen het antwoord. Marcus 3:34,35 En 

terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn 

broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder. Het 

is de Heere Jezus vooral te doen om de mensen die in geestelijke zin Zijn familie zijn. De 

geestelijke familie is voor de Heere belangrijker dan de biologische familie. Voor ons is dat wel 

fijn want wij zijn Jezus’ geestelijke familie. Mogelijk speelt dat mee als men er – bij het 

schrijven van de Evangeliën – voor kiest om Maria (Jezus moeder) ‘de moeder van Jakobus en 

Joses’ te noemen.  

 

Maria is erbij, maar niet als de moeder van Jezus. 

Maria was erbij. We merken dat als Jezus vanaf het kruis Zijn moeder toevertrouwt aan 

Johannes. Johannes 19:25-27 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn 

moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag 

en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 

Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in 

zijn huis. Het zal iedereen opvallen – op het moment dat van deze Maria wordt gezegd ‘dat zij 

de moeder van Jezus is’, ontbreekt de naam van Maria, de moeder van Jakobus en Joses. 

Maria liep daar niet als de moeder van Jezus. Natuurlijk was zij wel de moeder van Jezus, maar 



Jezus had duidelijk gemaakt dat Hij Zijn eigen weg moest gaan of beter gezegd de weg van Zijn 

hemelse Vader. Iedereen realiseert zich dat Jezus een bijzondere persoon is. Als Maria wordt 

gezien als moeder van kinderen, dan worden de andere kinderen genoemd, Jakobus en Joses.  

 
 

 


