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Deelgenoot in het lijden   
Maria, de moeder van Jakobus en Joses is de moeder van Jezus. Dat kan bijna niet anders.  

Johannes zegt dat trouwens met zoveel woorden als hij de namen noemt van vier vrouwen die 

het dichtst bij Jezus staan. Johannes heeft het dan over ‘Zijn moeder’ en dan bedoelt hij Jezus 

zijn moeder. 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. Maar de anderen – Mattheus, 

Marcus en Lucas – doen dat niet. Zij hebben het over Maria de moeder van Jakobus en Joses. 

Je kunt zeggen: ‘Wat moet dat geweldig zijn om moeder te zijn van zo’n beroemde Zoon.’ Dat 

is waar maar voor de volgelingen van de Heere Jezus Christus hebben geweldige zaken bijna 

altijd een tegenkant, zoals kop en munt. De andere kant van die geweldige Zoon is het lijden 

en het sterven. Maria is met haar Zoon Jezus als het ware door een hel gegaan. Ze is er aan de 

andere kant ook weer goed uitgekomen gelukkig. Na de opstanding en de Hemelvaart worden 

Maria met haar kinderen genoemd onder de volgelingen van Jezus. Handelingen 1:14 Dezen 

bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de 

moeder van Jezus, en met Zijn broers. Ook de broers van de Heere horen bij de eerste 

christelijke gemeente in Jeruzalem. Het heeft Maria niet ontbroken aan bemoediging. Dat 

neemt niet weg dat haar leven door onbeschrijfelijk zwaar lijden is gegaan.  

 

Als met een zwaard doorstoken  

Het begon misschien al met de geboorte van Jezus. Er was geen plek voor hen, voor Hem op 

deze aarde. Lucas 2:6,7 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden 

dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem 

in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Ze – Jozef en Maria – hebben 

zich moeten verzoenen met een stal. Direct daarna moesten ze vluchten. Dat is wat, net 
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moeder van zo’n klein jongetje en dan niet veilig zijn. Ze zijn naar Egypte uitgeweken. Matteus 

2:14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar 

Egypte. Maar vóór die tijd hadden ze hun kindje – hun eerstgeboren zoon – geheel volgens de 

regels toegewijd aan de HEERE in Jeruzalem. Lucas 2:22-24 En toen de dagen van haar 

reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem 

de Heere voor te stellen. In Jeruzalem op het tempelplein kwamen ze Simeon tegen. Die had al 

heel lang uitgekeken naar de geboorte van de Verlosser van Israël. Via Simeon bereidde God 

Maria voor op een zwaar leven. Simeon vertelde wat Jezus teweeg zou brengen. Ook vertelde 

hij wat het voor Maria zelf zou betekenen. Lucas 2:34,35 En Simeon zegende hen en zei tegen 

Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een 

teken dat tegengesproken zal worden – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de 

overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ieder mens met enig besef wat de mensen 

met de Heere hebben gedaan, zal kunnen aanvoelen hoe groot het lijden van deze moeder is 

geweest.  

 

De andere zijde van de medaille 

Het is niet leuk om te zeggen, maar vaak kent de ene zijde – van iemand die groot is in Gods 

Koninkrijk – een andere zijde van tegenslag of ziekte en lijden. Lang niet iedereen is zich 

daarvan bewust. Soms voelen we ons zelfs schuldig wanneer in het eigen gezin ziekte is of een 

van de kinderen soms al heel jong grote zorgen met zich meebrengt. Kinderen of situaties 

waarbij de moeder en de vader door heel diepe diepten gaan; niet vanwege hun eigen 

gezondheid altijd, maar vaak door wat er met hun partner gebeurt of met hun kind. Dat kan 

heel zwaar zijn. Een ding moeten we niet doen: ons schuldig voelen. Behalve natuurlijk 

wanneer we fout zitten. In dat geval moet een mens zijn schuld belijden en zich bekeren. Maar 

daar gaan we nu even niet van uit. Wij – de volgelingen van Jezus – moeten weten dat er altijd 

ook die andere kant van de medaille is. Is er een munt dan is er ook een kop. De andere kant 

van het lijden moet er ook zijn. Daar kunt u naar op zoek gaan. ‘Heere, wat is de rijkdom die u 

ons schenken wilt in deze armoede. Wat is de blijdschap die u voor ons weglegt bij dit 

verdriet? Waar is de bemoediging die u schenkt aan mensen die zoveel tegenslag krijgen te 

verwerken?’ Als je deelt in het lijden van Christus, dan deel je ook in Zijn opstanding en zijn 

heerlijkheid. Geef ons ogen Heere om de andere kant van het verhaal te zien. De mooie kant. 

 

 

 


