
 Johanna en Suzanna 

 

 

    apart of gewoon                                Dag 29 
 

Vrouwen die je niet direct bij Jezus verwacht  
‘Nogal logisch, zegt u misschien dat die vrouwen in het gevolg van Jezus te vinden zijn.’ Ze 

hebben allemaal hun eigen redenen. Misschien hebt u wel gelijk. We kunnen het motief van 

Maria, de moeder van Jezus en haar zus Salome en ook zeker dat van Maria van Magdala, 

goed invoelen. Maar we komen ook vrouwen bij Jezus tegen die we niet goed thuis kunnen 

brengen. Zoals Johanna en Suzanna. Lucas 8:1-3 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot 

stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God 

verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en 

ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven 

demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en 

Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun eigen bezittingen. Op zich geen bekende 

namen al zijn ze in Joodse kring niet onbekend. Die Johanna moet – volgens Lucas – de vrouw 

zijn van Chusas, de rentmeester van koning Herodes. Het zou zomaar kunnen dat ze getrouwd 

was met een niet-Jood. Dat kan spanningen geven met thuis. Chusas is een man met geld. 

Deze man zeker niet onbemiddeld is. De naam Herodes voelt in de Joodse gemeenschap als 

dubbel. Heel dubbel. Aan de ene kant heeft hij de tempel in Jeruzalem buitengewoon fraai 

verbouwd en vergroot heeft. Hij heeft er maar liefst 46 jaar over gedaan. Johannes 2:20 Zelfs 

de discipelen van Jezus kunnen hun bewondering niet voor zich houden als ze de tempel zien. 

Marcus 13:1 Wat een stenen en wat een gebouwen! Aan de andere kant was de wreedheid 

van Herodes spreekwoordelijk. ‘Je kon beter het zwijn dan de zoon van Herodes zijn’, zei men 

in die tijd. Herodes had namelijk twee van zijn eigen zonen laten doden. Wij weten allemaal 

van de moord op de jongetjes bij Bethlehem. En – niet te vergeten – de moord op Jakobus. 

Handelingen 12:1 En dan komt er zo’n rijke dame – uit de kring van Herodes – in het gevolg 

van Jezus. Ze zal best haar financiële inbreng gehad hebben, maar misschien moesten de 
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andere vrouwen toch even wennen aan haar aanwezigheid. Ook al was ze blijkbaar nog keurig 

getrouwd met die Chusas.  

 

Vreemde vogels 

Toch moeten we er maar aan wennen dat we in de kerk de meest vreemde vogels tegen 

kunnen komen. Het zijn mensen die wij zelf niet hebben uitgekozen. God heeft dat gedaan.  

God kiest op grond van de genade van Christus en niet om wat Hij van ons vindt. Blijkbaar 

zochten deze vrouwen ook hun toevlucht bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het motief lijkt 

genezing. Die Susanna vinden we later niet meer terug. Dat wil overigens niet zeggen dat zij er 

niet tot het einde toe bijgebleven is. Het enige is, zij wordt verderop niet meer met haar eigen 

naam genoemd. Mogelijk zit ze in de groep andere vrouwen, want – dat is vanaf het begin af 

aan duidelijk – Jezus en de discipelen worden vanaf het begin gesteund door een grote groep 

vrouwen. De groep loopt vermoedelijk in de tientallen. We kennen er maar een paar van 

naam. Het kan best zijn dat de rol van Susanna wat minder belangrijk is geworden en dat zij 

wat naar de achtergrond is verschoven. Misschien vond ze dat zelf prettiger. Het is mogelijk 

dat ze er in het begin bij was, maar om de een of andere reden af heeft moeten haken. Maar 

dat lijkt niet waarschijnlijk. Lucas die zich voorgenomen had een eerlijk verhaal te vertellen 

noemt haar naam maar eenmaal. Omdat Lucas haar naam noemt – hij schreef zijn verhaal 

jaren later op – kun je er vanuit gaan dat ze deel uitmaakt van de christelijke gemeenschap.  

 

Johanna  

Johanna komen we verderop in de geschiedenis nog wel tegen. Zij is er op de dag van de 

opstanding bij. Zij was ook bij het graf. Zij hoort samen met de andere vrouwen tot de eerste 

getuigen van de opstanding van onze Here Jezus Christus. Lucas 24:10 En het waren Maria 

Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die 

dit tegen de apostelen zeiden. Je denkt misschien dat iemand die rijk is en gevoelig voor luxe 

het niet volhoudt, maar daar kun je je dus behoorlijk in vergissen. Gelukkig maar. 

 
 

 


