
 Maria, de moeder van 

Johannes Marcus 

 

 

    rijk of arm                                Dag 30 

   
Klop op de deur  
We staan wat langer stil bij Maria, de moeder van Johannes Marcus. Het is een vermogende 

vrouw. Ze moet een groot huis in Jeruzalem hebben. Het was een vrouw met geld. Maria, haar 

huis stond open voor de gemeente. Men kwam er samen om te bidden.  

 

Rijk en arm 

Meteen wordt de idee – dat het Evangelie alleen iets is voor arme mensen – gelogenstraft. 

Suzanne was vermoedelijk ook niet onbemiddeld. Hetzelfde geldt van Johanna, de vrouw van 

de rentmeester van Herodes. Voorname vrouwen voelden zich aangetrokken tot de leer van 

Jezus. Maar datzelfde geldt van een Jozef van Arimathea. Die had NB een eigen graf in 

Jeruzalem. Hij stond zijn graf af aan Jezus. Mattheus 27:59,60 En Jozef nam het lichaam in 

ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots 

uitgehakt had. Hij was overigens niet alleen passief aanwezig. Hij had Pilatus persoonlijk om 

toestemming gevraagd om Jezus te mogen begraven. Johannes 19:38 Pilatus gaf toestemming 

en Jozef nam het lichaam mee. Naast deze Jozef treffen we nog Nicodemus aan bij de 

graflegging van de Heere. Nicodemus was een leider van de Farizeeën die op een avond bij 

Jezus gekomen was. Deze Nicodemus had zalfolie bij zich. Daarmee wilde hij het lichaam van 

Jezus balsemen. Het was niet gering wat hij voor de Heere over had. Johannes 19:39 En 

Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel 

van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. De overeenkomst tussen deze twee mannen is 

dat ze beiden deel uitmaakten van het Sanhedrin – de Joodse Raad – en dat ze beiden in het 

geheim volgelingen van Jezus waren. Lucas 23:50,51 En zie, daar was een man van wie de 

naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met 

hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte 
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ook zelf het Koninkrijk van God. Ook waren ze beiden niet onbemiddeld. Het is trouwens niet 

de bedoeling om de indruk te wekken dat de christelijke gemeenschap iets voorstelt omdat 

ook rijke mensen en mensen die in aanzien zijn, er aan deelnemen. Dat is dan weer de andere 

kant van het verhaal dat we die tegen die mensen zouden moeten opkijken en ze een 

bijzondere behandeling geven. Dat is volstrekt niet de bedoeling. Jakobus, de broer van Jezus 

ageert daar nog tegen in zijn brief. Zo geweldig zijn die vermogende mensen ook weer niet. 

Jakobus 2:1-4 Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der 

heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou 

binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een 

arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, 

en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: 

Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, hebt u dan niet onder elkaar een 

onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Het 

hebben van geld of het niet-hebben van geld is dus geen doorslaggevende factor voor 

volgelingen van Jezus. Daar komt nog iets bij. Geld is niet verkeerd. Met het geld en goed dat 

je bezit kun je wellicht iets betekenen voor de Heere. Het is een gelegenheid om God te eren 

en te dienen. Niet alleen zij zelf maar ook hun financiën staan in dienst van het Koninkrijk van 

God, zo lijkt het.    

 

Samen bidden 

Maria, de moeder van Johannes Marcus, daar hadden we het over. We horen voor het eerst 

van deze Maria als Petrus uit de gevangenis ontsnapt met hulp van de engelen. Handelingen 

12:12 En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van 

Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. Petrus klopt op 

de deur. Een dienstmeisje Rhodé doet een luikje open. Het is Petrus. Van schrik doet ze het 

luikje weer dicht, rent naar binnen en roept: ‘Petrus staat voor de deur!’ ‘Dat kan niet’, roepen 

ze in koor. De halve gemeente zit bij Maria in huis te bidden voor de bevrijding van Petrus. 

Zoals wij dat ook wel eens hebben, zo vergaat het hun op dat moment. Je bidt en je bidt met 

z’n allen, maar je kunt eigenlijk niet geloven dat je gebed ook verhoord zou kunnen worden. 

Goed ze gaan toch kijken en wat gebeurt? Petrus blijkt echt voor de deur te staan. Ze werken 

hem Jeruzalem uit voordat iedereen gealarmeerd is. Maar zo kennen wij dus deze Maria. 

 

 

 


