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    in de kerk of thuis                                Dag 31                 
  

Gastvrij 
Maria, de moeder van Johannes Marcus is vermoedelijk dezelfde vrouw als Maria, de vrouw 

van Klopas. 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. Kennen we deze Maria? Niet zo 

goed. En dat is ook wel begrijpelijk misschien. Want ze woonde in Jeruzalem. Ze is niet met de 

groep vrouwen die Jezus volgden uit Galilea naar Jeruzalem gekomen. Althans ze wordt niet 

eerder genoemd. Pas bij het kruis is ze erbij. Mogelijk zat ze om die reden niet in de binnenste 

cirkel. Maar blijkbaar stond ze met haar man wel heel positief tegenover het werk van Jezus. 

Zij is vermoedelijk dezelfde vrouw als Maria, de moeder van Marcus Johannes. Want zij heeft 

ook haar huis in Jeruzalem opengesteld voor de Heere Jezus en Zijn gevolg. Jezus vierde er het 

laatste Avondmaal. U kent de geschiedenis wel. Dat huis is inderdaad de verbindende schakel.  

 

De bovenzaal 

De Heere wilde het Pascha vieren met de discipelen. Jezus verklapte het adres niet, maar zei: 

Ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een kruik water draagt; volg hem. Dat was 

ongebruikelijk. Vrouwen deden dat werk normaal. Die man viel dus echt op. De Heere zei nog 

iets. Marcus 14:15 En Hij stuurde twee van Zijn discipelen eropuit en zei tegen hen: en waar hij 

ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal 

waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, 

volledig ingericht en klaar; maak het daar voor ons gereed. Het was toen witte donderdag. De 

dag vóór Jezus’ lijden en sterven. Volgens Mattheus – ook een van de twaalven – kenden de 

discipelen de heer des huizes trouwens ook persoonlijk. Mattheus 26:18,19 Hij zei: Ga de stad 

in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het 

Pascha houden met Mijn discipelen. Dit huis is blijkbaar een groot huis in Jeruzalem met zeer 

gastvrije mensen. We komen deze ‘gemeenschapsruimte’ verderop nog vaker tegen.  
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Viering van het Laatste Avondmaal 

Het kan natuurlijk dat de Heere in verschillende huizen een grote ruimte tot Zijn beschikking 

heeft. Gastvrije mensen met grote huizen, dat komt vaker voor. Maar het zou zomaar kunnen 

dat het hetzelfde huis is als dat van deze Maria met dezelfde bewoners. Want? Want het 

moeten bijna wel mensen zijn die zeer sympathiek stonden tegenover de missie van Jezus. Uit 

wat Jezus volgens Mattheus zegt, blijkt dat de heer des huizes de ‘inside information’ – Mijn 

tijd is nabij – begrijpt. We zagen al dat de discipelen de man kenden. De Heere zal niet zomaar 

aan een willekeurige man of vrouw vragen om de bovenkamer van hun woning die avond te 

mogen gebruiken. Daar komt nog iets bij. Er werd al gerekend op de groep van Jezus en de 

twaalf leerlingen. Alles stond al klaar. Zelfs de voorbereidingen voor de Paschaviering waren al 

gedaan. Het enige wat de discipelen moeten doen is ‘the finishing tuch’. Marcus 14:14,15 En 

hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar; maak het daar voor ons 

gereed. En Zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals Hij hun 

gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed.  

 

Gemeente aan huis 

Een paar maand later komt de halve gemeente bij Maria in huis om te bidden voor Petrus. Je 

hebt van die huizen die zich echt goed lenen voor een wat grotere groep. Huizen waar gewoon 

vaak wat georganiseerd wordt. Een huis met gastvrije mensen. Wat dat betreft is er in de kerk 

weinig veranderd. Nog steeds speelt het kerkelijke leven door de weeks zich af in de huizen 

van betrokken gemeenteleden. Het is dan misschien niet ‘de gemeente in hun huis’ zoals 

bijvoorbeeld geldt van Aquila en Priscilla. 1 Korintiërs 16:19 In de Heere groeten u hartelijk 

Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. Zo had je in de begintijd van de kerk 

vermoedelijk veel meer huizen van samenkomst. Romeinen 16:14-16 Groet Asyncritus, Flegon, 

Hermas, Patrobas, Hermes, en de broeders die bij hen zijn. Groet Filologus en Julia, Nereus en 

zijn zuster, en Olympas, en alle heiligen die bij hen zijn. Groet elkaar met een heilige kus. De 

gemeenten van Christus groeten u. Ook Nymfas in Laodicea had de gemeente bij hem thuis. De 

brief aan de gemeente in Kolosse is ook voor de gemeenteleden in Laodicea bedoeld. 

Kolossenzen 4:15 Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente in zijn huis. 

In de kerk wordt van alles georganiseerd. Een Bijbelkring of met een groepje voor een 

gemeentelid bidden speelt zich  vaak af in een van de huizen.   
 

 

 


