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Een man van buiten 

Behoort Maria, de moeder van Johannes Marcus tot de kring van vrouwen die rondom Jezus 

staan bij kruisiging en graflegging en opstanding? Dat zou best wel eens kunnen. Er zijn naar 

verhouding veel Maria’s in de kleine kring van vrouwen. Deze Maria zou er zomaar bij kunnen 

staan. Ook van haar geldt wat Lucas van deze vrouwen zegt. Deze Maria behoort zeker tot de 

vrouwen die Hem dienden met hun eigen bezittingen. Lucas 8:3 Als ze erbij is dan gaan de 

gedachten uit naar ‘Maria de vrouw van Klopas’. Die duikt opeens op in het Johannes’ 

Evangelie naast Maria, de moeder van Jezus en haar zus Salome. 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. Mattheus zegt dat de discipelen ‘deze man’ (Klopas) kenden. Dat kan 

dus kloppen. Zij wisten ook dat Maria zijn vrouw was. Mattheus is dezelfde persoon als Levi, 

de tollenaar. Die man had ook heel wat geld en onroerende goederen. Die woonde 

vermoedelijk ook in de luxe wijk van Jeruzalem en begaf zich onder de rijken van de stad. Hij 

kende die Klopas vast wel. Klopas is trouwens niet een Joodse naam, maar veel eerder Grieks. 

Het zou kunnen dat Maria, een Joodse vrouw, getrouwd is met een rijke Griek. Dat zou goed 

kunnen want hun zoon – Johannes Marcus – heeft een Joodse naam ‘Johannes’ en een Griekse 

naam ‘Marcus’. Opnieuw een aanwijzing dat Maria van Klopas vermoedelijk dezelfde is als 

Maria, de moeder van Johannes Marcus.  

 

Samen deel uitmaken van het volk van God 

Als dat waar is – dat ze met een Griek getrouwd is – dan heeft Maria niet zo’n gemakkelijk 

leven achter de rug. Ze was Jodin en om dan met een niet-Jood te trouwen, dat gaf veel heisa 

in de familie en de synagoge. Is hij Jood geworden? Wij weten het niet. Maria en haar man zijn 

misschien wel beiden Jezus gaan volgen. Dankzij de Heere Jezus behoorden zij in dat geval 

samen bij het volk van God. Opmerkelijk, Jood en Griek in één gemeenschap. Heel bijzonder 

voor mensen uit die tijd om – als het ware – de grens te zijn overgestoken naar het volk van 
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God. Israël was het volk van God. Dat volk bestond voornamelijk uit mensen van Joodse 

komaf. Maar sinds de komst van Christus is daar veel vreemd bloed bijgekomen; Mensen uit 

alle volken en talen geënt op de oude Olijf. Romeinen 11. Voor Joodse mensen valt dat niet 

altijd mee.  

 

De moeder van Timotheüs 

Ook de moeder van Timotheüs moet zo’n grensovergang meegemaakt hebben. Zij was ook 

getrouwd met een niet-Jood. Dat blijkt wel want aanvankelijk was Timotheüs niet besneden. 

Handelingen 16:1 En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel 

van wie de naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een 

Griekse vader. Paulus heeft Timotheüs laten besnijden omdat hij hem als zijn medewerker 

mee wilde hebben bij de verspreiding van het Evangelie. De apostel wilde geen toestanden 

met de Joden. Handelingen 16:3 Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam hem 

bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten 

allen dat zijn vader een Griek was. Als een soort van kniebuiging voor de Joodse volksgenoten 

heeft Paulus Timotheüs laten besnijden, zodat ze daarover niet zouden vallen. Per slot van 

rekening kwam Timotheüs met een Joodse moeder ook uit de Joodse traditie. Hij had eerst 

een Joods geloof gehad en werd onder invloed van Paulus christen.  

 

Klopas de man van Maria  

Omdat Klopas, de man van Maria met zoveel woorden genoemd wordt, lijkt het er op dat we 

in hem te maken hebben met een volgeling van Jezus en niet met iemand die buiten beeld is 

gebleven. Dat maakt het helemaal bijzonder. Samen als Griekse man en Joodse vrouw deel 

uitmaken van het nieuwe volk van God. De overgang van een niet-Jood naar het Jodendom is 

ingewikkelder dan de stap naar het Christendom. Het zou geweldig zijn wanneer dit gezinnetje 

samen is gekomen in de nieuwe christelijke gemeenschap. Het is nieuw die gemeenschap en 

tegelijkertijd staat men ook nog met een been in het Jodendom, zoals we nog zullen zien. Dat 

geldt althans voor hun zoon, Johannes Marcus.    
 

 

 


