
De vijfde vrouw in deze cyclus ‘Vrouwen in het Johannesevangelie’ is een zeer 
belangrijke vrouw: Maria van Magdala. Zij wordt in de kerk van de eerste chris-
tenen ‘apostola apostolorum’ genoemd: apostolin van de apostelen! Voorwaar, 
een heuse titel. In die goede oude tijd mochten vrouwen nog het hoge ambt 
bekleden van ‘apostel’ en ‘bisschop’! Zij is in alle vier de evangeliën getuige 
van de opstanding van de Heer. Hier, in het Johannesevangelie, is zij de eerste 
en belangrijkste getuige. In dit artikel gaan we alle eer geven aan deze ‘apos-
telin’ van Magdala.

VROUWEN IN HET JOHANNESEVANGELIE

MARIA MAGDALENA EN DE  
NIEUWE SCHEPPING 

 (Joh 20,1-18)



bij dE plaats van gEdEnkEn  (20,1)

Op dag ÉÉN van de sabbatsweek
komt Maria Magdalena
– vroeg, als het nog donker is –
aan bij de plaats van gedenken en ziet
dat de steen van de gedenkplaats is gehaald.

dag één

Wij vertalen met dag ÉÉN en niet met ‘de eerste dag’. Er staat in het Grieks een 
hoofdtelwoord (één, twee, drie …) en niét een rangtelwoord (eerste, tweede, 
derde …). Opmerkelijk is dat alle vier de evangeliën dit vrouwelijke hoofdtel-
woord mia gebruiken (Mt 28,1; Mc 16,2; Lc 24,1 en Joh 20,1.19). Het is dus niet 
alleen een diepere gedachte van Johannes, maar alle evangelisten getuigen 
hiervan. 

Hiermee volgen zij in feite de auteurs van het scheppingsverhaal in Genesis 
(1,5). Daar is ook sprake van het hoofdtelwoord: dag ÉÉN, in het Hebreeuws 
jom èchad. De volgende dagen worden wel aangeduid met het rangtelwoord: 
de tweede, de derde enz… dag. Dag ÉÉN is dus een speciale dag, in onder-
scheid van de andere dagen. Chouraqui heeft dit in zijn vertaling ook verwerkt: 
jour un.1

De evangelisten hebben dus dit theologisch spraakgebruik overgenomen voor 
de dag van de opstanding. Met andere woorden: de dag van de schepping 
van het licht is niet slechts de eerste dag in een rij van verdere dagen, maar zal 
een dag zijn – dag ÉÉN – die de volgende dagen kenmerkt. In de vier evange-
liën is voor de messiaanse ecclesia de dag na de grote sabbat niet slechts de 
‘eerste dag’ van een nieuwe week, maar vooronderstelling voor alle komende 
dagen, ja, begin van de nieuwe schepping. 

Zoals de dag van de scheiding tussen licht en duisternis alle komende scheidin-
gen normeert (Gn 1,3-5), zo normeert dag ÉÉN van de sabbatsweek het hele 
leven van alle leerlingen van Jezus. Zo messianistisch mag deze tijdsaanduiding 
klinken. Jammer dat bijna alle vertalingen dit niet gezien hebben!
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Zoals de andere evangelisten slaat ook Johannes de grote sabbat over. Die 
wordt niet gevierd. Het grote zwijgen op de sabbat betekent geen devalu-
atie van het Pesachfeest. Het blijft het feest van de bevrijding van Israël uit het 
slavenhuis. Dat is het fundament. Israël is echter – zo zeggen de messiaanse 
gemeenten – in het slavenhuis. Het moet nog éénmaal, en nu definitief, worden 
bevrijd. Deze definitieve bevrijding wordt op dag ÉÉN van de sabbatsweek 
openbaar. Paulus durft te spreken van een nieuwe schepping (2 Kor 5,17). Zo 
wordt bevestigd hoe belangrijk het is Johannes 20 en Genesis 1 in relatie tot 
elkaar te lezen.

plaats van gEdEnkEn

Opvallend bij Johannes is dat in plaats van het statische woord ‘graf’ of ‘graf-
kamer’ het veel rijkere woord ‘plaats van gedenken’ doorklinkt. Het werkwoord 
‘gedenken’ zit verweven in dit Griekse woord (mnèmeion, denk aan ons woord 
anamnese). Het woord ‘graf’ verbindt je eerder met gedachten aan de dooie 
dood en het lijk dat daarin gelegd wordt. Het is afgelopen met het leven! Met 
‘gedenkplaats’ krijgt de dood een heel andere, dynamische functie. In heel het 
Johannesevangelie (ook bij de ‘gedenkplaats’ van Lazarus!) en in alle vier de 
evangeliën komt deze keuze voor ons woord ‘gedenkplaats’ voor! Het is diep-
zinniger, zeker als je het hoort met de tonen van Johannes:

Er is op de plaats waar Hij gekruisigd is een hof, en in die hof een nieuwe 
gedenkplaats, waarin nog nooit iemand is neergelegd. (19,41)

Wie zal hier al niet ondeugend gaan denken dat die hof staat voor de hof van 
Eden, of de hof van Hooglied, en dat hier iets gaat geschieden wat nog nooit is 
gerealiseerd? Johannes zal straks vertellen van de ‘hovenier’ en Maria Magda-
lena, die in die hof gedenken hoe sterk de liefde is, ja de dood zelfs overstijgt!

maria van magdala En dE twEE lEErlingEn  (20,2-4.6.8-10)

Maria van Magdala komt in alle vier de evangeliën voor. Zij is de permanente 
getuige van de opstanding. Bij Johannes is zij zelfs de enige vrouw die het 
beslissend bericht brengt van het lege graf. We luisteren eerst naar het opstan-
dingsverhaal:
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Zij (Maria van Magdala) rent dan weg en komt aan bij Simon Petrus
en bij de andere leerling, die welke Jezus heeft liefgehad, en zegt tot hen: 
ze hebben de Heer uit de plaats van gedenken gehaald
en we weten niet waar ze hem hebben gelegd.
Dan gaat Petrus mee naar buiten en de andere leerling ook,
en zo zijn ze aangekomen bij de gedenkplaats.
Maar de twee zijn tegelijk erheen gerend,
en de andere leerling rent sneller dan Petrus 
en komt als eerste aan bij de gedenkplaats …
Dan komt, volgend op hem, ook Simon Petrus aan
en die gaat de gedenkplaats binnen; hij aanschouwt …
Dan dus komt ook de andere leerling binnen,
die als eerste bij de gedenkplaats is gekomen; hij ziet en vertrouwt:
want ze hebben nog niet geweten van het Schriftwoord
dat hij uit de doden moest opstaan.
Dan gaan de leerlingen weg, weer naar hen toe.

In tegenstelling tot de berichtgeving van Paulus is dit een opmerkelijk bericht. In 
zijn overlevering van de opstaande Messias staat dat hij alleen door mannen 
is gezien (1 Kor 15,1-10): door Kephas, de twaalf, de vijfhonderd broeders, 
Jakobus, de broeder van Jezus, alle apostelen en ten slotte ook door de ‘misge-
boorte’ onder de apostelen, Paulus zelf. Van vrouwen is bij Paulus geen spoor. 

In de vier evangeliën zijn er steeds vrouwen betrokken bij het zien van de 
Opgestane. We moeten minstens de vraag stellen waarom dit verschil aan 
de dag treedt. We mogen gerust stellen dat dit te maken heeft met het indrin-
gende gebeuren van de Joodse Oorlog. Paulus heeft daarvóór geschreven, 
alle evangeliën zijn daarná ontstaan. De gruwelijke strijd (meer dan honderd-
duizend doden, volgens Flavius Josephus zelfs 1,1 miljoen doden2) bracht een 
grote theologische verlegenheid onder de messiaanse mensen: waar bleef de 
Messias, waar was zijn opstandingskracht om deze catastrofe te verhinderen 
of te keren, en waar bleef de Mensenzoon die triomferend op de wolken zou 
komen? Had de komst van Jezus Messias dan geen enkel effect gehad op de 
doodsmacht Rome? Zullen daarom de antwoorden voor of na de oorlog niet 
anders moeten klinken? 

126 Maria Magdalena en de nieuwe schepping



In de dagen van Paulus waren het de mannelijke apostelen die antwoorden 
gaven aan de messiaanse gemeente. Na de catastrofe van 70 n.Chr. waren 
hun antwoorden niet meer toereikend. De uitleg (én wellicht ook de praxis) van 
de leiding van de ecclesia vóór en tijdens de grote oorlog had gefaald. Nu 
worden vrouwelijke dragers van de beslissende boodschap ingeschakeld. Zij 
worden de ‘evangelistinnen’ of ‘apostelinnen’ van het eigenlijke verhaal. 

Niet dat de leiding van de messiaanse gemeenschap nu uitgeschakeld is: Si-
mon Petrus blijft een rol spelen; de geliefde leerling, de centrale figuur in de 
groep rond Johannes, behoudt zijn plaats, maar het is Maria van Magdala die 
de twee protagonisten van het Joods messianisme in beweging brengt. 

komisch En langZaam bEgrijpEnd?

Op komische wijze wordt verhaald hoe die twee leiders de plaats van ge-
denken bereiken. De evangelist gebruikt er vijf verzen voor (Joh 20,3-8). Ze 
joggen als het ware naar het graf toe; ze ‘rennen’ staat er letterlijk, zoals ook 
Maria Magdalena al ‘rennend’ bij hen gekomen is. Zij suggereert dat er een 
grafschending en lijkenroof heeft plaats gevonden (20,2). Dus die twee haasten 
zich, de geliefde leerling en de erkende leider van de messiaanse beweging. 
De eerste is sneller, maar gaat niet naar binnen. Hij geeft de erkenning aan de 
leider door hem als eerste te laten binnengaan. Die gaat uiteraard wél naar 
binnen en ‘aanschouwt’ de lijkwaden en de zweetdoek (Gr. theoorein = met 
dieper inzicht proberen te kijken. Straks staat dit werkwoord theoorein ook bij 
Maria Magdalena: Joh 20,12.14). Petrus ziet dat de lijkwindsels en de zweet-
doek niet bij elkaar liggen, maar apart (netjes) zijn opgerold, dus niet bij elkaar 
op een hoop zijn gegooid. Hij begrijpt dat hier geen rovers aan het werk wa-
ren, die snel het lijk zouden meenemen zonder de tijd te nemen om die windsels 
en die zweetdoek ‘apart’ op te rollen en neer te leggen. Geen lijkenrovers dus; 
maar wat je ziet moet je doorgronden, zodat je kunt inzien dat er meer aan de 
hand is (theoorein). 

Dan komt de andere leerling binnen, die toch als eerste bij de plaats van ge-
dachtenis gekomen was. Johannes kan niet laten om het nog even te herhalen: 
deze leerling ziet en vertrouwt (v.8) staat er droog. 
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Dat is het thema dat Johannes in dit hoofdstuk over de opstanding gaat uit-
werken: voor Maria uit Magdala, voor de leerlingen en in het bijzonder voor 
Tomas. Er is niets mis met het gegeven dat je eerst moet zien om te kunnen 
vertrouwen, dan wel geloven. 

dE schriftEn vErstaan

Het vertrouwen in de Messias veronderstelt wél het verstaan van de Schrift. 
Nadat over de geliefde leerling gezegd is dat hij ziet en vertrouwt (Joh 20,8), 
wordt er daarna een toespeling op gemaakt: want ze hebben nog niet ge-
weten van het Schriftwoord, dat hij van de doden moest opstaan (20,9). Het 
commentaar van Johannes is dus dat ze geen weet (meer) hebben van een 
Schriftwoord, dat hij moest opstaan van de doden. 

Aan het begin van het Johannesevangelie zegt Jezus bij de schoonmaak in de 
tempel: maak deze tempel los en in drie dagen zal ik opwekken (2,19). Enkele 
verzen verder luidt het commentaar van de evangelist: 

Wanneer hij dan wordt opgewekt uit de doden,
worden zijn leerlingen indachtig dat hij dit heeft gezegd
en gaan ze vertrouwen in de Schrift
en in het woord dat Jezus zegt. (Joh 2,22)

Hier, in 20,9, zoals ook in 2,22, getuigt het bericht dat het niet begrijpen van de 
Schrift de oorzaak is van het gebrek aan vertrouwen in de Messias. Om welke 
Schriftplaats zou het gaan? We denken uiteraard aan de profetie rondom de 
lijdende knecht in Jesaja 53. 

Hij werd mishandeld […]
Na opsluiting en berechting is hij meegenomen
en zijn generatie, wie bekreunt zich daarover?
Nee, hij is afgesneden van het land der levenden,
vanwege de overtredingen van zijn gemeente trof hem een plaag,
gaf men bij boosdoeners hem een graf,
bij een rijke, in zijn dood,
hoewel hij geen geweld heeft gepleegd
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en er geen bedrog was in zijn mond …
Uit de ellende van zijn ziel zal hij licht zien
verzadigd worden met kennis van hem;
een rechtvaardige, mijn dienaar,
brengt rechtvaardiging voor de velen
wier ongerechtigheden hij torst. (Js 53,7-11)

De parallellen zijn duidelijk:

Hij is afgesneden van het land der levenden (53,8). Hij zal nazaten zien, 
zijn dagen verlengen (53,10). Uit de ellende van zijn ziel, zal hij licht zien 
(53,11). Hij brengt rechtvaardiging voor velen , terwijl hij hun ongerechtig-
heden torst (53,11).

Alle messiaanse gemeenten moesten proberen om van de Schrift uit te verstaan 
wat was geschied en wat ook geschieden moest. De Messias van Israël was 
zowel de Mensenzoon als de lijdende vertegenwoordiger, de knecht van zijn 
lijdend volk. Dat zou gemeengoed in de ecclesia moeten worden. De conse-
quentie van de opstanding van deze Jezus is dat er ook een nieuwe lezing van 
de Schrift moet groeien, met het oog op de Messias Jezus.

Een opvallend voorbeeld hiervan treffen we aan bij de Emmaüsgan-
gers en de geheimzinnige gast: hij legde hen, beginnend bij Mozes 
en de profeten, de hele Schrift uit, wat over hem geschreven was (Lc 
24,27), en even later: was ons hart niet brandend in ons, toen hij voor 
ons de Schriften opende (Lc 24,32). De opgestane Messias wordt pas 
herkend als de Schriften begrepen worden, zelfs in de militair bezette 
plaats Emmaüs. 

maria van magdala  (20,11-18)

In de vorige artikels in Golfslag hebben we gezien hoe vrouwen een specifieke 
rol spelen. Zij zijn niet enkel die individuele vrouw, maar staan voor een be-
paalde groep zoals de Samaritaanse vrouw (Joh 4). Zij zijn meer een ‘gestalte’ 
of ‘exempel’ van een groep mensen of van een bepaald denken in de mes-
siaanse beweging. 
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Bij het kruis en op ‘dag ÉÉN’ treffen we nog een vrouw aan: Maria van Mag-
dala. Wij gaan zien hoe ook zij een gestalte is, van nog een ander aspect van 
de messiaanse beweging. Het feit dat zij steeds ‘van Magdala’ of ‘Magdalena’ 
genoemd wordt, betekent dat we de plaats Magdala er bij moeten betrekken. 

In Magdala – Tarichea voor de Romeinen – vond het ergste bloedbad plaats 
in Galilea tijdens de Joodse Oorlog. Er vielen volgens Flavius Josephus 6700 
slachtoffers bij de slag aan de zee van Galilea rond Magdala.3 Na die gruwe-
lijke afstraffing gaf generaal Vespasianus bevel tot de executie van ouden van 
dagen en mensen die van geen nut waren, in totaal twaalfhonderd personen. 
Van de jongemannen selecteerde hij de sterksten […] de overige 30400 men-
sen verkocht hij.4 

Als je dus van Magdala komt, weet iedereen wat voor verschrikking zich in Ga-
lilea afspeelde. Van Maria van Magdala wordt in de evangeliën gezegd dat 
zij zeven demonen had, die van haar uitgedreven waren (Lc 8,2 en Mc 16,9). 
Je zou van minder zeven demonen krijgen als je het dodentafereel van de slag 
bij Magdala onder ogen hebt gezien. Zij nu kwam van Galilea (Mt 27,56, Lc 
8,2 en 23,49), bevrijd van haar zeven boze geesten en volgde de weg van 
Jezus naar Jeruzalem. Daar mag zij getuige zijn op dag ÉÉN van de nieuwe 
schepping. In mijn boek over Marcus als tegenevangelie stel ik de vraag: 

‘Zou Maria Magdalena daar niet een typevoorbeeld van kunnen zijn, 
waarbij de afschuwelijke ervaringen van de verzetsoorlog der Joden 
verwerkt worden in het verhaal van Jezus? […] Maria Magdalena 
staat dan voor het geschonden Israël dat er toch messiaans bovenop 
kan komen.’ 5

Bij het Johannesevangelie is zij zelfs dé getuige. Zij port de protagonisten van 
de messiaanse beweging, Simon Petrus en de geliefde leerling, aan om naar 
de gedenkplaats te gaan. Uiteindelijk blijft zij achter, terwijl de beide discipelen 
weggaan. Zij krijgt nu een bijzondere ontmoeting met haar rabbi. We volgen 
eerst de tekst:

Maar Maria is blijven staan bij de gedenkplaats, erbuiten, wenend;
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na haar wenen bukt zij naar de gedenkplaats en aanschouwt
hoe daar twee engelen zitten in witte (gewaden),
één bij het hoofdeind en één bij de voeten,
daar waar het lichaam van Jezus heeft gelegen. 
Zij zeggen tot haar: vrouw, wat ween je?
Zij zegt tot hen: omdat ze mijn heer hebben weggehaald
en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd!
Dat zeggend keert zij om naar achter en aanschouwt Jezus die daar staat,
en ze heeft niet geweten dat het Jezus was.
Hij zegt tot haar: vrouw, wat weeklaag je, wie zoek je?
Zij denkt dat hij de hovenier is en zegt tot hem:
Heer, als u hem hebt weggetild, zeg me waar u hem hebt neergelegd;
en ik zal hem ophalen. Jezus zegt tot haar: Maria!
Zij keert om en zegt tot hem in het Hebreeuws: Rabboeni!,
dat wil zeggen: (onze) leermeester!
Jezus zegt tot haar: houd mij niet vast,
want ik ben nog niet opgegaan naar de Vader;
maar ga voort naar mijn broeders en zeg tot hen:
ik ga op naar mijn Vader, ook uw Vader, en naar mijn God, ook uw God.
Als zij, Maria Magdalena, aankomt,
verkondigt zij aan de leerlingen: ‘Ik heb de Heer gezien’
en dat hij deze dingen tot haar heeft gezegd. (20,11-18)

Maria weende. Ze had nog geen kans gehad om te weeklagen over Jezus. 
Dat is in de oudheid bij uitstek een mensenplicht: het bewenen van de doden. 
Dat Jezus zou zijn opgestaan van de doden, kwam geen moment in haar op. 
Vandaar dat de boden haar vroegen waarom zij weende. Zij blijft bij haar 
mening: ze hebben hem weggehaald (20,13). 

Ze ‘aanschouwt’ die twee boden, zegt Johannes. Het speciale werkwoord 
theoorein wordt hier gebruikt, wat de evangelist ook enkele verzen verderop 
aanwendt: Maria Magdalena aanschouwt Jezus die daar staat (Joh 20,14). De 
evangelist Marcus kiest ook dit werkwoord in verband met het ‘schouwen’ van 
de vrouwen bij kruis en opstanding (Mc 15,40.47 en 16,4). Veerkamp vertaalt 
met beobachten. Het gaat om een ‘betrachten in de weifelende zin’ 6. Je ziét het 
wel, maar je vraagt je af: wat is hier aan de hand, wat zie ik, wat gebeurt hier 
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toch? Van de opstanding van Jezus Messias kan geen ‘hard bewijs’ gegeven 
worden. Voor buitenstaanders blijft het verborgen, zelfs insiders zien het niet 
zomaar: Maria Magdalena niet, de Emmaüsgangers niet, de leerlingen niet … 

in dE hof van hoogliEd

In de hof is het enkel de ‘hovenier’ die vraagt: waarom ween je, wie zoek je? 
Nog steeds houdt Maria van Magdala vast aan haar stelling dat ze hem weg-
gehaald hebben. Tot ze haar naam hoort roepen: Maria. Ze wordt bij haar 
eigen naam genoemd (20,16), dat wil ook zeggen: opgeroepen tot leven, weg 
uit de cultus van de dood. Op het ogenblik dat zij zich aangesproken weet, kan 
zij hem als rabbi herkennen. De hof van Hooglied komt sprankelend tot leven:

In volle bloei staat die hof, een heerlijk geurend paradijs vol granaatap-
pelbomen … een bron ben jij, in een hof, een fontein, sprankelend en fris. 
(Hl 4,13-15)

Dan keert ze zich om en spreekt hem aan in de taal van de synagoge en van 
de Hebreeuwse Bijbel: rabboeni. De evangelist spreekt van ‘leermeester’, maar 
eigenlijk betekent het ‘onze’ leermeester! Het gaat niet enkel om Maria, maar 
om de mensen die zij vertegenwoordigt: het geschonden Israël, dat vanuit Ga-
lilea naar Jeruzalem is gekomen en Jezus tot daar is gevolgd, hoort en ‘aan-
schouwt‘ nu de opgestane, die niet dood is maar leeft. De doodsmacht Rome 
heeft hem niet kunnen vasthouden in de dood. Daarom is hij voor ‘ons’, eerste 
persoon meervoud, de rabbi. Alle gekwetste messiaanse mensen hebben hem 
nodig als leraar! Zij hebben meer geloof nodig om vertrouwen te krijgen in de 
doorbraak van de nieuwe schepping.

De wenende Maria werd aangesproken door de opstaande Messias. Dat 
wekte haar vertrouwen, omdat ze wilde gevoed worden door woorden van 
vertrouwen. Daarvoor staat de rabbi met zijn Schriftuitleg garant. 

niEt vasthoudEn

Houd mij niet vast, zegt Jezus, want zijn werk is nog niet voleindigd. Het werk-
woord vasthouden/aanraken komt in het Johannesevangelie alleen hier voor. 
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In de andere evangeliën staat het meerdere malen, maar niét bij Johannes. 
Veerkamp schrijft: de onaanraakbare is de volledig door de dood getekende 
Messias. Hij zal ook niets anders aan de leerlingen tonen.7 De tekenen van 
kruis en dood moeten overtuigend genoeg zijn. Bij de dood aan het kruis be-
gint volgens het getuigenis van Johannes tevens onstuitbaar de verheerlijking 
van de Messias. Daarmee vangt ook even onstuitbaar het ‘opgaan naar de 
Vader’ aan.8 Daarom verwijst Jezus Maria Magdalena naar het opgaan naar 
mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God (20,17). Ook aan de (lijfelijke?) 
broeders (20,17), die niet direct de leerlingen zijn (20,18), moet dit verkondigd 
worden: mijn Vader is ook ‘uw’ Vader, dus ook de Vader van de Judese broe-
ders, de Judeeërs!

dE opstanding ZEt Zich door

De verkondiging op dag ÉÉN gaat voort, dankzij de ‘ontmoeting’ met de op-
gestane. De ‘hovenier’ suggereert dat het om de hof uit Hooglied gaat, waar 
ontmoetingen van liefde plaatsvinden tussen de bruid en de bruidegom. Deze 
liefdespoëzie wordt gelezen op het feest van Pesach, de opstand in en de op-
standing uit Egypte …
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Ook Willem Barnard bevestigt op zijn eigen wijze wat wij hier schrijven. We 
parafraseren zijn tekst: ‘waar bij Matteüs ontzag centraal staat, bij Marcus 
de schrik en bij Lucas de menselijke ontroering, daar worden we vervuld van 
bewondering voor de vertelkunst van Johannes. Want juist dat oneindig kleine 
doet mij besef krijgen van het oneindig grote waar het om gaat. Juist het gefluis-
ter werkt overweldigend, meer dan fanfares. Het is voor mij het grootste dat in 
de Schrift te vinden is. Het omvat de aanvang en het einde, het reikt van de Hof 
van Eden tot het Nieuwe Jeruzalem. Alles in de Schrift staat hierom heen: het 
Hooglied en de Prediker, Job en Jona, de dichters van de ballingschap en de 
vertellers van oudsher. Zoals toch ook alles om Pasen ‘draait’! Maar niemand 
heeft dat ‘middelpunt van ons verlangen’ (en van onze angst!) zo weten weer 
te geven, zo veelzeggend en eenvoudig, als Johannes.’ 9 

Met de Bijbelse theologie van deze poëet en exegeet Willem Barnard mogen 
we het doen, tégen de macht van de dood in!
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