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Zondag 22 juli 2018 

vijfde van de zomer 

 
 

Lezing uit het Eerste Testament = lied bij het Hooglied: 

‘Jij geeft me de muziek die mij bezielt’ (t. Roel Bosch, m. 

Orlando Gibbons)  

 

Evangelielezing: Marcus 15,40-41.47; 16,1-8 

 

Acclamatie: ‘Tussen waken, tussen dromen’: lied 631,1  

 

Evangelielezing: Marcus 16,9-14 

 

Acclamatie: ‘Halleluja’: lied 338b  

eerste keer (met herhaling) vrouwen, tweede keer (met 

herhaling) mannen 

 

Overweging 

 

Ons ondernemende elftal zit nu in Oeganda. Af en toe 

komen er berichten binnen. Tot zover zijn ze goed. Ze 

schrijven stukjes op een website, het adres staat in de 

zondagsbrief. 

Ze hebben er geen wifi. Dat zal behelpen zijn! Ook voor 

de familieleden thuis, trouwens. Maar het heeft 

absoluut voordelen. En ook zonder communicatie met 

thuis hebben ze genoeg indrukken te verwerken. Een 

zee van indrukken. Ze zitten als het ware in een 

snelkookpansituatie, zoveel is er nieuw en onbekend en 

ongewend. 

 

In die context lezen wij over Maria uit Magdala. We 

hoorden alle verzen waarin zij voorkomt in het 

evangelie van Marcus. Marcus houdt het beknopt, zoals 

altijd. Wie is zij? 

Maria komt uit Magdala. Samen met enkele andere 

vrouwen zorgt ze voor Jezus. Met twee andere 

vrouwen is ze bij de kruisiging, tot op het laatst. Met 

die twee andere vrouwen wil ze Jezus gaan balsemen 

en vindt dan een leeg graf. Ze slaat op de vlucht, net als 

de twee andere vrouwen, wanneer ze een man in het 

wit in het graf ziet die tegen hen begint te praten. Ze is 

zo geschrokken dat ze tegen niemand iets zegt. 

 

Dat is het eigenlijk. Maria uit Magdala – ze is de vrouw 

die Jezus niet in de steek liet. Haar rol in zijn leven 

wordt zelfs pas genoemd als Jezus al is gestorven. En 

ze is een van de eersten die geconfronteerd worden 

met een leeg graf. 

 

En het vervolg dan? Het evangelie van Marcus is toch 

nog niet uit? 

Nee, dat klopt. Maar wat daarna komt, is later 

toegevoegd. Daaruit kunnen we horen welke verhalen 

er vervolgens de ronde gaan doen. We zien hoe het 

beeld dat van Maria uit Magdala bestaat, wordt 

uitgebreid. Hier is het of na enige tijd iemand terug 

blikt en verhalen en ervaringen samenvat. 

Als eerste horen we dat Jezus bij Maria zeven demonen 

heeft uitgedreven. Ja, dat klinkt vertrouwd. Zó past ze 

bij het uitschot dat Jezus om zich heen verzameld 

heeft. Mensen uit de marge van de samenleving. Die 

zich door hem begrepen voelden. Die bij hem opnieuw 

tot leven kwamen. 

En natuurlijk horen we dat ze haar ervaring met het 

lege graf doorvertelt. Het kan immers niet anders. Als 

de drie vrouwen echt hun mond hadden gehouden, 

zaten we hier nu niet. 

 

Dat is het laatste wat we over haar horen. 

Is dat echt alles? Staat er niet meer over haar in de 

andere evangeliën? 

Het oude Rooms-katholieke Kerkboek gelooft zeker 

dat we meer over haar kunnen weten. Het geeft een 

aantal verzen uit het Hooglied als eerste lezing. We 

hebben ze gezongen. Verzen die suggereren dat ze op 

een of andere manier een liefdesrol had. En het geeft 

een verhaal uit Lukas te lezen: over een vrouw, die als 

zondares bekend staat, die de voeten van Jezus komt 

zalven; die tranen over zijn voeten uitstort en ze 

afdroogt met haar haren. 

Maar nergens staat dat deze vrouw dezelfde is als 

Maria uit Magdala. En nergens staat iets over die 

liefdesrol. Ook niet in de andere evangeliën. 

 

Wat we denken te weten over Maria uit Magdala, blijkt 

op verbeelding te berusten. En ja, als van iemand wordt 

verteld dat er zeven demonen uit haar zijn uitgedreven, 

spreekt dat natuurlijk tot de verbeelding! Wat zouden 

die demonen zijn? Ze was vast een prostituée… Ze 

heeft misschien wel een liefdesrelatie met Jezus 

gehad… Films als ‘Jesus Christ Superstar’ suggereren 

dat. Het lied ‘I don’t know how to love him’ werd een 
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grote hit. Evenals romans over Maria van Magdala, 

zoals het boek van Marianne Frederiksson, ‘volgens 

Maria Magdalena’.  

Is dit vreemd? Ik denk het niet.  

We gebruiken vaak onze verbeelding. Zo brengen we 

orde aan in de werkelijkheid. Zo proberen we dingen te 

duiden. We voorkomen ermee dat we in chaos 

verdrinken. In Oeganda moet die groep van ons daar 

nu voortdurend mee bezig zijn. Ze maken van alles 

mee in een cultuur die ze niet kennen en ze proberen te 

begrijpen wat dat alles betekent. Hoe doe je dat? Door 

allerlei signalen met elkaar te combineren. Door zo een 

poging te doen te begrijpen wat er gebeurt. 

Maar komen die beelden die we maken overeen met de 

werkelijkheid? Of niet? En is het erg als dat niet zo is? 

 

Ik denk aan het gedoe rond minister Stef Blok, de 

afgelopen week. Hij doet een aantal krasse uitspraken. 

Hij zegt over Suriname dat het een ‘failed state’ is, een 

mislukte staat. En hij spreekt zich cynisch uit over de 

multiculturele samenleving. Ik ken geen voorbeeld van 

een multi-etnische samenleving waar de 

oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een 

vreedzaam samenlevingsverband is, zegt hij. Vierkante 

uitspraken waar veel mensen over zijn gevallen. Terwijl 

anderen juist zullen zeggen: eindelijk hoor je van een 

politicus wat hij écht denkt! En nou moet hij zijn 

woorden weer inslikken. Dat kan toch geen vrijheid van 

meningsuiting meer heten! 

 

Het heeft allemaal met beeldvorming te maken. 

Minister Blok vormt zich een beeld van wat een 

geslaagde multiculturele samenleving is. Anderen 

hebben een specifiek beeld van wat vrijheid van 

meningsuiting is. We vormen ons voortdurend beelden 

van elkaar – zoals we dat doen bij Maria van Magdala. 

We kunnen niet zonder, we hebben het nodig. Zo was 

het al toen Jezus in Galilea rondliep.  

 

We kunnen niet buiten beeldvorming. Maar het is wel 

goed dat we ons ervan bewust zijn. Dat we beseffen 

hoe we voortdurend in ons hoofd ontbrekende 

informatie aanvullen. En hoe we die eigen aanvullingen 

soms verwarren met de werkelijkheid. 

Een tijdje in Mpigi rondlopen zal een uitdaging zijn. Om 

niet alles gelijk in een hokje te stoppen. Om de vragen 

en mogelijkheden open te laten. 

Gesprekken met mensen van een andere cultuur en 

andere sociale laag – ze kunnen helpen om onze vaste 

beelden te doorbreken. Maar wanneer hebben we die 

nou? We bewegen ons in ‘eigen’ kringen. Hoe open we 

hier in de Eshof ook willen zijn, we hebben bijna geen 

mensen in ons midden uit een andere cultuur. Op onze 

beurt zullen we niet zo gauw zomaar een Afrikaanse 

kerk binnenlopen in Amsterdam Zuidoost. En al 

helemaal niet een moskee. En hoeveel contact hebben 

wij met Polen die in Hoevelaken zijn komen wonen? Of 

met de bewoners aan de Weidelaan die hun 

woonwagens inmiddels tot flinke huizen hebben 

omgebouwd? 

En de media, ze doen eraan mee. Vul je een 

zoekopdracht in op Google, dan zal je eerst de hits 

krijgen die de zoekmachine bij jou vindt passen. Jouw 

eigen zoekgedrag is door Google opgeslagen. Je krijgt 

daardoor een voorselectie te zien. Zo stimuleert 

Google dat je voortdurend in je eigen kringetje blijft 

ronddraaien. 

 

Het maakt onze blik beperkt. Het maakt dat je begrijpt 

wat Paulus bedoelt, wanneer hij schrijft: “Nu kijken we 

nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in 

oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 

volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.” 

Hoe zullen de Oegandagangers terugkomen?, vraag ik 

me af. Met een meer open blik? Zullen ze iets meer 

zien in die wazige spiegel? 

Of zullen ze juist al hun vooroordelen bevestigd 

hebben gevonden? 

En wij – durven wij eens de weg te gaan van Maria uit 

Magdala? Die zo open durfde worden dat ze niet 

wegliep voor het bittere einde en zelfs de dood in de 

ogen zag? Die ontdekte dat Jezus niet te vinden is bij 

de doden – en daardoor zelf kon opstaan tot nieuw 

leven? 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’: psalm 139,1+2+14 


