
 
Zondag 29 juli 2018 

zesde van de zomer 

 
Gezongen Schrift: ‘Alle dagen van mijn leven’ – naar 

psalm 23 (t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; 

‘Naar de psalmen’) 

 

Lezing uit het evangelie van Maria 

 

Acclamatie: ‘Een schoot van ontferming’: lied 158b 

 

Overweging 

 

Vorige week ging het over Maria uit Magdala. 

Een breed onderwerp… “Er is nog meer over haar te 

zeggen,” zei iemand na afloop van de dienst. Jazeker! Er 

is zelfs een apocrief evangelie teruggevonden dat aan 

haar wordt toegeschreven. 

Hannah en ik liepen terug naar huis. “Zal ik er een 

vervolg aan geven?” opperde ik voor de grap. Dan zou 

het mogelijk wel een soort van leerdienst kunnen 

worden. En een kerkdienst is niet bedoeld als college. 

Een overweging hoort dienstbaar te zijn aan de liturgie, 

vind ik. In de liturgie gaat God met ons in gesprek. Dat 

gebeurt meestal niet doordat we onze hersens laten 

kraken en proberen God te begrijpen. Dat gebeurt 

tussen de regels door. In de ruimte tussen de zinnen. Of 

in de muziek. Voor ieder kan dat weer een ander 

moment zijn. 

Hoe verschillend ervaringen ook zijn, in de kerkdienst is 

het niet de bedoeling dat je de bijbel wetenschappelijk 

leest. Je zit hier niet om vast te stellen of iets 1 of 0 is, 

of Maria uit Magdala wel of niet heeft bestaan. Dan mis 

je het wezenlijke. 

 

En toch, zei Hannah. Het kan ook fijn zijn om iets te 

leren. En het doet me denken aan vroeger. 

Mede daarom heb ik besloten het erop te wagen. Daar 

biedt de zomer immers ook ruimte toe – om eens iets 

anders te doen dan anders. 

We hebben vandaag het evangelie naar Maria voor 

onze neus. Althans, een stukje van de tekst die is 

gevonden. Laten we het met een open blik proberen te 

lezen. Wie weet bevat ook dit evangelie, hoe moeilijk 

ook voor ons om te doorgronden, voedsel voor de ziel. 

 

Eerst even iets over de aard van de tekst. Er zijn meer 

van dit soort teksten gevonden. Ze hebben een aantal 

dingen gemeen. 

Ze vertellen iets over de tijd na Jezus’ dood en 

verrijzenis. 

Ze vertellen hoe Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en 

hen onderricht. Dit onderricht uit het evangelie naar 

Maria is grotendeels verloren gegaan. Alleen het laatste 

stukje ervan, waar onze tekst mee begint, is bewaard 

gebleven. 

Jezus verschijnt vaak op een moment dat de leerlingen 

vervolgd worden. Ze zijn bezorgd, verdrietig en 

verward. Hij maakt een aantal dingen aan hen duidelijk 

en verwijt hen hun ongeloof. 

Tenslotte geeft hij zijn discipelen de opdracht verder te 

vertellen wat hij hen heeft gezegd. 

 

Wat wij horen uit het evangelie naar Maria zijn de 

eerste drie van de negen bladzijden die bewaard zijn 

gebleven. Een stukje van de leer van Jezus. Of liever 

gezegd: van wat de schrijfster beschouwde als zijn leer. 

Daarna de eerste reactie van de leerlingen, die bang 

blijken te zijn voor wat hen zal gaan overkomen. En 

tenslotte horen we hoe Maria hen moed inspreekt. 

 

Wat Jezus zegt, is niet zo makkelijk te begrijpen. 

“Alle natuurlijke organismen, alle boetseerwerk 

en alle schepselen zijn met elkaar verbonden 

en ze zullen weer tot op hun eigen wortel ontbinden, 

want in de wortels van de natuur 

lost de natuur van de materie op,” zegt hij. 

Wat hij hier zegt, is: in de kern is alles met elkaar 

verbonden. Alles wat geschapen is, zal eens vergaan, 

maar de kern blijft bestaan. In de Hellenistische wereld 

was ‘Natuur’ een ander woord voor ‘God’. Als Jezus 

zegt dat alles oplost in de wortels van de Natuur, zegt 

hij dat de ziel, de kern van alles tenslotte weer in God 

wordt opgenomen. 

We kennen deze gedachte. Die wordt ook uitgedrukt 

door psalm 23. ‘Steeds weer ben Jij mijn thuis,’ dicht 

Margryt Poortstra. De Nieuwe BijbelVertaling vertaalt: 

‘Ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van 

dagen.’ 

 

Dan vraagt Petrus naar de zonde. Wat is zonde? vraagt 

hij. 

En Jezus antwoordt: zonde op zichzelf bestaat niet. 

Zonde moet in het leven worden geroepen. Waardoor? 

Als jouw kern zich inlaat met de overspelige natuur – of 

de tegennatuur. Het is een begrip dat wij niet kennen. 

Maar in die tijd, waarin het Hellenistische denken 

overal rond de Middellandse Zee verspreid was, wist 

men wat hier stond. De overspelige natuur, de 

tegennatuur: ze staat voor dat wat wel verleidelijk is, 

maar niet per se goed voor je is. Voor wat je ziel 



weghaalt bij God. 

De gedachte hierachter is dat we als mens ten diepste 

niets liever willen dan één worden met de Natuur, met 

God. Maar er is van alles wat ons daarvan af houdt. Van 

alles wat we doen of laten doordat we ons verstand 

niet goed gebruiken. We laten ons leiden door onze 

hartstocht, bijvoorbeeld, of door begeerte. 

Ook hier kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Je hebt 

je zinnen gezet op die nieuwe iPhone. Op die nieuwe 

badkamer. Op die vakantie. En je weet zelf wel, als je 

erover nadenkt: daar is niets mis mee. En toch. Het 

houdt je af van andere dingen. Van je aandacht voor de 

zieke buurvrouw. Voor je partner, je kinderen. Het 

brengt iets van onrust in je, misschien zelfs 

verbetenheid. Het leidt je af van je eigen innerlijk. Van 

de vraag: wat is nou werkelijk van waarde in mijn 

leven? Waarvoor wil ik me nou écht inzetten? Jezus 

noemt het gehoorzaam zijn aan je ‘oorspronkelijke 

Beeltenis van de Natuur’: aan het beeld dat jij bent van 

God. 

 

“Jullie zijn het die de zonde in het leven roepen,” zegt 

Jezus, 

“wanneer jullie handelen in overeenstemming 

met de overspelige natuur die men zonde noemt. 

Daarom is het Goede in jullie midden gekomen, 

tot in de elementen van elk natuurlijk organisme 

om dat in zijn wortel te herstellen.” 

‘Het Goede’ zou je ook kunnen lezen als ‘de Goede’. 

Jezus verwijst hier naar zichzelf. Ik wijs je de weg, zegt 

hij. En niet alleen jullie, elk ‘natuurlijk organisme’. En 

niet als een wegwijzer die buiten ergens op de weg 

staat, maar als een stem in jezelf. 

 

Dan neemt Jezus afscheid. Nog een paar laatste 

aanwijzingen geeft hij. Zoek mij niet buiten jezelf, zegt 

hij. 

“Waak ervoor dat niemand jullie op een dwaalweg 

brengt 

door te zeggen: ‘Hier is hij’ of ‘Daar is hij’, 

want de mensenzoon is in je innerlijk. Volg hem.” 

Ook zegt hij: 

“Stel geen enkele regel 

buiten die die ik voor jullie heb bepaald 

en geef geen wet op de wijze van de wetgever, 

opdat jullie er niet door gevangen gehouden worden.” 

Zou hier de stem klinken van een vrouwelijke auteur die 

zegt: laat de uitspraken dat vrouwen hun mond moeten 

houden los, want die regel komt niet van Jezus? Luister 

naar hoe hij zegt dat hij in íeder schepsel aanwezig is, in 

het ene niet meer dan in het andere? Het doet denken 

aan Paulus. “Bedrieg elkaar niet,” schrijft hij aan de 

christenen in Kolosse, “nu u de oude mens en zijn 

leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt 

aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het 

beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er 

geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of 

onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, 

maar dan is Christus alles in allen.” (Kol.3,9-11) 

 

Jezus is weggegaan. Zijn leerlingen blijven achter in 

vertwijfeling en angst. We krijgen een inkijkje in de 

spanning die ze gevoeld moeten hebben. Jezus was als 

misdadiger terecht gesteld. Hij was de ergste 

marteldood gestorven die de Romeinen kenden. Het is 

geen wonder dat ze bang zijn. Als we hem actief volgen, 

wacht ons dan hetzelfde lot? 

Het is Maria die hen tot rust brengt.  

Hoe doet ze dat? 

Ze heeft feitelijk maar één instrument in handen: haar 

vertrouwen. 

“Zijn genade zal met jullie allen zijn 

en zal jullie beschermen,” zegt ze. 

Wat Jezus hen heeft gezegd, over de ‘zonde’ en het 

terugkeren naar de Natuur, naar God, is bekende stof 

voor mensen uit die tijd. Beteugel je emoties en driften 

en je zult minder lijden. 

Maria voegt er iets aan toe. Zij herinnert aan wat Jezus 

gezegd heeft: zíjn genade zal ons beschermen. Niet je 

eigen denkvermogen brengt verlossing, maar Jezus. 

Zoek hem in je innerlijk. Daar zul je hem vinden. Hem 

moet je volgen, hij wijst je de weg die je gaan kunt. 

 

Hier gaat het om, zegt Maria: stel je open voor de 

aanwezigheid van Gods liefde. 

Het is een voortdurende weg van zoeken en soms 

vinden. Zoals Huub Oosterhuis zegt: een weg van ‘zien, 

soms even’. Zoals Margryt Poortstra het verwoordt in 

psalm 23: 

“Diep van binnen weet ik van je vrede. 

Als alles me teveel wordt, hoor ik je stem 

die mij aan tafel roept.” 

Wat ís die stem van Jezus? Hoe herken je die? 

Enkel door steeds opnieuw die weg naar binnen te 

gaan. Door steeds weer die vraag te stellen. Je weet dat 

God je ontglipt: je kunt hem nu eenmaal niet 

vastleggen. Juist daarom moet je al je antennes uit 

zetten om een glimp van hem op te vangen. Om op 

dezelfde golflengte te komen. 

Aan deze weg herinnert Maria de leerlingen. En zij 

beseffen hoe waar het is wat ze zegt. En “ze begonnen 

te oefenen in de woorden van de Verlosser.” 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’: lied 840 


