
1 

 

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

WEEKBRIEF  
juni 2021  

 

 

 

 

 

 

Inleiding door redactie 

Beste allemaal. Hier weer het laatste nieuws! De nieuwsbrief van juli zal in 

verband met vakanties naar verwachting een week eerder uitkomen. 

Blijft gezond en drink voldoende water tijdens deze warme dagen. Veel 

leesplezier! 

 

Maria en Stephan 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

 
VIERINGENROOSTER 

 
• Zondag 20 juni, 12e zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering, voorgangers: 

I. Elsevier en W. Kremer 
• Dinsdag 22 juni, 10:00 gebedsviering  

• Zondag 27 juni 13e zondag door het jaar, 10:00 Eucharistieviering celebrant: 
F. Zwarts 

• Dinsdag 29 juni 10:00 gebedsviering 
• Zondag 4 juli 14e zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering, voorgangers:  

J. van Gaans en W. Kremer 
• Dinsdag 6 juli 10:00 Eucharistieviering 

• Zondag 11 juli 15e zondag door het jaar, 10:00 communieviering, 

voorganger: W. Sarot 
• Dinsdag 13 juli 10:00 gebedsviering 

• Zondag 18 juli 16e zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering, voorgangers: 
J. van Gaans en J. Vroom 

• Dinsdag 20 juli 10:00 gebedsviering 
• Zondag 25 juli , 17e zondag door het jaar, 10:00 Eucharistieviering, 

celebrant: F. Zwarts 
• Dinsdag 27 juli, 10:00 gebedsviering 

 
• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 

hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   
De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 

uur uitgezonden via Kerkomroep  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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UIT ONZE PAROCHIE  
 
Opgave vieringen: een verandering 

We hebben nu bijna een jaar weer wekelijks vieringen in de H. Michaëlkerk. 

Vanaf het begin heeft u zich voor de vieringen op zon- en feestdagen steeds 

op moeten geven en waarschijnlijk zal dat nog wel even zo blijven! Gelukkig 

zien we dat het steeds beter gaat. Inmiddels mogen we weer met 50 mensen 

vieren en nog maar zelden staan er veel mensen op de wachtlijst.  

Tot nu toe was er voor de mensen zonder internet altijd de gelegenheid zich 

op óf vrijdagavond óf zaterdagavond telefonisch op te geven (of af te melden) 

bij Irene Elsevier (030-2293757). De gelegenheid om dit te doen op 

vrijdagavond gaat verdwijnen. Reden hiervoor is dat het nu steeds mooier 

weer wordt en wij wel eens een langere dag weg willen, zonder er rekening 

mee te hoeven houden weer op tijd thuis te zijn om reserveringen op te 

nemen. De gelegenheid om op zaterdagavond te bellen en u op te geven of af 

te melden blijft wel bestaan. De tijden veranderen echter wel: u kunt op 

zaterdagavond bellen van 19:30 uur tot 20:30 uur. Dit geeft mij iets meer 

gelegenheid de uiteindelijke lijst met reserveringen op te maken en naar 

degene die de ontvangst doet op zondag te sturen.  

Deze verandering gaat in met ingang van vrijdag 25 juni. Dus voor de viering 

van zondag 27 juni moet u, indien u geen internet heeft, op tijd in die week 

naar het secretariaat bellen of, in het uiterste geval, mij op zaterdagavond 

bellen. 

Ik hoop op uw begrip voor deze veranderingen! 

Een goede zomer toegewenst, dicht bij of verder weg, Irene Elsevier 
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NIEUWS UIT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP 

 

UPDATE CORONAMAATREGELEN 

Met ingang van 5 juni aanstaande voerde de overheid een groot aantal 

versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben 

bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De 

belangrijkste aspecten:  

• De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid 

tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering 

kan bijwonen. Met ingang van 5 juni zijn er in onze kerk maximaal 50 

personen toegelaten.  

• De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigden op 5 juni niet, met 

uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens 

deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het 

risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe 

besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog 

niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn 

gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen 

zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden 

gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 

juni verdere versoepelingen kunnen ingaan. De bisschoppen hopen eind 

juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren 

weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. 

De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger 

aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de 

coronamaatregelen.  

We merken dat sommige mensen door de versoepelingen in de maatschappij 

meer vrijheden in de kerk nemen dan de bedoeling is. Met uitzondering van 

bovenstaande gelden de coronaregels nog steeds. Houdt daarom steeds 1,5 

meter afstand van elkaar, ook bij het napraten op het kerkplein, en volg de 

looproutes in de kerk. Samen krijgen we corona eronder. 
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Oproep Kerkhof St. Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. 

 
Wij zijn op zoek naar de contactgegevens van de volgende rechthebbenden 

van de graven van: 
 

Familie van der Plas -Moons, laatst bekende adres was  

's Gravenbroekseweg 2A, Reeuwijk 
 

Familie Maarseveen- Lubke,  laatst bekende adres was  
W. Alexanderstraat 16, Nijverdal 

 
Familie Peeters-van Egmond, laatst bekende adres was een adres in 

Engeland 
 

Familie de Haas, laatst bekende adres was Molenwijkseweg 2, Boxtel 
 

Familie Klabbers-Nienaber, laatst bekende adres was Fazantenkamp 110, 
Maarssenbroek. 

 
Als u familie van deze mensen kent, wilt u de contactgegevens doorgeven 

aan het secretariaat en de familie vragen uiterlijk 01 juli contact op te nemen 

met het secretariaat (030-220 00 25) of info@katholiekekerkdebilt.nl 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:info@katholiekekerk.nl
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Geluidsinstallatie 

 
Installatie geluidsinstallatie in de kerk is voltooid. Op 4 juni is de leverancier 

gekomen om alles te “fine tunen”. De boxen in de ontmoetingsruimte zijn 
vervangen door twee gebruikte maar ook nieuwe boxen om het geluid daar 

ook optimaal te krijgen. Daarnaast is de ringleiding in de kerk gerepareerd.  

 
 

 
 

Onderhoud: 
 

Kerkhof en buitenpanden:  
Het vraagt altijd weer onderhoud! Er is van alles te doen van licht werk tot 

wat zwaarder werk. En door het samen doen is het ook nog gezellig. De 
volgende onderhoud beurt is op 10 juli tussen 9 en 12 uur. Voor koffie 

wordt gezorgd. 
 

Voor het kerkhof is een onderhoudsmachine gekocht om de paden goed 
onkruid vrij te kunnen houden. Wilt U het zelf eens proberen, kom een keer 

kijken/helpen en mogelijk sluit je je dan aan bij de werkgroep.  

  
  

  



6 

 

Mooi nieuws uit Malawi 
 

Er is de afgelopen weken hard gewerkt in Mwanza, op de boerderij van zuster 

Elizabeth. Onze contactpersoon Tim van der Linden stuurt regelmatig wat 

beeldmateriaal. Dit willen we graag met u delen. 

 

 

Harde werkers 

Op de foto hieronder ziet u de werkers op het veld. Er zijn ongeveer 25 mensen 

ingehuurd voor het schoonmaken van de grond. Het is allemaal handwerk. Er komt 

geen machine aan te pas. Rietsuikerplanten en andere gewassen die het terrein 

hadden overwoekerd zijn verwijderd.  
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Schoonmaken van het land 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto is te zien hoe suikerriet wordt weggekapt en met 

de hak het land wordt schoongemaakt. 

Het resultaat 
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Aanleg van waterreservoirs 

Voor de aanleg van een groot waterreservoir is er begonnen met het uitgraven van 

een stuk grond van ruim 6 x 10 m en het egaliseren van de bodem. Grote 

rotsblokken op de bodem van het reservoir moeten verwijderd worden en de 

pikhouweel is daarbij het juiste gereedschap. Op een ander gedeelte, verder van 

de rivier gelegen, worden nog twee kleinere waterreservoirs aangelegd. 
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Betonvloer storten 

Na het uitgraven en egaliseren van  het reservoir wordt een betonvloer gestort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmetselen van de wanden 

 

 

De wanden van het waterreservoir worden gemetseld. Deze  worden twee meter 

hoog en aan de zijkanten voorzien van steunberen. De binnenwanden worden 

helemaal afgesmeerd met cement en aan de buitenkant wordt de grond weer 

aangevuld tot een hoogte van ongeveer 1 meter. 
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Irrigatiekanalen 

 

 

 

Irrigatiekanalen worden gegraven en een buizensysteem 

wordt aangelegd voor de watertoevoer vanuit de rivier.  

 

 

 

 

 

 

Waterbron 

 

 

 

 

Er is een nieuwe waterbron geslagen met een 

diepte van 51 meter. Dit is diep genoeg om  

gedurende het hele seizoen water uit de 

grond op te pompen, ook aan het einde van 

het droge seizoen. Bij de andere waterbron 

van ongeveer 30 meter diep is men daar niet 

zeker van. 
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Knoflook 

 

Inmiddels is er knoflook ingekocht. Dat moet 

al spoedig geplant worden om dit seizoen nog 

te kunnen oogsten. Knoflook is een langzame 

groeier en heeft zijn tijd nodig. Op dit 

moment ligt het in een gebouwtje 

opgeslagen. 
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Financiën 

Mede dankzij uw bijdragen is het mogelijk dat dit project van start is gegaan. Ons 

streven is nog steeds om € 10.000 ,= in te zamelen, zoals we in de presentatie in 

maart lieten weten. Dan moet er in de tussentijd niet veel tegenvallen. Daarom zijn 

we blij dat praktisch alle werk volgens planning verloopt. Inmiddels is er door u al 

ruim € 4500.- gedoneerd. En ook dat is een opsteker. Daarvoor zijn wij u zeer 

dankbaar. Maar we zijn er nog niet. Met hulp van AQysta, in de 

vertegenwoordiging van Tim van der Linden, en alle medewerkers die zijn ingezet 

voor het klaarmaken van het land is er al veel werk verzet. Wat zou het fantastisch 

zijn als wij dit project volledig kunnen ondersteunen vanuit onze locatie en 

daarmee de mensen in Malawi een stapje verder te helpen in hun 

voedselvoorziening en zelfstandigheid. 

Uw donaties blijven van harte welkom. Mocht u nog iets kunnen missen of was u 

toch al van plan om te doneren, dan is dit misschien het moment. Wij zijn u zeer 

dankbaar voor uw  bijdrage die u kunt storten op bankrekening : 

NL03 INGB 0006 5254 47 

t.n.v. H.H. Martha en Maria Parochie 

Baarn 

o.v.v. Mwanza 

 

Met een hartelijke groet vanuit Malawi en de Werkgroep Malawi. 

 

Eveline Meijer 

Leonie Eurlings 

Jacqueline van Gaans 

Frank Diepstraten 
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

PRIESTERWIJDING PAULUS TILMA  

De Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts heeft op 5 juni 

in de St. Catharinakathedraal Paulus Tilma tot priester 

gewijd. Hij verving kardinaal Eijk, die enkele maanden 

rust houdt. Mgr. Woorts memoreerde in zijn inleidend 

woord dat hij de wijdeling al lang kent: “Paulus, je zal 

14 jaar geweest zijn toen je mij in de sacristie van 

Maarssen vertelde dat je priester wilde worden. En … 

je bent ook nog eens een wijdeling van wie de moeder 

in blijde verwachting was toen ik zelf in 1992 tot 

priester werd gewijd, nota bene in dezelfde parochie 

waar jij nu ook het eerst benoemd bent: te Doetinchem. Toeval bestaat niet, 

zeggen we dan.” 

Aan het einde van de viering richtte 

Tilma zich in een dankwoord tot de 

aanwezigen in de kerk en de mensen die 

per livestream de viering hadden 

gevolgd: 

“Een omhelzing, een knuffel, een hand 

geven: het zit er vandaag even niet in,” 

zo zei hij. “Dat is jammer, maar die tijd 

komt wel weer. Wat ik wel kan geven, is 

de zegen.  

De neomistenzegen, een omhelzing van God. Zo mogen we met elkaar weten 

dat God ons liefheeft, dat Hij ons telkens nabij is, waar we ook gaan en staan. 

Dat is een zegen. Dat je even herinnerd wordt, als een omhelzing en iemand 

zegt: ik hou van jou en ik blijf bij jou. Die zegen wil ik straks van harte geven 

en ook wens ik die zegen toe aan iedereen thuis.  

Maak er een feest van, vandaag. We kunnen gelukkig op deze dag van 

versoepelingen een receptie houden en ik ben blij dat we elkaar even kunnen 

ontmoeten.” 



14 

 

Het complete artikel is te 

vinden op de website van 

ons aartsbisdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardinaal Eijk last periode van rust in 

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft rond 

Pinksteren een tiental dagen wegens hoge koorts in 

het ziekenhuis gelegen. Dit heeft op hem een grote 

fysieke impact gehad. Daarom heeft hij besloten de 

komende drie maanden rust in acht te nemen. Hij 

hoopt vanaf 1 september zijn werkzaamheden te 

hervatten. 

 

  

https://www.aartsbisdom.nl/
https://www.aartsbisdom.nl/
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Vertaling encycliek ‘Fratelli tutti’ nu beschikbaar 

In de encycliek Fratelli tutti laat paus 

Franciscus zich opnieuw inspireren door 

de heilige Franciscus van Assisi. Deze 

heilige stelde aan alle broeders en 

zusters een manier van leven voor die 

‘doortrokken was van de smaak van het 

Evangelie’. De door de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie geautoriseerde 

vertaling van de encycliek is nu 

beschikbaar in de serie Kerkelijke 

Documentatie (nr. 1 2021). 

Franciscus van Assisi nodigde uit tot een 

liefde die de grenzen van geografie en 

ruimte overstijgt. In eenvoudige 

woorden legde hij het wezen uit van een 

open broederschap, die het mogelijk 

maakt om elke persoon te erkennen, te 

waarderen en lief te hebben ongeacht de 

fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in 

de wereld waar hij geboren is of woont. 

Paus Franciscus: “Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en 

de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek 

Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden 

aan de broederschap en de sociale vriendschap.” 

De encycliek is nu te bestellen voor € 15 inclusief verzendkosten, exclusief 

behandelkosten van € 1,10. Informatie over bestellen: zie website van ons 

aartsbisdom.  

  

https://www.aartsbisdom.nl/vertaling-encycliek-fratelli-tutti-nu-beschikbaar/
https://www.aartsbisdom.nl/vertaling-encycliek-fratelli-tutti-nu-beschikbaar/
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HEILIGEN 
 

Johannes de Doper (ook Baptista), Jerusalem, Palestina; 

voorloper van Jezus & martelaar; † ca 30. 
 

Feest 24 juni & 29 augustus (onthoofding) & 23 september 
(oosterse kerk: naamgeving Johannes door Zacharias). 
 

Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus de 

Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering 
en kondigde aan: "Na mij komt iemand die groter is dan ik; 

ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te 
maken" (dat was nederig slavenwerk!). Hij zag zijn 

optreden zelf als baanbrekend werk voor de Messias. Deze 
herkende hij in Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Althans zo zeggen 

de drie evangelisten Matteus, Markus en Lukas. Want de vierde, Johannes, 

suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende. Immers, toen Jezus 
voorbijging, duidde hij hem aan als het Lam Gods. 
 

Johannes' geboorte en kindertijd 

Er is ook wel iets voor te zeggen dat Johannes Jezus al kende, want bij Lukas 
lezen we, dat Johannes' moeder, Elisabeth, een bejaarde nicht van Jezus' 

moeder was. Toen Maria van de engel Gabriël de boodschap ontving dat zij 

van Gods Geest een kind zou krijgen en vroeg hoe dat mogelijk was daar ze 
geen omgang had met een man, antwoordde de engel: "Bij God is alles 

mogelijk. Zelfs uw nicht Elisabeth, die onvruchtbaar heette, is al in haar zesde 
maand." Daarop snelde Maria naar Elisabeth toe om haar in de laatste 

maanden voor de geboorte ter zijde te staan. Bij de begroeting tussen beide 
vrouwen - zo schrijft Lukas diepzinnig en prachtig - sprong het kind op in de 

schoot van Elisabeth; dat was voor Elisabeth voldoende om te beseffen dat zij 
hier te doen had met de aanstaande moeder van de Messias (Lukas 01,26-

45). 
 

Ook Johannes' geboorte was aangekondigd door de engel Gabriël, en wel aan 

zijn vader Zacharias op het moment dat hij zich als priester in het heilige 
vertrek van de tempel bevond en aan het oog van het volk onttrokken was. 

Ook hij vroeg hoe zoiets kon, daar hij en zijn vrouw onvruchtbaar waren 
gebleken. Ook hij had als antwoord gekregen dat voor God niets onmogelijk 

is; hij kreeg bovendien een teken van de waarheid mee: hij zou niet kunnen 
spreken tot aan de geboorte van het kind, dat hij Johannes moest noemen. 

Want dit kind zou zijn naam meer dan waarmaken. 
 

Toen het kind geboren was en men aan Zacharias vroeg hoe het moest heten, 

moest hij gebruik maken van een schrijftabletje om te antwoorden: 
"Johannes moet het heten." Op dat moment werd hem het vermogen tot 

spreken teruggegeven; alsof de schrijver hiermee wil zeggen, dat de negen 

maanden van verwachting welsprekender waren voor God dan het 
functioneren van de vader als priester. De buren stonden verbaasd, want er 

was niemand in de familie die zo heette.  
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MARIA (ook Zoete Moeder) van Den-Bosch, Nederland; 1380.  

Feest 7 juli. 

Rond 1380 kwam er in de kerk van St-Jan te Den 

Bosch een verering op gang voor een Mariabeeld 
dat aanvankelijk als oud en lelijk werd 

beoordeeld. Maar het jaar daarna vonden er reeds 
wonderen plaats bij pelgrims die naar het beeld 

waren toegekomen. De verslagen ervan werden 
zorgvuldig door een notaris opgetekend in een 

Mirakelboek. De Bossche St-Jan groeide uit tot 
een van de drukst bezochte 

Mariabedevaartplaatsen van de Nederlanden. 

Dat werd abrupt afgebroken door Den Bosch in 

1629 in handen viel van de protestantse prins 
Hendrik. Het beeld werd door trouwe gelovigen 

verborgen en dook vervolgens in Brussel weer op. 

Daar ging de devotie onverminderd voort. In 1853 
zorgde bisschop Zwijsen ervoor dat het terug kon 

keren naar de plaats van herkomst. Intussen was 
de St-Jan kathedraal, bisschopskerk, geworden. Maria kreeg een 

toegankelijke kapel vlakbij de ingang. Daar wordt ze elke dag vereerd door 

vele bidders te midden van een zee van kaarsen en verse bloemen. 

 

 

 

BEZINNING      

Als je ooit het gezicht van een geliefde hebt zien stralen van geluk, 

dan weet je dat de enige roeping van de mens 

bestaat uit het opwekken van dit licht  

in de gezichten van de mensen om je heen. 

 

 Albert Camus, Les Justes 

 

  



18 

 

HEILIGEN 

Benedictus van Nursia osb, Monte-Cassino, Italië; stichter & abt;  

† 550. Feest 21 maart & 11 juli. 

Benedictus werd ca 480 te Nursia in het Italiaanse 

Umbrië geboren. Hij was van adellijke afkomst. Na zijn 

studies te Rome leidde hij drie jaar lang het leven van 

een woestijnmonnik in de eenzaamheid van een grot te 

Subiaco ten oosten van Rome. Daar schreef hij zijn 

regel, hoe een ideale klooster-gemeenschap zou moeten 

leven. Daaruit is de aanbeveling Ora et Labora (= Bid en 

Werk) wereldberoemd geworden. Vooral dat 'werk' was 

in die tijd een doorbraak. Immers, werk was voor de 

laagstgeplaatsten in de maatschappij: slaven en 

lijfeigenen. Adel en geestelijkheid werkten niet. Wanneer 

nu Benedictus niet alleen studie, maar ook werk voorschrijft naast gebed, 

vraagt hij daarmee van zijn monniken een houding van de minste der 

mensen; zij waren vaak van adellijke afkomst en voor hen was werken 

beneden hun rang en waardigheid. Tegelijk zou je achteraf kunnen opmerken, 

dat 'werk' sindsdien een steeds hoger maatschappelijke waarde is geworden! 

Overal in Europa zouden zich de komende eeuwen volgelingen van Benedictus 

vestigen, en door hun werk kunst en cultuur bevorderen. Diens regel blijkt in 

de praktijk het best het evenwicht te bewaren tussen theorie en praktijk; 

tussen zelfheiliging en naastenliefde, tussen activiteit en contemplatie; tussen 

praktisch organisatievermogen en wijsheid. 

Benedictus typeert de monnik als iemand die niets dierbaarders op aarde kent 

dan Jezus Christus. Hij veronderstelt bij iedereen die monnik wil worden een 

diep verlangen naar God. “De kandidaat moet God zoeken” schrijft hij. 

De Regel van Benedictus begint als volgt: 

“Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van je meester, en neig het oor van je 

hart: aanvaard gewillig de vermaningen van je liefdevolle vader en breng ze 

metterdaad ten uitvoer, om zo door de inspanning van je gehoorzaamheid 

weer tot Hem terug te keren, van wie je je door de slapheid van de 

ongehoorzaamheid hebt verwijderd. Tot jou richten zich nu mijn woorden, wie 

je ook bent, die afstand doet van je eigen wil om in dienst te treden van de 

ware Koning: Christus de Heer, en die daartoe de sterke en roemrijke 

wapenen van de gehoorzaamheid opneemt.  

Bronnen: www.heiligen.net, https://willibrordsabdij.nl/  

Maria Magdalena (of van Magdala) boetelinge en volgelinge van Jezus; † 1e 

eeuw (66?).  Feest 22 juli. 

https://www.heiligen.net/
https://willibrordsabdij.nl/
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Maria Magdalena in de evangelies: 

Over de persoon van Maria Magdalena bestaat veel 

verwarring. Ze komt in de bijbel vooral voor rond 

het sterven van Jezus. Volgens Lukas was zij een 

van "de vrouwen in het gevolg van Jezus, die van 

boze geesten en ziekten verlost waren"; uit haar 

"waren zeven duivels weggegaan" (Lukas 08,2-3; 

vgl. Markus 16,9). Zij behoort tot de twee of drie 

Maria's die toezagen hoe Jezus gekruisigd en 

begraven werd (Mattheus 27,55-56; Markus 15,40-

47). Jezus' dood en begrafenis waren vanwege de 

naderende sabbat zo snel verlopen, dat men geen 

tijd meer had gehad Hem door balseming de 

laatste eer te bewijzen. Vandaar dat op de vroege 

ochtend na de sabbat een aantal vrouwen 

terugging naar het graf om dat alsnog te doen. 

Onder hen bevond zich ook weer Maria Magdalena 

(Mattheus 28,1; Markus 16,1.9; Lukas 24,10). Zij 

ontdekten dat het graf leeg was; er waren een of twee mannen, engelen van 

God, die hun zeiden, dat Jezus uit de doden was opgestaan en dat Hij hun 

voorging naar Galilea; daar zouden zij Hem zien. Dat moesten zij aan zijn 

leerlingen doorgeven. 

Johannes' versie van deze gebeurtenis wijkt enigszins af. De twee in het wit 

geklede engelen vroegen aan Maria, die zich voorover gebogen had om een 

blik in het graf te kunnen werpen: "Vrouw, waarom huilt u?"  

Zij antwoordde: "Ze hebben mijn 

Heer weggenomen en ik weet niet, 

waar ze Hem hebben neergelegd." 

Toen zij dit gezegd had, keerde zij 

zich om en zag Jezus staan, maar 

zonder te weten dat het Jezus was. 

Jezus zei tot haar: "Vrouw, waarom 

huilt u? Wie zoekt u?" In de mening 

dat het de tuinman was, vroeg zij: 

"Heer, mocht u Hem hebben 

weggenomen, zeg mij dan waar u 

Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem 

kan weghalen." Zij herkende Hem, 

toen Hij haar op zijn karakteristieke 

manier bij haar naam noemde: 

"Maria!" (Johannes 20,1-18).  

Lees hier verder.    

Altaartafel in de vorm van een boot in 

“Magdalena’s kapel’, Magdala, Israël. Achter 

het altaar uitzicht op het meer van Galilea.  

ca 1520. Houtsnijwerk 

altaarretabel door Lucas Moser 

Duitsland, Tiefenbronn, kerk 

Maria droogt met haar haren 

Jezus' voeten af. 

https://heiligen.net/heiligen/07/22/07-22-0100-maria.php
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