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Woord vooraf

De parochie H. Maria Magdalena is op 1 januari 2018 gevormd uit het samengaan 
van de parochies De Levensbron (Lingewaard) en St. Benedictus (Overbetuwe). Onze 
parochie draagt de naam van haar patroonheilige Maria Magdalena. 

Op 3 juni 2016 heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten 
per decreet gepubliceerd dat de gedachtenis van Maria Magdalena (22 juli) op uitdruk-
kelijk verzoek van paus Franciscus is verhoogd tot feestdag. Daarmee geeft de paus 
Maria Magdalena dezelfde plaats als de apostelen, in navolging van de middeleeuwse 
theoloog Thomas van Aquino die haar ‘apostolorum apostola’ (apostel der apostelen) 
noemde. Zij immers was het die Jezus trouw bleef tot het bittere einde aan het kruis, 
zij was het die in alle vroegte het graf kwam bezoeken, die eerste getuige was van het 
mysterie van de opstanding en Hem als eerste ontmoette als de Verrezene.

Paus Franciscus noemt Maria Magdalena Apostel van de Hoop. Het symbool van de 
hoop is het anker, dat verwerkt is in ons parochielogo en in de naam van ons parochie- 
blad Ankerplaats. Hoewel van het drietal geloof, hoop en liefde het de liefde is die  
volgens Paulus de grootste is (1 Kor. 13,13), hebben we de hoop in onze tijd minstens 
even hard nodig. Dat de Kerk zoals we die kennen niet groeit maar krimpt, is voor  
niemand nieuw. Dat onze parochie het daardoor niet gemakkelijk zal hebben, evenmin. 
Laten we vooral realistisch blijven. Maar óók hoopvol, want hoop doet ons verder zien 
dan de feiten. Hoop is meer dan alleen ’goede hoop’ hebben op basis van een zo realistisch 
mogelijke inschatting van de situatie. Hoop heeft het karakter van ’desondanks’, van 
’en toch’, van ’tegen beter weten in’. Hoop sterkt, geeft moed en vertrouwen.

In het jachtige en complexe leven van alledag is het fijn om af en toe een plaats te vinden 
waar je tot rust kunt komen. Waar je niet met de stroom van het (soms woelige) leven 
wordt meegesleurd en stuurloos ronddobbert. Een haven, een ankerplaats waar je mag 
aanmeren, waar je vaste grond vindt. Waar je verankering mag ervaren in het mysterie 
van het bestaan, waar je in verbinding komt met wat er werkelijk toe doet, waar je 
gaat beseffen wie je ten diepste bent, wat je gelooft. Waar je tot jezelf komt en God 
kunt ontmoeten.

Moge Maria Magdalena als Apostel van de Hoop onze leidsvrouw zijn op de weg die 
wij als geloofsgemeenschap zijn ingeslagen. Moge vele mensen bij ons een ankerplaats 
vinden, moed om staande te blijven in het leven, hoop voor de toekomst en rust voor 
de ziel.

Janine Kallen, pastoraal werkster
5 september 2021
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Maria Magdalena 
- Agnolo di Polo circa 1495 - Vergulde en geschilderde terracotta - 

privé collectie
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Inleiding 

Wie was Maria Magdalena? Het lijkt erop dat daar geen eenduidig antwoord op te geven 
is. Er doen veel verhalen over haar de ronde. Van kroongetuige van de opstanding tot 
boetvaardige hoer. 

De Bijbel vertelt niet veel over haar. In ieder geval wel dat ze behoort tot de vaste kern 
van Jezus’ leerlingen. Waarschijnlijk heeft ze Jezus ontmoet rond het meer van Tiberias 
en heeft ze zich daar bij de groep aangesloten. Haar naam wordt genoemd op sleutel- 
momenten in het evangelie. Zij volgt Jezus vanuit Galilea tot in Jeruzalem en staat 
onder het kruis wanneer Hij sterft. Ze is getuige van de graflegging. En op paasmorgen 
ervaart zij als eerste dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vervolgens zendt Jezus haar 
naar de andere leerlingen om hen het blijde nieuws te brengen dat Hij leeft. 

Er zijn nog meer geschriften uit de eerste eeuwen die vertellen over Maria Magdalena 
en de prominente rol die zij speelt als apostel en spiritueel leidsvrouw. Er staat zelfs 
een evangelie op haar naam. Kerkvaders noemen haar Apostel van de apostelen.  
De kerken van het Oosten noemen haar Apostelgelijke. Oude legenden schilderen haar 
als zendelinge die zowel machthebbers als gewone mensen weet te winnen voor het 
evangelie en vele wonderen verricht.

Vanaf het begin van de Middeleeuwen wordt dit oorspronkelijke beeld van Maria 
Magdalena verdrongen door het beeld van berouwvolle zondares en prostituee. Paus 
Gregorius de Grote (6e eeuw) bevestigt dit officieel. Dat heeft tot gevolg dat het beeld 
van de zondige Maria Magdalena die haar losbandige leven achter zich laat, zich bekeert 
en een leven lang boete doet, eeuwenlang het oorspronkelijke beeld zal verdringen.  
In de 13e eeuw ‘herontdekt’ Thomas van Aquino haar als Apostola apostolorum 
(Apostel van de apostelen). Dan begint het beeld tegen het einde van de Middeleeuwen 
weer langzaamaan te kantelen en krijgt Maria Magdalena haar Bijbelse gestalte terug. 

Maar tegelijkertijd blijft het beeld van de zondares hardnekkig aan haar kleven.  
We kennen allemaal het succes dat de rockopera Jesus Christ Superstar vanaf de jaren 70 
oogstte en nog lang daarna uitverkochte zalen trok. Tot op de dag van vandaag wordt 
zij op deze manier neergezet, denk bijvoorbeeld aan het werk van de Amerikaanse 
fotograaf David LaChapelle. 

Met name vrouwelijke theologen hebben uitvoerige studies verricht - samengevat onder 
de bedenkelijke noemer feministische theologie - naar de persoon en de betekenis van 
Maria Magdalena en de beeldvorming over haar door de eeuwen heen. Mede daardoor 
werd zij in de zestiger jaren binnen de Rooms-Katholieke Kerk in ere hersteld. 

Paus Franciscus bekrachtigde haar eerherstel door haar feestdag 22 juli te verhogen 
tot liturgisch feest. Hij noemt haar Apostel van de Hoop. Het evangelie van Pasen is 
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als eerste door haar verkondigd aan de leerlingen: Jezus is waarlijk verrezen. Daarom 
heeft haar feest een Paaskarakter. 

In de volgende hoofdstukken gaan we wat dieper in op de belangrijkste beelden die in de 
traditie zijn gegroeid. We beginnen in de Oudheid, bij het begin, naar wat de evangeliën 
over haar te vertellen hebben, en wandelen daarna verder door de eeuwen heen tot in 
de huidige tijd…
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Magdala - kapel van Maria Magdalena - mozaïek - uitdrijving zeven demonen 

1. De oudste bronnen 

De evangeliën uit het Nieuwe Testament zijn de oudste bronnen die ons over Maria 
Magdalena vertellen. Daarin lezen we dat zij deel uit maakt van de vaste groep volgelingen 
van Jezus. Alle vier de canonieke evangeliën maken hier melding van (zie Kader 1:  
De canonieke evangeliën over Maria Magdalena). Een enkele keer geven de evangeliën 
wat meer zicht op de persoon en rol van Maria Magdalena.

Zeven demonen

Zo vertelt het evangelie van Lucas dat Maria Magdalena zich aansluit bij het gevolg 
van Jezus nadat bij haar zeven demonen waren uitgedreven (Lucas 8,2). 

We kunnen alleen maar gissen naar hoe we dit precies moeten verstaan. Ernstige 
aandoeningen zoals blindheid, verlamdheid of epilepsie werden in Bijbelse tijden  
toegeschreven aan demonen. Aangezien Lucas het aantal van maar liefst zeven demonen 
noemt, mogen we aannemen dat Maria Magdalena er ernstig aan toe is geweest. Meer 
kunnen we er niet van zeggen. 
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Kruisiging 
- schilder onbekend -

Kroatische Academie van Wetenschappen Zagreb, Kroatië



13

Kader 1  De canonieke evangeliën over Maria Magdalena 

Het evangelie van Marcus (datering 66-73) maakt melding van een groep  
vrouwen, waaronder Maria Magdalena, die getuigen zijn van de kruisiging 
(Marcus 15,40-41). Marcus noemt Maria Magdalena en Maria van Joses als 
getuigen van de graflegging (Marcus 15,47). Als de sabbat voorbij is, gaan  
Maria Magdalena, Maria van Jakobus en Salomé met kruiden naar het graf om 
het lichaam van Jezus te zalven. Ze vinden de steen voor het graf weggerold en 
gaan het graf binnen waar ze een jongeman in een wit kleed zien zitten. Deze 
vertelt hen dat Jezus tot leven is gewekt en geeft hen de opdracht dit aan Zijn 
leerlingen te gaan vertellen. Ze vluchten het graf uit en zeggen niemand iets want 
ze waren bang (Marcus 16, 1-8). In de verzen daarna lezen we dat Jezus vroeg 
in de morgen nadat Hij is opgestaan het eerst verschijnt aan Maria Magdalena, 
bij wie Hij zeven demonen uitgedreven had. Zij gaat naar de leerlingen om hen 
dit te vertellen maar zij geloven haar niet (Marcus 16, 9-11).

Het evangelie van Matteüs (datering rond 75) vermeldt eveneens dat Maria 
Magdalena deel uit maakt van de groep vrouwen die Jezus waren gevolgd uit 
Galilea en Hem hadden onderhouden. Zij zijn getuigen van Jezus’ kruisdood 
(Matteüs 27, 55-56). Na de graflegging gaan Maria Magdalena en Maria, de 
moeder van Jakobus, tegenover het graf zitten (Matteüs 27, 61). Op de eerste 
dag van de week, na de sabbat, gaan beide vrouwen opnieuw naar het graf.  
Zij zijn getuige van het wegrollen van de steen voor het graf door een engel. 
Deze verkondigt hen dat Jezus is verrezen en vraagt hen de overige leerlingen 
hierover te berichten. Wanneer zij op weg gaan hebben ze een ontmoeting met 
de verrezen Heer die hen opdraagt: ‘Ga Mijn broeders vertellen dat ze naar  
Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Mij zien’ (Matteüs 28, 1-10).

Het evangelie van Lucas (datering rond 80) verwijst twee keer met name naar 
Maria Magdalena. De evangelist vermeldt dat er ook vrouwen met Jezus  
meetrekken, waaronder Maria Magdalena uit wie zeven demonen waren weg-
gegaan (Lucas 8, 1-3). Zij is, samen met een groep andere vrouwen, getuige van 
de kruisiging en de graflegging. Op de eerste dag van de week gaan de vrouwen 
- Maria Magdalena, Johanna, Maria de moeder van Jakobus en nog enkele  
andere vrouwen - met geurige olie naar het graf.  Ze vinden de steen weggerold 
en het graf leeg. Twee mannen in stralend witte kleren verkondigen hen dat  
Jezus tot leven is gewekt. Zij vertellen dit alles aan de apostelen maar in hun 
ogen is het onzin wat de vrouwen zeggen (Lucas 23, 50-56; 24,1-11).
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Kader 1 vervolg  De canonieke evangeliën over Maria Magdalena

Het evangelie van Johannes (datering 90-100) vermeldt dat Maria Magdalena 
samen met Maria de moeder van Jezus en haar zuster Maria de vrouw van 
Klopas, op Golgota bij het kruis staan en getuige zijn van het sterven van Jezus 
(Johannes 19, 25-30). Op de eerste dag van de week gaat Maria Magdalena, 
in alle vroegte, terwijl het nog donker is, naar het graf en ziet dat de steen is 
weggerold. Zij gaat snel naar Petrus en de leerling van wie Jezus hield. Ze vertelt 
dat ze Jezus uit het graf hebben weggehaald en vraagt zich ontzet af: ‘Wisten we 
maar waar ze Hem hebben neergelegd.’ Petrus en de andere leerling lopen snel 
naar het graf en treffen het aan zoals Maria Magdalena hen heeft verteld; zij 
gaan beiden ontsteld en verwonderd terug naar huis (Johannes 20, 1-10). Maar 
Maria Magdalena blijft bij het graf achter en huilt. Ze kijkt nogmaals in het graf 
en ziet twee in het wit geklede engelen zitten. Wanneer zij haar vragen waarom 
ze huilt, antwoordt ze: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar 
ze Hem hebben neergelegd.’ Wanneer ze zich weer omkeert, ziet ze Jezus staan 
maar denkt dat hij de tuinman is. Ze vraagt hem of hij misschien weet waar ze 
Hem hebben neergelegd.’ Dan zegt Jezus: ‘Maria!’ Pas dan herkent ze Hem. 
‘Houdt me niet vast,’ zegt Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.’ 
Dan geeft Jezus haar de opdracht aan Zijn leerlingen te vertellen: ‘Ik stijg op 
naar Mijn Vader die ook jullie Vader is, naar Mijn God die ook jullie God is.’ 
Daarop gaat Maria Magdalena aan de leerlingen verkondigen: ‘Ik heb de Heer 
gezien’, en vertelt zij hen wat Hij tegen haar heeft gezegd (Johannes 20, 11-18). 
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Een rijke vrouw

Lucas vermeldt expliciet dat er ook vrouwen 
zijn die Jezus op zijn tocht vergezellen en 
bijdragen aan zijn missie om het goede 
nieuws van het Koninkrijk van God te  
verkondigen. De vrouwen ondersteunen 
Jezus en de kring om Hem heen uit eigen 
middelen. Maria Magdalena wordt daarbij 
met name genoemd (Lucas 8,1-3). 

We kunnen hieruit concluderen dat Maria 
Magdalena en de andere vrouwen deel 
uitmaken van de vaste kring volgelingen  
omdat zij zijn geraakt door de persoon en 
de boodschap van Jezus. 

De vrouwen zijn kennelijk niet onbemiddeld. 
Zij boden Jezus en de kring rondom Hem 
materiele ondersteuning. Deze opmerking in 
het Lucasevangelie heeft er waarschijnlijk 
toe geleid dat Maria Magdalena in latere  
legenden en in de iconografie vaak naar voren 
komt als een welgestelde vrouw van aanzien.

Getuige van de kruisiging

Alle vier de evangelisten hebben in wisselende bewoordingen opgetekend dat een aantal 
vrouwen Jezus zijn gevolgd tot onder het kruis. Drie evangelisten (Matteüs, Marcus en 
Lucas) noemen Maria Magdalena daarbij telkens als eerste. De vrouwen zijn getuige 
van de kruisiging, van het sterven van Jezus en van de graflegging. 

Eerste getuige van de verrijzenis

De meest prominente plek neemt Maria Magdalena in bij de verrijzenisverhalen.  
Op de eerste dag van de week, na de sabbat, gaan Maria Magdalena en andere vrouwen 
naar het graf en vinden het leeg. Zij horen over de opstanding van Jezus uit de dood. 
Dit staat in de evangeliën in verschillende varianten beschreven ((zie kader 1: De canonieke 
evangeliën over Maria Magdalena)).

Het evangelie van Johannes gaat uitvoerig in op de verschijning van de opgestane Heer 
aan Maria Magdalena. In eerste instantie denkt ze dat ze met de tuinman van doen 
heeft. Maar wanneer Jezus haar met name noemt ‘Maria’, dan herkent ze Hem en 
beantwoordt met ‘Rabboeni’, dat betekent letterlijk ‘mijn leraar’. Maria Magdalena 

Maria Magdalena met zalfpot 
- Rogier van der Weyden - 

- olieverf op paneel ca. 1450 - 
Louvre Parijs
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De verrezen Heer verschijnt aan Maria Magdalena 
- Icoon -

Chiesa di Santa Maria Madellena - Ravenna 

groeit in deze scène in geloof. Hoop wint het van wanhoop, tranen van verdriet worden 
tranen van vreugde, ongeloof maakt plaats voor overgave en vertrouwen. Ze komt tot 
het inzicht dat Jezus niet te vinden is in een graf maar dat Hij leeft. Jezus stuurt haar 
met die vreugdevolle boodschap naar de andere leerlingen. Opgetogen kan ze aan de 
leerlingen verkondigen: ‘Ik heb de Heer gezien.’
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1 De Griekse historicus, geograaf en filosoof Strabo van Amaseia, die rond het begin van 
onze jaartelling de verschillende gebieden van het Romeinse Rijk beschreef, roemt de stad 
Tarichea om haar uitstekende gezouten vis en overvloedig fruit (Geographie XVI 2,45). 

2 Flavius Josephus, Joods-Romeins geschiedschrijver (37- ±100), beschrijft Magdala en 
de directe omgeving van de stad als zeer welvarend. Hij prijst de vruchtbaarheid van 
de bodem waardoor walnootbomen, palmbomen, olijfbomen, vijgenbomen en druiven 
goed gedijen. Ook beschrijft hij de stad als geduchte verzetshaard tegen de Romeinse 
bezetting.  (De Bello III, 516-521).

Maria van Magdala

De evangeliën geven nóg een belangrijke aanduiding. Maria Magdalena komt uit 
Magdala, een plaats gelegen aan de noordwest kust van het meer van Galilea, ook wel 
meer van Tiberias of meer van Genesaret genoemd. Dit gegeven werpt wat meer licht 
op de gemeenschap waar Maria Magdalena deel van uitmaakte en daarmee ook op 
haar persoon. 

In de rabbijnse literatuur (4e eeuw) komt de stad onder verschillende namen voor: als 
Magdala (= burcht), als Migdal Sebayah (= toren van ververs) en als Migdal Nunayah 
(= toren van vis). De Griekse naam luidt Tarichea (= visdrogerij). De tegenwoordige 
naam is Migdal. 

Uit oude geschriften1 en uit archeologisch onderzoek blijkt dat Magdala een wel- 
varende stad was gelegen op het kruispunt van een aantal belangrijke internationale 
handelsroutes. Er werd gehandeld in gezouten vis, geverfde stoffen en een keur van 
landbouwproducten.2 De bevolking was gemengd en bestond uit Joden, Romeinen en 
Grieken afkomstig uit diverse bevolkingsgroepen uit allerlei regionen van dat immense  
Romeinse Rijk. 

Maria Magdalena komt dus uit een welvarende handelsstad bevolkt door mensen  
afkomstig uit alle windstreken van het Romeinse Rijk. We mogen aannemen dat zij 
door haar jeugd in Magdala bekend was met de Hellenistische (= Griekse) cultuur 
en de verscheidenheid aan nationaliteiten binnen het Romeinse Rijk. Gezien de multi- 
culturele bevolking van Magdala mogen we aannemen dat zij behalve met het  
Hebreeuws en Aramees ook vertrouwd was met het Grieks. 

Maria Magdalena leefde in een tijd waarin Israël gebukt ging onder de Romeinse  
bezetter. In 53 v. Chr. sloegen de Romeinen in Magdala een Galilese opstand neer. 
Daarbij vonden duizenden inwoners van Magdala de dood of werden gevangen genomen 
en als slaven verkocht. Vanaf 40 v. Chr. probeerde Herodes de Grote de stad in zijn 
greep te krijgen. Ook dit kostte veel mensen het leven3.
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Vloer synagoge van Magdala met altaarsteen of bimah - 1e eeuw



19

3 (Flavius Josephus, De Bello I en II).

4 Meer informatie hierover is te vinden op www.magdala.org

Maria Magdalena heeft beide gebeurtenissen niet meegemaakt maar ze zal er ongetwijfeld 
over hebben horen vertellen. Ze groeide op in een stad waar de Romeinse bezetting 
zeer wel voelbaar was. Het verzet ertegen en het leed dat dit met zich meebracht, zal 
haar van jongs af aan gevormd hebben. 

Het evangelie van Lucas vermeldt dat zij niet onbemiddeld was. Het heeft er alle schijn 
van dat de welvaart van haar woonplaats ook haar familie en haarzelf in financieel 
opzicht voorspoed had gebracht. Hiervoor pleit het feit dat Maria nader wordt aan- 
geduid met de plaats waar zij vandaan komt. Zij heet Maria van Magdala. Zij heet niet 
naar haar vader en ook niet naar haar man. Zij heet naar haar woonplaats hetgeen kan 
duiden op een zekere mate van zelfstandigheid en autonomie.

Er zijn berichten van pelgrimages naar Magdala uit de 6e tot aan de 17e eeuw. Pelgrims 
vermelden daarbij een bezoek aan het huis van Maria Magdalena dat ze konden  
bezichtigen en over de kerk die keizerin Helena (4e eeuw) te harer ere daar had laten 
bouwen. Aan het eind van de 13e eeuw was die kerk niet meer in gebruik, vertelt  
Ricoldus de Monte Crucis in zijn reisverslag Liber Peregrinacionis (1294):

‘Vervolgens kwamen we in Magdala (…), de stad van Maria Magdalena aan het meer 
van Génésareth. We barstten er in tranen uit en hebben er gehuild, want we vonden een 
prachtige kerk, geheel intact, maar in gebruik als een stal. Op die plek hebben we toen 
gezongen en er het Evangelie van de Magdaleense verkondigd.’

Recent (2009) ontdekte de RK priester Juan Solana op de plaats van het oude Magda-
la bij toeval restanten van antieke bebouwing. Hij had er een stuk grond aangekocht 
om een bezinningshuis te bouwen. Israëlische wetgeving vereist dat er eerst opgravin-
gen plaats vinden voordat er gebouwd mag worden. Een opgravingsteam geleid door 
de Israëlische archeoloog Arfan Najar bracht de restanten van een synagoge uit de  
1e eeuw aan het licht met als meest bijzondere vondst een altaar of bimah met daarop 
een in steen gebeitelde afbeelding van de menora of zevenarmige kandelaar uit de 
tempel van Jeruzalem.

We mogen met zekerheid aannemen dat Jezus deze synagoge heeft bezocht. Misschien 
heeft Maria Magdalena Jezus hier wel voor het eerst ontmoet. 

Momenteel is ongeveer 10% van het oude Magdala opgegraven. Solana heeft er een 
archeologisch park ingericht en het bezinningscentrum Duc in Altum.4
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Migdal - Duc in Altum - Bootkapel 

Migdal - Duc in Altum - kapel van Maria Magdalena 
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2. Antieke geschriften

Er zijn nog meer geschriften uit de eerste eeuwen die melding maken van Maria 
Magdalena als lid van de vaste kring van leerlingen rondom Jezus. Zij worden over 
het algemeen gerekend tot de gnostische literatuur (zie Kader 2). Een daarvan is  
het Evangelie van Maria (datering 100-150) dat in 1896 bij toeval in een antiquariaat 
in Cairo werd ontdekt. 

Het evangelie van Maria (Magdalena)

De eerste zes bladzijden van het geschrift zijn verloren gegaan waardoor we midden 
in een gesprek vallen tussen Jezus en Maria, Petrus, Andreas en Levi. Het geschrift 
spreekt over Maria maar uit de inhoud is duidelijk dat het om Maria Magdalena gaat. 

Zij zijn in gesprek over de aard van de materie en de zonde. Hierover zegt Jezus ‘Zonde 
bestaat niet, maar jullie zijn het die de zonde maken.’ Jezus eindigt met de opdracht 
aan de leerlingen om het evangelie te gaan verkondigen. Hierna verdwijnt Hij en laat 
Hij de leerlingen onthutst en bedroefd achter. Maria spreekt hen echter moed in. Petrus 
zegt dat de Verlosser meer van haar gehouden heeft dan van andere vrouwen en vraagt 
haar de woorden van de Verlosser zoals zij die zich herinnert te vertellen. 

Dan vertelt Maria over een gesprek met Jezus en een visioen. Er ontbreken opnieuw 
een aantal pagina’s waardoor alleen het laatste deel van haar verhaal bewaard is. Het 
gaat over de opstijging van de ziel langs vier hemelse machten. De eerste van die machten 
is vanwege het opnieuw ontbreken van pagina’s niet bekend. De overige drie zijn  
Begeerte, Onwetendheid en Toorn. Maria vermeldt welke antwoorden de ziel moet geven 
op de vragen van deze boze machten om de weg naar boven te kunnen vervolgen.

Wanneer Maria is uitgesproken, spreekt Andreas zijn twijfel uit of de Verlosser dit wel 
allemaal gezegd kan hebben, ‘want dit zijn duidelijk afwijkende ideeën.’ Petrus voegt 
hieraan toe ‘Heeft hij dan zonder dat wij het wisten in het geheim met een vrouw  
gesproken? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar luisteren? Heeft hij 
aan haar de voorkeur gegeven boven ons?’ 

Dan begint Maria te huilen maar Levi verdedigt haar en geeft Petrus een scherpe  
berisping: ‘Petrus, jij bent altijd boos. Als de Verlosser haar waardig gekeurd heeft, 
wie ben jij dan wel om haar af te keuren. Vast staat dat de Verlosser haar goed kende 
en daarom meer van haar hield dan van ons.’ Het slot van de tekst vermeldt dat de 
leerlingen daarna op weg gaan om te prediken en te verkondigen.
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Kader 2  Gnostische geschriften  

Gnosis is het Oudgriekse woord voor kennis. Gnosis is de kern in de religieuze 
overtuiging van een aantal religies die zich in de eerste eeuwen na Chr. ontwik-
kelden: het hermetisme, de gnostiek, het mandeïsme en het manicheïsme. Gnosis 
is het verwerven van het inzicht in de oorsprong, de huidige situatie en de  
bestemming van de mens. Het centrale thema was dat de mens afkomstig is uit 
een goddelijke wereld en in zijn aardse hoedanigheid een goddelijke kern in zich 
draagt. Die kern is verstrikt geraakt in de materie of in het kwaad in de stoffelijke 
wereld. Demonische krachten, soms ook geïnterpreteerd als hartstochten of het 
noodlot, trachten die kern gevangen te houden in zijn lichamelijk omhulsel. 
Wie de werkelijke situatie kent en dus ook weet heeft van zijn goddelijke kern 
en van de mogelijkheid tot terugkeer naar de goddelijke wereld heeft gnosis en 
kan verlossing vinden.
 
Er waren ook christelijke stromingen met gnostische kenmerken. Deze stromingen 
beschouwden Jezus als de Verlosser die zijn leerlingen bekend maakte met de 
kennis die nodig was om na de dood terug te keren naar de goddelijke wereld.
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Nog meer teksten

Andere ons bekende geschriften waarin Maria Magdalena een plaats heeft als promi-
nente leerlinge van Jezus zijn het Evangelie van Thomas (datering 150), het Evangelie 
volgens Filippus (datering 150–250), Dialoog van de Verlosser (datering 150-200) en 
de Pistis Sophia (datering Koptische tekst 350, oorspronkelijke Griekse tekst 250). 

Al deze teksten portretteren Maria Magdalena als begaafde en geliefde discipel, als 
spiritueel leidsvrouw en de enige die Jezus’ leringen echt begreep. Zij speelt in de  
teksten een actieve en zelfstandige rol. Dit leidt af en toe tot spanningen tussen haar 
en de mannelijke leerlingen. Met name Petrus ergert zich nogal eens aan haar kennis 
en welbespraaktheid. Maar anderen nemen het altijd weer voor haar op en het komt 
nergens tot onherstelbare onenigheden. 

Wat vertellen ons deze teksten? Zij zijn ver na de dood van Maria Magdalena en de 
leerlingen van het eerste uur op schrift gezet. Het zijn geen bronnen die feitelijkheden 
over haar persoon onthullen of iets zeggen over de manier waarop de leerlingen met 
elkaar omgingen. Deze geschriften getuigen wél van de wijze waarop de christelijke 
gemeenschappen waar deze teksten in omloop waren, dachten over bepaalde thema-
tieken en het spiritueel leiderschap van zowel mannen als vrouwen. We kunnen daaruit 
in ieder geval afleiden dat vrouwelijk leiderschap in de vroege kerk weliswaar niet 
zonder meer vanzelfsprekend en onbesproken was, maar wel werd geaccepteerd en 
zelfs onderschreven. 

Kerkvaders en Kerkorden

Kerkvaders als Irenaeus van Lyon (2e eeuw), Origenes van Alexandrië, Tertulianus van 
Carthago, Hippopytus van Rome (3e eeuw) en Augustinus van Hippo (4e eeuw) noemen 
Maria Magdalena ronduit apostel of discipel. De traditie dat Maria Magdalena en 
andere vrouwen eerste getuigen zijn van de opstanding en eerste verkondigers van de 
verrijzenis had kennelijk zo’n overtuigende papieren dat zij daar niet omheen konden. 
Zij prijzen Maria Magdalena om haar trouw, moed en geloof. Maar tegelijkertijd 
kennen ze aan de begrippen apostel en discipel, wanneer ze betrekking hebben op Maria 
Magdalena en andere vrouwen, wel een andere status toe. Het komt erop neer dat zij 
het  apostelschap van Maria Magdalena zien als beperkt tot de apostelen (Apostola 
apostolorum), zonder autonomie en gezag maar gekenmerkt door gehoorzaamheid. 

In 1945 werden in het woestijnzand bij Nag Hammadi boekrollen gevonden waaronder 
twee kerkorden: Leringen van de Apostelen en Kerkelijke leerregels van de heilige 
Apostelen (datering 250-350). In beide geschriften wordt Maria Magdalena discipel 
genoemd. Ook wordt er vanuit gegaan dat zij als zodanig bij het Laatste Avondmaal 
aanwezig was. Dat betekent volgens de apostelen echter niet dat vrouwen bij de  
bediening van de Eucharistie een rol zouden kunnen spelen. Wel verdedigen de apostelen 
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Evangelie van Maria - gedeelte van koptisch handschrift - 100-150

het vrouwelijk diakenschap. Vrouwelijke discipelen worden geacht te bidden en de 
hulpbehoevenden bij te staan, mannelijke discipelen geven onderwijs en bedienen de 
eucharistie. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de rol van vrouwen binnen de Kerk in de eerste 
vier eeuwen flink ter discussie stond. De meningen hierover waren verdeeld. Kennelijk 
was het telkens weer nodig te weerleggen dat de rol van mannen en vrouwen binnen 
de kerk een gelijkwaardige kan zijn. We zien hierin wat de invloed is geweest (en nog 
steeds is!) van een paternalistische cultuur op de interpretatie van het evangelie dat 
spreekt over broeder- en zusterschap in de Heer. 
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3. De vroege Middeleeuwen

We hebben al gezien dat de Kerk zoals zij zich in de eerste eeuwen ontwikkelde moeite 
had met de plaats van vrouwen. Dat had alles te maken met de heersende cultuur waar 
mannen op velerlei vlak vanzelfsprekend een dominante positie hadden en deze ook 
binnen de Kerk opeisten. Met als gevolg dat de gevestigde Kerk zich aan het begin van 
de Middeleeuwen had ontwikkeld tot een instituut dat vrouwen weerde uit leiding- 
gevende posities. 

Wat moest deze Kerk met een vrouw die onlosmakelijk verbonden was met de belang-
rijkste momenten van het Christendom en door de Heer zelf was uitverkoren tot Eerste 
Verkondiger? 
 

Samengesteld beeld

Al vanaf de 3e eeuw zijn er preken van kerkvaders waarin wordt gesuggereerd dat 
Maria Magdalena wel eens dezelfde vrouw zou kunnen zijn als de zondares die Jezus’ 
voeten zalft en vergeving ontvangt (Lucas 8,36-50). In het evangelie van Lucas heeft 
deze vrouw geen naam en wordt er niets gezegd over de aard van haar zondigheid.  
In het evangelie van Johannes komt een verhaal voor van een vrouw die op vergelijkbare 
wijze Jezus’ voeten zalft. Deze vrouw heeft wel een naam, zij heet Maria van Bethanië 
en is de zus van Martha en Lazarus (Johannes 12,1-8). 

Het is door toedoen van paus Gregorius de Grote (540-604) dat deze ‘geconstrueerde’ 
Maria Magdalena, samengesteld uit de verschillende Bijbelse figuren, de kerkelijke 
zegen kreeg. Hij was ook degene die de zondares uit Lucas beschreef als een prostituee. 
In een beroemde paaspreek (591) over Maria Magdalena heeft hij de fusie van de 
verschillende vrouwen grondig voltrokken en haar zondigheid voor het eerst expliciet 
geduid als zonden van seksuele aard:

“Met het parfum dat eens op schandelijke wijze haar eigen lichaam deed geuren, zalfde 
ze nu de voeten van de Heer; haar ogen die eens wereldse zaken aanschouwden, vulden 
zich nu met tranen van boete; met het haar dat voordien in dienst stond van haar aan-
trekkelijkheid, worden nu de voeten van de Heer gedroogd; van haar lippen kwamen 
voorheen overmoedige woorden van trots, nu kussen diezelfde lippen de voeten van 
de Heer. Ze veranderde de massa van haar misdaden in deugden, om God volledig in 
boete te dienen.”  (Citaat uit de preek van Gregorius de Grote)

Na dit pauselijk fiat was het hek van de dam! Vanaf dat moment werden in West- 
Europa talrijke verzonnen biografieën over Maria Magdalena geschreven waarin de vage 
beschrijvingen uit het evangelie werden ‘verrijkt’ met flamboyante en smeuïge details. 
Zoals verhalen over haar rijkdom en status, over haar familie en hun bezittingen in 
Bethanië, Jeruzalem en Magdala. Zij zou zelfs een rijke edelvrouw zijn van koninklijke 
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afkomst. En ook verhalen die vertellen over haar leven als vrouw van lichte zeden en 
over de inspanningen van Martha die haar zus weer op het rechte pad wilde brengen. 
Kortom: de fantasie kreeg alle ruimte!

In de 8e eeuw werden bovendien ook nog de legenden over Maria van Egypte toe- 
geschreven aan Maria Magdalena. Maria van Egypte was een voormalig prostituee die 
om boete te doen voor haar verleden 30 jaar in de woestijn in een grot als kluizenares 
zou hebben geleefd. Dit maakte de complexe beeldvorming over persoon en leven van 
Maria Magdalena compleet.

Al deze verhalen vormden en vormen een rijke inspiratiebron voor schilders, beeld-
houwers, musici, theatermakers en fotografen. Maria Magdalena is een dankbaar  
onderwerp; zij wordt in de kunst tot op de dag van vandaag in tal van hoedanigheden 
gretig verbeeld. 

Biechtstoel Sint Servaaskerk - Kampenhout -België -
Maria Magdalena heeft een schedel in de linkerhand als teken van boete.
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5 De zeven hoofdzonden: gulzigheid, hebzucht, traagheid, jaloezie, wraak, lust en trots.

Boetelinge

Vanaf de 7e eeuw wordt Maria Magdalena niet meer allereerst gekend door haar  
getuigenis van de opstanding maar vooral door haar ‘levensverhaal’ als boetelinge. 
Dat kwam de Kerk in de Middeleeuwen bij de ontwikkeling van de kerkelijke leer over 
barmhartigheid, boete en vergeving goed van pas. De zeven demonen die door Jezus uit 
Maria Magdalena waren verdreven, ontwikkelden binnen het middeleeuwse katholicisme 
tot de zeven hoofdzonden5. Maria Magdalena ging samen met Petrus en Paulus behoren 
tot de drie grote boetedoeners: Petrus omdat hij de Heer had verloochend, Paulus omdat 
hij de christenen had vervolgd en Maria Magdalena omdat ze een losbandig leven had 
geleid. Ze staan dan ook vaak gedrieën afgebeeld op biechtstoelen. Hun voorbeeld 
diende als getuigenis van Gods barmhartigheid en vergeving.

De kerken van het Oosten

De Oosters-Orthodoxe kerken hebben  
Maria Magdalena nooit geïdentificeerd met 
de zondares die Jezus zalft of Maria van 
Bethanië of welke andere vrouw dan ook. 
De kerken van het Oosten hebben altijd  
geleerd dat Maria Magdalena heel haar leven 
een deugdzame vrouw was, ook vóórdat ze 
zich aansloot bij de leerlingen van Jezus.  
Ze hebben haar nooit als boetelinge gevierd. 
De Oosterse Kerken eren haar als Draagster 
van Mirre en als Apostelgelijke. Volgens de 
Oosterse traditie vertrok Maria Magdalena 
samen met Maria de moeder van de Heer 
en met Johannes na Jezus’ hemelvaart naar 
Efese. Daar is zij gestorven. Keizer Leo VI 
zou haar relieken in 599 vandaar over- 
gebracht hebben naar Constantinopel.

Paaseieren

Al eeuwenlang is het de gewoonte onder orthodoxe christenen om op Paaszondag elkaar 
beschilderde eieren te geven en daarbij te zeggen: Christus is verrezen!  De eieren zijn 
symbool van nieuw leven, van Christus die is opgestaan uit het graf. De orthodoxe 
traditie vertelt dat dit gebruik teruggaat op een legende over Maria Magdalena.  
Na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus ging Maria Magdalena naar Rome 
om daar het evangelie te verkondigen. Keizer Tiberius nodigde  haar uit voor een banket. 

Icoon Maria Magdalena 
- Grieks Orthodox - 

Iconenwerkplaats Kalambaka 2019
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Maria Magdalena met het rode ei 
Mozaïek boven ingang orthodox klooster te Vézelay  

Het was de gewoonte dat de gasten een presentje meebrachten voor de gastheer of 
gastvrouw. Maria Magdalena nam een ei mee, gaf dit aan de keizer en zei: Christus 
is verrezen! De keizer lachte en zei dat niemand uit de dood kon opstaan. Wat zij  
beweerde was net zo moeilijk te geloven als dat een wit ei rood kon worden. De keizer 
was nog niet uitgesproken of het ei in zijn handen kleurde dieprood. Maria Magdalena 
verkondigde daarna het evangelie aan heel het keizerlijk huis. Zo zijn gekleurde eieren 
vanaf vroegchristelijke tijden het symbool geweest voor de opstanding van Christus.
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4. Maria Magdalena in Frankrijk

Legenda Aurea

Een paar eeuwen later, in de Hoge Middeleeuwen, deden er in de Westerse kerk  
inmiddels talloze legenden de ronde over allerlei heiligen. Eind 13e eeuw besloot de  
Italiaanse dominicaan Jacopo da Varazze – beter bekend als Jacobus de Voragine 
(1228-1298), aartsbisschop van Genua – al deze verhalen te bundelen in de Legenda 
Aurea (Latijn voor Gouden legenden). Het gold in die tijd als een praktisch handboek 
met informatie over heiligen en feestdagen geordend volgens de Romeinse kalender. 

Het boek bevat spannende verhalen over martelaren, heilige mannen en vrouwen, 
bisschoppen, abten en maagden en had zo’n groot succes dat het in de loop van de 
veertiende eeuw vertaald werd in alle West-Europese volkstalen. Het boek werd graag 
gelezen en vooral geciteerd in preken waardoor het een goed instrument bleek om de 
officiële leer van de kerk over te brengen op een breed publiek. Ook kunstenaars putten 
er inspiratie uit en beeldden de verhalen uit in gebrandschilderde ramen, houtsneden 
en sculpturen. De Legenda Aurea wordt daarom beschouwd als een belangrijke bron 
voor de kennis van de Middeleeuwse cultuur in West-Europa. 

Kruisiging - Ottaviano Nelli - 
fresco 15e eeuw - Trincipaleis Foligno Italië -

Links staat Jacobus de Voragine afgebeeld als bisschop met staf en Legenda Aurea 
in de linkerhand.
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Legenda Aurea en Maria Magdalena

In de Legenda Aurea (L.A.) is ook een bijzonder en uitvoerig verhaal over Maria 
Magdalena opgenomen. Het verhaal begint met een korte duiding van de persoon van 
Maria Magdalena:

Magdalena betekent zoveel als ‘manens rea’ = ‘blijvend schuldig’; of het kan ook  
betekenen ‘de gesterkte’ of ‘de stralende’. Daarmee wordt aangeduid hoe zij was vóór, 
tijdens en ná haar bekering. Want vóór haar bekering was zij schuldig, waarmee zij de 
eeuwige straf had verdiend. Tijdens haar bekering werd zij gesterkt door het harnas 
van het berouw: zij wapende zich uitstekend met alle wapens van boete en berouw; en 
zoals haar vroegere leven bepaald was geweest door lust, zo werd dat nu bepaald door 
de offers die zij bracht. Na haar bekering straalde zij van de overvloed aan genade, want 
waar de zonde overvloedig is, daar zal de genade nog overvloediger zijn (L. A. 01.26).

Het is duidelijk dat deze tekst vanzelfsprekend uitgaat van het samengestelde beeld van 
Maria Magdalena: zondares, boetelinge en begenadigde heilige. 

Aankomst in Frankrijk

Dan gaat het verhaal verder met de beschrijving van de aankomst van Maria Magdalena 
in Zuid-Frankrijk.  

Veertien jaar na Jezus’ hemelvaart - zo vertelt de Legenda Aurea – was Maria Magdalena 
samen met haar broer Lazarus en haar zus Martha door een groep heidenen in een 
bootje gezet en de zee opgestuurd. Zij werden vergezeld door een Romeinse jongeling 
Maximinus, een dienstmeisje Martilla en de door Jezus genezen blindgeborene die de 
naam Cedonius droeg. 

Dit scheepje is vervolgens op wonderbaarlijke wijze 
(zonder zeil en roer!) de hele Middellandse Zee 
overgestoken en gestrand in Zuid Frankrijk. Daar 
verkondigden zij het evangelie aan de plaatselijke 
bevolking. Maria Magdalena richtte haar apostolaat 
vooral op de inwoners van de naburige stad Marseille. 
Heel Marseille bekeerde zich en koos vervolgens  
Lazarus tot eerste bisschop (St. Lazaire). Maximinus 
werd bisschop van Aix-en-Provence (St. Maximin) en 
Martha bekeerde Tarascon. 

Een andere versie van het verhaal vertelt dat ook  
Maria Salomé en Maria van Klopas (soms ook Maria

Stadswapen van 
Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

6 Vertaling Legenda Aurea: Dries van den Akker S.J., zie www.heiligen.net 
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van Jakobus genoemd) mee reisden. Deze beide vrouwen zouden in een apart bootje 
hebben gezeten. Zij kwamen aan land bij een Zuid-Franse plaats die sindsdien naar hen 
is genoemd: Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. Dit plaatsje is bekend als bedevaartplaats van 
Spaanse Roma omdat nog weer een andere variant van de legende vertelt dat de beide 
Maria’s werden verwelkomd door Sara, een stamhoofd van een Roma gemeenschap die 
aan de monding van de Rhône leefde. 

Na haar missionering – zo vertelt de Legenda Aurea verder -  trok Maria Magdalena 
zich vrijwillig terug in een grot om haar zonden nog verder uit te boeten. Elke dag 
kwamen engelen uit de hemel om haar te voeden met hemelse spijs en drank. Op de 
laatste dag van haar leven gaat Maria Magdalena naar de kathedraal van St. Maximin 
waar Maximinus haar de communie brengt waarna zij in vrede sterft. 

De grot waar Maria Magdalena zich terugtrok en waar haar relieken liggen, is tot op de 
dag van vandaag een bedevaartsoord: Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. In de kathedraal 
van Saint Maximin bevindt zich de schedel van Maria Magdalena.

Beeld van de H. Sara. 
Crypte Notre Dame de la Mer, 
Les-Saintes-Maries-de-la-Mer

Engelen brengen Maria Magdalena 
de communie  

Lorenzo di Credi - ca. 1510 
- Tempera op hout - 

Christian Museum Esztergom 
Hongarije
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Maria Magdalena en Vézelay

De Legenda Aurea  maakt ook melding van de overbrenging van de relieken van Maria 
Magdalena naar Vézelay: 

In de tijd van Karel de Grote, om  
precies te zijn in het jaar 769, was  
Gerhardus hertog van Bourgondië. 
Omdat hij bij zijn vrouw geen kinderen 
kreeg, gaf hij met milde hand heel zijn 
bezit weg aan de armen en bouwde vele 
kerken en kloosters. Na de stichting 
van het klooster Vézelay zond hij in 
samenwerking met de abt een monnik 
met een waardige geleide naar Aix met 
de bedoeling om als het mogelijk was 
vandaar relieken van Maria Magdalena 
mee terug te brengen. Bij de stad aan-
gekomen, trof de monnik haar door 
de heidenen volkomen verwoest aan. 
Hij vond een in marmer uitgehouwen 
graf: uit de afbeeldingen maakte hij op, 
dat het lichaam van Maria Magdalena 
daarin moest liggen, want op het graf 
was zeldzaam kunstig haar geschiedenis 
in steen uitgehouwen.

‘s Nachts brak hij het graf open, nam de relieken eruit en bracht ze over naar de  
herberg waar hij logeerde. In diezelfde nacht nog verscheen hem Maria Magdalena en 
zei hem, dat hij niet bang moest zijn, maar integendeel het werk dat hij begonnen was, 
tot een goed einde moest brengen. Zo maakte hij zich op voor de terugweg. Maar toen 
hij nog een halve mijl van zijn klooster verwijderd was, kreeg hij met geen mogelijkheid 
meer de relieken van hun plaats. Op het moment echter dat de abt en de andere  
monniken hem in plechtige processie tegemoet gingen, kon hij met grote eerbied de 
relieken ongehinderd thuisbrengen (L.A. 06).

Rond het midden van de 11e eeuw claimt de abt van de Benedictijner abdij van  
Vézelay dat de beenderen van Maria Magdalena - zoals de Legenda Aurea vertelt -  
dáár onder de kerk begraven zouden liggen. Een monnik genaamd Badilon, zou ze al in 
882 uit Saint Maximin hebben ‘gestolen’ om ze uit handen van de Saracenen te redden. 

< Abdijkerk en basiliek Sainte Marie Madeleine te Vézelay - Frankrijk

Maria Magdalena omringd door engelen
 - houtsnede - 

Kathedraal van Sint Jan, Torun, Polen
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Reliek van Maria Magdalena 
in de Sainte Marie Madeleine 

te Vézelay - Frankrijk

Beeld bij ingang crypte 
Sainte Marie Madeleine 

te Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

>
Reliek van de schedel 
van Maria Magdalena 

in de crypte van de basiliek 
van Sainte Marie Madeleine te 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
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In 1058 schenkt paus Stefanus IX een pelgrimsprivilege aan de abdij en het kleine 
dorpje Vézelay wordt vervolgens overspoeld door talrijke pelgrims. Er wordt een nieuwe 
kerk gebouwd – de huidige Sainte Marie Madeleine - om de toevloed van pelgrims te 
kunnen bergen. 

Als enkele eeuwen later de twijfel over de waarheid van deze beendersmokkel groot 
wordt, worden de beenderen van Maria Magdalena als bij toeval in 1265 ‘ontdekt’ 
onder het hoogaltaar in de kerk van Vézelay.

In 1279 worden in St Maximin eveneens de beenderen van Maria Magdalena ontdekt. 
Paus Bonifatius VIII verklaart deze beenderen als werkelijk van Maria Magdalena.  
De relieken bevinden zich immers vlakbij de grot Sainte Baume, waar Maria Magdalena 
zich volgens de legende zou hebben verborgen tot haar dood. 

De vele legenden hebben ertoe geleid dat in Frankrijk tot op de dag van vandaag een 
levendige cultus bestaat rond Maria Magdalena. La Madeleine is er een geliefde heilige. 
Door heel Frankrijk kom je in veel kerken afbeeldingen tegen die haar weergeven als 
prominente leerlinge van Jezus. 

Altaar met reliëf Laatste Avondmaal 
- Saint Volusien te Foix - Zuid Frankrijk 

Maria Magdalena zit aan Jezus’ linkerhand. - 12e eeuw
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Afbeelding van het Laatste Avondmaal - Sarzeau - Bretagne 
Maria Magdalena zit aan Jezus’ linkerhand. Het zalfpotje staat bij haar op tafel. 

Sainte Madeleine Parijs - Maria Magdalena wordt door engelen ten hemel gedragen. 
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5. Van mystica tot heilige Graal

Wie dacht dat met het voorgaande alles over de legendevorming rond Maria Magdalena 
zal zijn gezegd, vergist zich deerlijk. Integendeel, de beeldvorming over haar persoon 
en levenswandel groeit aan met zowel vrome als sensationele verhalen. Hieronder een 
bloemlezing.

Mystica

In haar geestelijk werk De Innerlijke Burcht onderscheidt de grote mystica Teresia van 
Avila (1515-1582) vier stappen van de opgang van de menselijke ziel tot God: meditatie, 
stil gebed, de slaap der vermogens en de extase. Bij elk van deze stappen haalt zij Maria 
Magdalena als eerste en belangrijkste voorbeeld aan. 

Kardinaal Pierre de Bérulle (1575-1629) verklaart in zijn boek Elévation sur Sainte 
Madeleine Maria Magdalena als het prototype van de mysticus. 

Concubine

In de late Middeleeuwen en Renaissance beginnen speculaties de ronde te doen over 
de mogelijkheid dat Jezus en Maria Magdalena een relatie hadden. Dit zou terug te 
voeren zijn op de ketterse leer van de Katharen (zie Kader 3: Katharen).

Zo betoogt de 13e eeuwse cisterciënzer monnik en kroniekschrijver Peter van Vaux de 
Cernay dat de Katharen Maria Magdalena beschreven als Jezus’ concubine. 

Een anoniem document uit diezelfde tijd, mogelijk geschreven door de franciscaan 
Ermengaud van Béziers, verklaart iets soortgelijks: 

Ook leren zij [de Katharen] in hun geheime bijeenkomsten dat Maria Magdalena de 
vrouw van Christus was. Zij was de Samaritaanse vrouw tegen wie Hij zei: “Roep uw 
man”. Zij was de vrouw die op overspel was betrapt, die Christus had vrijgelaten, 
opdat de Joden haar niet zouden stenigen, en zij was bij Hem op drie plaatsen: in de 
tempel, bij de bron en in de tuin. Na de opstanding verscheen Hij als eerste aan haar.

Of dit werkelijk overeenkomst met wat de Katharen leerden, is niet bekend. Er zijn 
geen historisch betrouwbare bronnen die hiervan melding maken. Mogelijk werd dit 
van kerkelijke zijde beweerd om de leer van de Katharen als afvallig in diskrediet te 
brengen. Dat het woord ketters in de betekenis van afvallige is afgeleid van Katharen 
ondersteunt deze veronderstelling. 
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Kader 3  Katharen  

De Katharen vormden een christelijke beweging die in de 12e en 13e eeuw 
veel aanhangers had in de Langedoc. De naam Katharen komt van het Griekse 
woord katharos dat rein of zuiver betekent. Het woord had echter een 
betekenisverschuiving doorgemaakt. Het betekende in die tijd afvallige van  
de Rooms-Katholiek leer. 

Zelf noemden zij zich gewoon christenen. Hun leer week echter af van de leer 
van de Kerk. Zij waren geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus Christus 
maar interpreteerden de Bijbel in dualistische zin. Dat wil zeggen als een boek 
dat getuigt van de strijd tussen Goed en Kwaad. Zij duidden de God van het 
Oude Testament als een kwade macht die veroorzaakt had dat de aarde leed 
onder de macht van Satan. De God van het Nieuwe Testament, de Vader van 
Jezus Christus, had alle macht in de hemel. Hij had de engelen geschapen en de 
zielen van de mensen. Door een zuiver leven, in navolging van Jezus Christus, 
kon de menselijke ziel verlossing vinden. 

De Inquisitie maakte uiteindelijk aan deze beweging een einde. 



Afgewezen bruid van Kana

Andere legenden vertellen dat Maria 
Magdalena de afgewezen bruid is van 
Johannes. Zij zouden het bruidspaar 
zijn geweest van Kana op wiens brui- 
loft Jezus water in wijn veranderde.

Johannes verliet zijn bruid en sloot 
zich aan bij het gezelschap van  
leerlingen van Jezus. Uit wanhoop 
wist Maria Magdalena niets beters 
te doen dan zich dus ook maar bij 
dit gezelschap te voegen.  
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Boetvaardige Maria Magdalena in grot - Kunstenaar onbekend - 19e eeuw

>
Artemisia Gentileschi (1593-1653) 
De berouwvolle Maria Magdalena 

(olieverf op doek ong. 1620 
- Palazzo Pitti Florence. 

(Deze afbeelding is bijzonder 
omdat de kunstenaar een vrouw is)
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Berouwvolle schoonheid

Veel schilders en beeldhouwers vonden in de mythevorming rond Maria Magdalena 
een dankbare bron van inspiratie. Zij is vaak afgebeeld als een berouwvolle jonge 
vrouw met attributen die met zonde, bekering en vergeving te maken hebben, zoals 
lange haren, naakt, met een schedel in de hand of aan haar voeten, of verblijvend in 
een woestijn of woestenij. Kunstenaars harmoniseerden op deze manier verschillende 
evangelieverhalen en legenden. 

Heilige Graal

De Fransman Pierre Plantard (1929-2000) verzon het verhaal van de Priorij van Sion, 
een geheim genootschap dat volgens hem al in de Middeleeuwen bestond. De Priorij 
van Sion zou in 1099 door Godfried van Bouillon zijn gesticht in Jeruzalem op de 
berg Sion. Veel roemruchte geleerden als Leonardo da Vinci en Isaac Newton zouden 
er lid van zijn geweest en zich hebben ingespannen om in het geheim de dynastieke 
rechten van de Merovingers7 te bewaken. Deze zouden afstammen van Jezus Christus. 
Plantard maakte daarbij handig gebruik van de veelheid en verwardheid aan legenden 
over Maria Magdalena. Hij bedacht het verhaal dat de van Jezus zwangere Maria 
Magdalena na Jezus’ dood met de hulp van Jozef van Arimatea naar Frankrijk was 
gevlucht. Zij bracht daar hun dochter Sara ter wereld die de stammoeder zou zijn van 
de Merovingen. 

De San Greal (Latijn voor Heilige Graal) die het bloed van Christus had bevat, moest 
verstaan worden als Sang Reaal (Oud-Frans voor koninklijk bloed). Maria Magdalena 
was de werkelijke San Greal die de bloedlijn van Jezus doorgaf aan volgende koninklijke 
generaties.

Plantard meende dat hij zelf een rechtstreekse afstammeling van deze Merovingen was. 
Hiermee claimde hij recht te hebben op de titel Koning van Frankrijk. 

Plantard was iemand die we nu als fantast en complotdenker zouden bestempelen. Zijn 
verzinsels zouden in de vergetelheid zijn geraakt ware het niet dat de Franse schrijver 
Gérard de Sède ze in een boek blijkbaar dermate boeiend en overtuigend weergaf dat 
ze deel gingen uitmaken van het complexe beeld van Maria Magdalena. 

7 De Merovingers waren een dynastie van Frankische koningen die van de 5e tot in de 
8e eeuw heersten over delen van het huidige Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België 
en Nederland.
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6. Maria Magdalena in onze tijd

Spannende avonturen, wonderverhalen, romantiek, devotie, complottheorieën, erotiek. 
Dat alles is te vinden in de keur van verhalen die de eeuwen door over Maria Magdalena 
de ronde deden. Het zijn allemaal ingrediënten die een goed verhaal opleveren, inspiratie 
voor beeldende kunst, een meeslepend boek of spannende film. De veelheid aan speculaties 
en interpretaties over persoon en leven van Maria Magdalena is blijven groeien tot op 
de dag van vandaag. Ook in onze tijd staat Maria Magdalena volop in de belangstelling!

Moderne romans

Opeenstapeling van uiteenlopende legendes en speculaties over Maria Magdalena als 
echtgenote van Jezus hebben geleid tot een aantal romans die de afgelopen decennia 
veel aandacht kregen. Zoals de Da Vinci Code van Dan Brown (2003), Het Magdalena 
Mysterie van Kathleen McGowan (2005) en Het heilige bloed en de heilige graal van 
Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln (2006). Deze boeken worden geduid 
als ‘fact-fiction’. De auteurs zijn getalenteerde schrijvers die op boeiende wijze feiten 
met verzinsels weten te verweven. Daardoor vonden en vinden deze boeken een breed 
publiek. 

Films

Sinds het medium film opgang maakte, is er een indrukwekkend aantal Jezusfilms 
geproduceerd. En zonder Jezus uiteraard geen Maria Magdalena. De meest bekende 
films zijn King of Kings (1927)8,  The greatest Story Ever Told (1965); Jesus Christ 
Superstar (1973/2000), The Last Temptation of Christ (1988), The Passion of Christ 
(2003) en The Son of Man (2006).

In al deze films wordt Maria Magdalena geportretteerd in beelden zoals zij in de westerse 
traditie naar voren komt: als een zondares, als boetvaardige hoer, als minnares van 
Judas of als geliefde leerling van Jezus.

Op 26 februari 2018 ging in Londen de film Mary Magdaline – Her story should be 
told, geregisseerd door Garth Davis in première. De film vertelt het evangelieverhaal 
gezien vanuit het perspectief van Maria Magdalena. In deze film probeert de jonge 
vrouw Maria Magdalena zich los te maken van de traditionele gewoontes van haar 

8 In deze film krijgt Maria Magdalena een prominente rol toebedeeld. Zij is een rijke 
courtisane, die Judas als minnaar heeft. In de openingsscène rijdt zij in vol ornaat uit 
in een koets, getrokken door zebra’s, om haar geliefde Judas te redden uit handen van 
een timmerman uit Nazaret. Jezus drijft vervolgens haar demonen uit, die verbeeld als 
de zeven doodzonden, opgewonden om haar heen zweven. 
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familie en dorp. Ze vindt wat ze zoekt bij een nieuwe beweging geleid door Jezus van 
Nazaret. Ze trekt met de groep mee tot in Jeruzalem waar ze getuige is van de kruisiging 
van Jezus. Zij is de eerste aan wie Jezus na zijn opstanding verschijnt.  

Het is de eerste film waarbij de regisseur zich tot doel heeft gesteld om het werkelijke 
verhaal van Maria Magdalena zo bijbelgetrouw mogelijk in beeld te brengen!

 

Affiche van de film Maria Magdalena
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7. Apostel van de Hoop

De evangeliën vertellen dat Maria uit Magdala, samen met nog een aantal andere met 
name genoemde vrouwen, hoort tot de groep leerlingen van Jezus. Zij trekken met hen 
mee en ondersteunen hen financieel. De vrouwen zijn getuigen van de kruisiging en de 
graflegging. Maar de meest prominente plek neemt Maria Magdalena in bij de verrijze-
nisverhalen. Vooral de versie uit het evangelie van Johannes is bijzonder. Johannes vertelt 
dat Maria Magdalena de eerste is aan wie de verrezen Heer verschijnt en dat Hij haar 
opdraagt dit blijde nieuws aan de andere leerlingen te gaan vertellen.  Ook de andere 
evangelisten maken melding van deze zending. Hiermee is Maria Magdalena de eerste 
Verkondiger, de Apostel der Apostelen, zoals diverse kerkvaders haar later zullen noemen. 

Toch is Maria Magdalena binnen de geschiedenis van de Westerse Kerk niet als Eerste 
Getuige van de Verrijzenis bekend geworden. Al gauw is haar persoon door gezochte 
redeneringen en halve interpretaties vervlochten met de boetvaardige zondares die, 
wanneer Jezus’ aanligt aan tafel bij een farizeeër, zijn voeten wast met haar tranen, 
droogt met haar haren, ze kust en inwrijft met olie.  Er staat niet dat deze vrouw een 
prostituee was, maar de term ‘zondares’ en haar loshangende haren suggereren dat wel. 
Zo ging Maria Magdalena, nota bene de Apostel van de Verrijzenis, de geschiedenis in 
als bekeerde prostituee. Een karaktermoord, begaan om te voorkomen dat vrouwen 
binnen de kerk een al te prominente rol van betekenis zouden krijgen. 

Vanaf de 20e eeuw is binnen de Rooms-Katholieke Kerk, met name vanuit en door 
toedoen van vrouwenstudies theologie, de beeldvorming van Maria Magdalena weer 
veelal naar evangelische proporties teruggebogen. Op basis van grondige exegeses is 
aangetoond dat het beeld van de samengestelde Maria Magdalena onhoudbaar is. 
Deze studies leidden ook tot ander inzicht in de rol van vrouwen in de vroege kerk en 
vroegchristelijke literatuur. 

Dit had tot gevolg dat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) het beeld 
van Maria Magdalena is hersteld. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd op  
22 juli, op de naamdag van Maria Magdalena, het verhaal uit Lucas over de boetvaardige  
zondares gelezen. Maar het Tweede Vaticaans Concilie gaf Maria Magdalena haar 
plaats onder de apostelen terug. Vanaf dan wordt op 22 juli het verrijzenisverhaal 
gelezen uit het evangelie van Johannes. 

Op 10 juni 2016 maakte de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling 
van de Sacramenten per decreet bekend dat de gedachtenis van Maria Magdalena  
(22 juli) tot feest is verheven. Paus Franciscus noemt haar Apostel van de Hoop. 

Sindsdien is zij ook liturgisch verheven tot de rang van apostel. Dat betekent dat, wanneer 
haar feestdag op zondag valt, de gebeden en de prefatie daarop zijn aangepast. 
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Tot slot

Buitelende beelden

Uit de verhalen door de eeuwen heen komt een veelheid en verscheidenheid aan beelden 
van Maria Magdalena naar voren.9 Beelden die in elkaar overlopen, beelden die elkaar 
bevestigen en beelden die strijdig zijn met elkaar. Wie er op terugkijkt kan zich alleen  
maar verbazen over en wellicht ergeren aan zoveel (bewuste en onbewuste) halve 
waarheden, invullingen, geschiedvervalsing,  toeschrijvingen en verzinsels.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de beelden niet zozeer iets vertellen over de persoon 
van Maria Magdalena maar des te meer over de tijdgeest, de heersende cultuur, de 
maatschappelijke patronen en de kerkpolitiek van de tijden waarin de verhalen zijn 
ontstaan. De conclusie is gerechtvaardigd dat de beeldvorming over Maria Magdalena 
vooral tot doel had een bepaalde theologie en kerkelijke leer te dienen. Dat deze heeft 
bijgedragen aan de wijze waarop eeuwenlang de positie van vrouwen in kerk en maat-
schappij werd beoordeeld en bepaald. 

Beelden geven vorm en sturing aan verwachtingspatronen, aan maatschappelijke en 
kerkelijke waarden, aan ideologieën, aan mensbeelden en beleving van identiteit. Beelden 
helpen om de heersende cultuur, ethiek en moraal te internaliseren. Beelden kunnen 
helpen, helen en opbouwen, maar ook onderdrukken, afbreken en vernietigen. Beelden 
zijn een krachtig instrument, ze kunnen bevrijden maar ook manipuleren en knechten. 

Patrones10 

Maria Magdalena is patrones van vrouwen in het algemeen; van scholieren en stu-
denten; van ieder die in verleiding gebracht wordt; van prostituees, prostituees met 
spijt, boetvaardige en berouwvolle zondaars, penitenten en boetelingen; van kappers,  

9 Bij het schrijven van dit boekje is dankbaar gebruik gemaakt van de boeken van  
Esther de Boer: Maria Magdalena – De mythe voorbij – Meinema 1996 en De geliefde 
discipel – Vroegchristelijke teksten over Maria Magdalena – Meinema 2006. Meer 
informatie is ook te vinden op internet, o.a. op www.heiligen.net en Wikipedia

10 Overgenomen van www.heiligen.net. 

 <
Op deze foto zien we Mieke Peters aan het werk. Zij geeft Maria Magdalena weer 
als Apostel van de Hoop: met de H. Schrift in de ene hand en een kannetje balsem 

in de andere hand. Zij verkondigt de Blijde Boodschap in woord én daad: 
als Eerste Verkondigster én als Zalfdraagster, als lerares én als dienares.

Wanneer het beeld klaar is, krijgt het een plaats in de St. Werenfriduskerk in Elst.
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kapsters en kammenmakers (vanwege de loshangende haren, waarmee zij vaak wordt 
afgebeeld); van drogisten en zalfhandelaren, parfum- en poederfabrikanten (omdat zij 
vaak met een zalfpot wordt afgebeeld); van kleermakers, schoen- en handschoenmakers 
en foedraalmakers, leerlooiers en wolwevers (attributen die bij de uitzet van een sjieke 
dame horen); van hoveniers en tuinlieden (vanwege de ontmoeting met Jezus in de tuin 
met Jezus als vermeende tuinman); van pottenbakkers (vanwege het zalfpotje); van 
kuipers, wijnhandelaren en wijnbouwers (omdat het zalfpotje, waarmee ze afgebeeld 
wordt, vaak lijkt op een mini wijntonnetje); van waterdragers (vanwege de berouwvolle 
tranen die zij stortte); van bergbewoners (omdat zij zelf haar leven sleet in een grot) en 
van nog vele anderen. 

Zij wordt aangeroepen tegen nagelgaten en nagelkoppen (typen zweren), oogziekten, 
pest, puisten, wratten en zweren, tegen insectenplagen en bij zalfbereiding. Zij geldt ook 
als patrones van het beschouwende leven (omdat zij luisterend aan Jezus’ voeten zat).

En… zij is patrones van onze parochie!
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De H. Maria Magdalena is patroonheilige van onze parochie. Maar wie was 
zij eigenlijk? Het lijkt erop dat daar geen eenduidig antwoord op te geven is. 
Er doen veel verhalen over haar de ronde. Van kroongetuige van de opstanding 
tot boetvaardige zondares.

Paus Franciscus noemt Maria Magdalena Apostel van de Hoop. In 2016  
verhief de paus haar gedachtenis (22 juli) tot feestdag. Daarmee gaf hij Maria 
Magdalena dezelfde status als de apostelen. Zij immers was het die Jezus 
trouw bleef tot het bittere einde aan het kruis, zij was het die in alle vroegte 
het graf van Jezus kwam bezoeken en Hem als eerste begroette als de  
Verrezene. Vervolgens zendt Jezus haar naar de andere leerlingen om hen 
het blijde nieuws te brengen dat Hij leeft.

Toch is Maria Magdalena het meest bekend als de bekeerde zondares, een 
beeld dat tot op de dag van vandaag hardnekkig aan haar blijft kleven. 

Hoe zit dat? Wat weten we eigenlijk van haar? Wat vertelt de Bijbel? Zijn 
er nog meer antieke geschriften die iets over haar persoon onthullen? Wat 
willen legenden ons doen geloven? 

Dit boekje gaat in op de belangrijkste beelden die in de traditie zijn  
gegroeid. We beginnen bij het begin, bij wat de evangeliën over haar te 
vertellen hebben, en wandelen daarna verder door de eeuwen heen tot in 
de huidige tijd…

Janine Kallen


