
 

 

 

 



Woensdag 22 juli 2020 
Heilige Maria Magdalena 

Door tranen heen 
 
Openingslied:Maria Magdalena op paasmorgen 
 
O, Heer ik heb U niet herkend,  
toen U mij verschenen bent. 
Wetend dat ik zeg: Hij is toch weg. Ja, Hij is dood! 
 

Voor mij zag ik het lege graf,  
waar ik vele tranen gaf,  
was zo diep ontdaan, kon niet verstaan,  
dat U weer leeft!  
‘k Leefde in een waar, 
maar U riep toch mijn naam? 
Of was het maar een korte droom, 
dat U mij wat zou verlichten. 
 

Uw woorden maakten mij weer blij. 
Meester blijf voorgoed bij mij! 
Daag’lijks bij het werk, 
maakt u mij sterk, voel ik mij vrij. 
U hebt de mens gered,  
aan ’t denken ons gezet. 
Houdt U ons op het rechte spoor  
en blijf in ons allen leven.  
Blijf in ons allen leven. 
 
Inleiding 



Vandaag is het de feestdag van de Heilige Maria Magdalena. 

Het is een bijzondere feest voor zowel de kerk als voor onze 

federatie. 

Maria Magdalena is bekend als Patroonheilige voor/van 

eigenlijk alles. Als Patrones, zullen we haar voorbeeld willen 

volgen, wat ze deed om de gunst van de Heer te verwerven.  

Ze is bekend als: Apostel van Hoop.  Want zij was de eerste 

die de opgestane Heer ontmoette en zij bracht dat goede 

nieuws van hoop aan de apostelen. 

Veel is over Maria Magdalena geschreven, op internet staat 

er enorme informatie over haar, veel mensen hebben hun 

mening  over haar rol in het leven van de kerk geschreven 

vanuit haar relatie met Jezus. 

Op MMM, Juli 2020, staat een artikel door Frans geschreven. 

We kunnen het nog steeds lezen om onze kennis over haar 

te verdiepen.  

In Mei 2020, schreef Paus Franciscus wat over Maria 

Magdalena. Dat wil ik delen in de overweging. 

Laten we eerst God vragen om ontferming.  

 
Schuldbelijdenis 
Heer, hoor mijn gebed, 
laat mijn hulpkreet U bereiken. 
HEER, ONTFERM U. 



Verberg uw gelaat niet voor mij  
nu ik in nood verkeer.  
CHRISTUS, ONTFERM U. 
Wil naar mij luisteren, 
antwoord mij haastig nu ik roep. 
HEER, ONTFERM U.  
 
Gebed: 
God van vertroosting, 
zullen wij het ooit leren: leven met de dood? 
Wij kunnen er maar niet aan wennen 
als iemand ons ontvalt en verdriet ons gevangen houdt. 
Maar dan bent U daar, stil en verborgen. 
Wij bidden U: spreek uw verlossend Woord 
en noem ons bij onze naam, 
opdat wij ons gekend mogen weten 
als uw kinderen, verbonden in Jezus, 
de Levende, onze Heer in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 
 
Eerste lezing: uit de tweede brief van Paulus aan de 
christenen van Korinte 5,14-17 
Wat ons drijft is de liefde van Christus, 
omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle 
mensen is gestorven, 
waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen 
is gestorven 
opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, 
maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is 
opgewekt. 



Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer 
volgens de maatstaven van deze wereld; 
ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die 
maatstaven beoordeelden. 
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe 
schepping. 
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 
 
Antwoordpsalm: Psalm 63 
 
Tweede lezing: uit het evangelie volgens Johannes 20,1.11-
18 
Jezus was gestorven en begraven. 
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker 
was, 
kwam Maria uit Magdala bij het graf. 
Ze zag dat de steen van de opening van het graf was 
weggehaald. 
Maria stond nog bij het graf en huilde. 
Huilend boog ze zich naar het graf, 
en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, 
een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de 
plek 
waar het lichaam van Jezus had gelegen. 
`Waarom huil je?' vroegen ze haar. 
Ze zei: `Ze hebben mijn Heer weggehaald 
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.' 
Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 
maar ze wist niet dat het Jezus was. 
`Waarom huil je?' vroeg Jezus. 'Wie zoek je?' 



Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 'Als u hem hebt 
weggehaald, 
vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik 
hem meenemen.' 
Jezus zei tegen haar: 'Maria!' 
Ze draaide zich om en zei: `Rabboeni!' (Dat betekent 
`meester'.) 
`Houd me niet vast,' zei Jezus. 'Ik ben nog niet opgestegen 
naar de Vader. 
Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik 
opstijg naar mijn Vader, 
die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.'  
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: 
`Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat hij tegen 
haar gezegd had. 
 
Overweging 
Vandaag vieren we het feest van Maria Magdalena, de 
apostel van Hoop en onze Patrones. Volgens de evangelie 
lezing van vandaag, werd zij genoemd als degene die naar 
het graf ging en er Jezus ontmoette, terwijl ze dacht dat het 
de tuinman was. 
Toen ze zich realiseerde dat het de opgestane Heer was, ging 
ze terug om het aan de apostelen te vertellen.  Zo werd ze 
de eerste verkondiger van het evangelie en de opstanding. 
Jammer genoeg, wilden de ‘mannen’ – de apostelen -  haar 
niet geloven want ze was maar een vrouw.  
Als we dat eens projecteren naar vandaag, waar de discussie 
over racisme en discriminatie heel hoog op de agenda staat, 
dan is dat een wereld van verschil. Nu vinden we gelijkheid 



voor iedereen een grondrecht, iets waar iedereen voor wat 
voor ras, afkomst of geloof recht op heeft. Zo hoort het 
gewoon te zijn. Dus zijn vrouwen gelijk aan mannen, dat was 
in de tijd van Jezus dus echt anders. En gelijk is het een 
statement dat juist een vrouw (Maria Magdalena) de eerste 
verkondiger was van het evangelie.  
Ik neem het artikel van Paus Franciscus om wat licht te 
krijgen over de persoon ‘’Maria Magdalena”.  
 
Ontgoocheling  
Het evangelie vandaag beschrijft Magdalena als een vrouw 
die niet snel enthousiast wordt. Inderdaad, na haar eerste 
bezoek aan het graf, keert zij met rust terug naar de 
apostelen. 
Ze meldt dat de steen van de ingang van het graf verplaatst 
is- en volgens haar: iemand moest het lichaam van Jezus 
gestolen hebben.  
De eerste boodschap die Maria dus brengt is niet van de 
verrijzenis, maar van een diefstal door onbekenden terwijl 
heel Jeruzalem sliep.  Ontgoocheling. 
 
Blindheid. 
Bij het graf, zag Maria Magdalena alleen maar een tuinman. 
Maar terwijl ze naar het graf gebogen staat, met ogen vol 
tranen, verrast God haar op de onverwachte wijze. De duren 
van haar blindheid werd opengemaakt en ze zag twee 
engelen.  
Toen moesten ze(engelen) haar ondervragen: waarom huil 
je? Toen kwam de verrassing: Jezus noemt haar bij haar 
naam; Maria. 



God roept ieder van ons bij onze naam. 
Hoe mooi is het te bedenken dat de eerste verschijning van 
de Verrezene, op zo persoonlijke wijze is gebeurd. Er is 
iemand die ons kent, die ons lijden en onze ontgoocheling 
ziet, door ons bewogen wordt en ons bij naam roept. 
God wil ons oprichten en daarom roept Hij ons bij naam en 
herkent zo het gezicht van iedereen. Ieder van ons is een 
liefdesverhaal dat God op deze aarde schrijft.  
Ieder van ons is een liefdesverhaal van God. God roept ieder 
van ons bij naam, Hij kent ons bij naam, ziet ons, verwacht 
ons, vergeeft ons, heeft geduld met ons. 
 
Vreugde als een waterval 
Jezus roept haar: Maria! De omkering van heel haar leven,- 
de ommekeer die het bestaan van elke man en van elke 
vrouw zal veranderen, -begint met een naam die weerklinkt 
in de tuin van het lege graf. 
Met moeilijkheden en mislukkingen in het leven, komt een 
God dicht bij ons, die ons naam roept en ons zegt: sta op, 
hou op met wenen want ik kom je verlossen. Dat is mooi. 
 
Onze God is een Dromer 
Jezus is niet iemand die zich aan de wereld aanpast, door te 
aanvaarden dat dood; droefheid, haat, morele, -vernietiging 
van mensen blijven duren. Onze God is niet gevoelloos, Hij is 
een Dromer. 

Hij droomt de verandering van de wereld en heeft dat 
gedaan in het Mysterie  van de verrijzenis.  



Maria werd gezonden om de boodschap van hoop  aan de 
apostelen te brengen. En zo werd haar apostel van de 
nieuwe en grootste hoop. 
Het is een oproep aan ons om naar mensen te gaan met de 
boodschap: ik heb de Heer gezien.  

Ik heb mijn leven veranderd want ik heb de Heer 
gezien. Ik ben nu anders dan tevoren, ik ben iemand 
anders, 

Ik heb de Heer gezien. Dat is onze kracht. 
We blijven bidden voor onze federatie dat we, verenigd 
blijven in het geloof en hoop worden voor de vele mensen in 
onze buurt/omgeving. 
Amen. 
 
Voorbede  
Enige en eeuwige God, 
U doet droefheid verkeren in vreugde. 
Wij bidden U op voorspraak van de heilige Maria 
Magdalena: 
 
*voor mensen die rouwen om een geliefde, 
die geen weg meer zien en zich eenzaam en verlaten 
voelen; 
om troost en nabijheid, om uitzicht door hun tranen 
heen... 
 
*voor mensen die aanwezig zijn bij het leed van anderen, 
die een luisterend oor bieden, een helpende hand; 
om kracht en volharding, om uw Geest die bemoedigt...  
 



*voor mensen die het evangelie verkondigen van Jezus' 
verrijzenis, 
die soms tegen alles in getuigen van de hoop die in hen 
leeft; 
om wijsheid en inzicht, om fijngevoeligheid en 
onderscheidingsvermogen... 
 
(Eigen intenties) 
God, 
Maria Magdalena hervond zichzelf 
toen zij de verrezen Heer herkende. 
Wij bidden U: luister naar onze gebeden, 
en schenk ook ons uw vreugde. 
Dat vragen wij U omwille van Jezus, 
de opgestane Heer in tijd en eeuwigheid. Amen. 
Bidt broeders en Zusters dat…… 
 
Gebed over de gaven 
Levende God, 
in haar leven heeft Maria Magdalena 
veel liefde betoond aan haar Heer. 
Wil in deze gaven van brood en wijn, 
die wij U hier en nu aanbieden, 
de tekenen zien van onze liefde 
voor U en voor elkaar. 
Dat deze maaltijd ons mag verenigen 
met Hem die ons is voorgegaan naar U: 
Jezus Christus, onze verrezen Heer. 
Amen. 
 



Prefatie voor het feest van de H. Maria Magdalena  
De Heer zij met u. A/. En met uw geest.  
 
V/. Verheft uw hart. A/. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
V/. Brengen wij dank aan de Heer onze God. A/. Hij is onze 
dankbaarheid    waardig. 
 Het is waarlijk passend en goed, onze plicht en ons heil, dat 
wij U, almachtige Vader, van wie de barmhartigheid niet 
kleiner is dan de macht, in alles verheerlijken door Christus, 
onze Heer. Want in de tuin is Hij zichtbaar verschenen aan 
Maria Magdalena. Zij die Hem beminde toen Hij leefde, 
heeft Hem gezien toen Hij stierf op het kruis. Zij heeft Hem 
gezocht toen Hij in het graf lag en Hem als eerste aanbeden 
toen Hij uit de doden was opgestaan. En Hij heeft haar de 
eervolle taak gegeven apostel te zijn voor de apostelen 
opdat de blijde boodschap van het nieuwe leven de 
uiteinden van de wereld zou bereiken. Daarom, met alle 
engelen en heiligen, prijzen ook wij U, Heer, nu wij juichen 
en zeggen: 
                Heilig, Heilig, Heilig … 
 

Eucharistisch gebed  III B 
 
V: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; 
heel uw schepping moet U wel prijzen, 
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles levend en heilig, 
in de kracht van de heilige Geest. 
Altijd blijft Gij bezig, 



U een volk bijeen te brengen 
uit alle naties en rassen en talen; 
want van oost tot west 
moet door een zuivere offergave 
hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
A: Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht 
om ze aan U toe te wijden. 
In alle ootmoed vragen wij U, 
ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn 
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 

 
V: Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij 
brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, 
gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker 
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 
WANT DIT IS DE BEKER 
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 



DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT 
VERGOTEN 
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom Heer, gedenken wij 
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn glorievolle verrijzenis, 
en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, 
en bieden U vol dankbaarheid 
dit offer aan, zo levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: 
zie welwillend neer op het offer van uw 
Kerk,  
en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend 
hebt. 
Geef dat wij mogen worden verkwikt 
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. 
Vervul ons van zijn heilige Geest 
opdat men ons in Christus zal zien worden 
tot één lichaam en één geest. 
 
Moge Hij ons maken 



tot een blijvende offergave voor U: 
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen 
dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige maagd en moeder Gods, 
samen met uw apostelen en martelaren, 
en met allen die in uw heerlijkheid zijn 
en daar voor ons bidden. 
 
A: Mogen de vrede in de wereld 
en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, 
dat ons in handen is gegeven, 
opdat wij met U worden verzoend. 
 
V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar N., onze paus 
en N., onze bisschop, 
met alle bisschoppen, 
de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
A: Wij vragen U, welwillend te staan 
tegenover de wensen van deze gemeenschap 
die hier bij U is, 
en waarvan Gij de Vader zijt. 
Goede God, 
breng in uw barmhartigheid 
al uw kinderen van overal bijeen. 
 



V: Laat onze overleden broeders en zusters, 
ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan, 
genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, 
om met hen samen 
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
door Christus onze Heer. 
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Slotgebed  
God van vertroosting, 
U komt ons tegemoet in Jezus 
wiens gedachtenis wij hier hebben gevierd. 
Wij bidden U: laat ons net als Maria Magdalena 
naar onze broeders en zusters gaan 
met de bevrijdende boodschap 
dat liefde sterker is dan de dood, 
dat er leven is bij Hem, in Hem: 
Jezus Christus, uw geliefde Zoon 
en onze Heer in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 

 

 



 

Slotlied: ♫ De steppe zal bloeien (GVL 591) 
De steppe zal bloeien de steppe zal lachen en 
juichen.                            
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht. De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 

De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde 
een voor een, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 


