
Jezus zeide tot Maria: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader…en
uw Vader en tot Mijn God en uw God (Joh.20:17a).

Maria Magdalena
Op Jezus’  opstandingsdag  dwaalt  zij  rond  in  de  stille  hof  van  Jozef:  de  Magdaleense.  Een
schaapje  van  Jezus’   kudde  dat  zich  zo  verloren  weet,  dat  de  Herder  het  Zelf  moet  komen
opzoeken.
Gelukkig,  dat Jezus haar ook kan vinden in haar wanhoop. Hij  noemt haar naam: Maria.  En
verrukt zegt zij dan: ‘Rabbouni,  mijn Meester’.

Daarna valt zij in aanbidding neer. Zij grijpt Zijn voeten, net zoals andere discipelen dat deden
(Matth. 28:9). 

Houd Mij niet vast
Maar  wat  zegt  Jezus  dan  tot  haar?  ‘Houd  Mij  niet  vast’.  Waarom? Gunt  Hij  haar  geen
daadwerkelijke ontmoeting met Hem? Mag dat soms niet ons hoogste verlangen zijn om steeds in
aanraking  te  komen  met Jezus?  Om  een  hernieuwde
ontmoeting  te  hebben  met Hem?   Een  bevestiging  van
alles wat Hij in onze eerste liefde voor ons betekende?

Ik zou zelfs willen zeggen: ‘Houd Hem vast, laat Hem niet
gaan;  nooit  meer.’  Elk Woord  dat  Hij  tot  u  spreekt,
elke  keer  als  u  uw  naam hoort  noemen  in  de
samenkomst  van  de gemeente,  bent  u  uitgenodigd
om te zeggen: ‘Ik zal U niet laten  gaan,  tenzij  dat  Gij  mij
zegent’ (Gen. 32: 26).

Maar waarom dan toch opeens dat woord van Jezus tot Maria: ‘Houd Mij niet vast’. Het Griekse
grondwoord betekent  letterlijk:  zich vastklampen aan…De Magdaleense moet  leren leven uit
geloof. Jezus zal na Zijn opstanding niet meer onder de Zijnen verkeren zoals vóór die tijd. Hij
staat op punt van vertrekken.

Er is soms een begeerte op de bodem van mijn hart om Jezus te omklemmen in een mystieke
eenwording met Hem. Nooit meer het gevoel hebben Hem te missen. Een hemel op aarde.

Maar de Levensvorst van Pasen roept daar een halt aan toe. Houd Mij niet vast. Een ogenblik van
ontmoeting met Mij - met al de innigheid die dat met zich meebrengt: ik van Hem en Hij van mij
- is genoeg. Daarin bevestigt Hij Zijn Woord aan u. En Hij bevestigt ook alles wat Hij ooit aan u
deed.

Naar het Vaderhuis
En dan volgt er nog iets. Jezus kondigt Maria Zijn aanstaande heengaan naar de Vader aan. Op
afstand zal Hij de Zijnen voortaan bedienen.

Laat Mij gaan. Ik ben op doorreis naar Mijn Vader. Daar kom Ik toch immers ook vandaan? Ik
was  ooit   Zijn  troetelkind,  ‘dagelijks  Zijn  vermakingen,  te  aller  tijd  voor  Zijn  Aangezicht
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spelende’ (Spr.  8:30).  Wel,  mag Ik als het Kind van de hemelse Vader dan niet naar huis ver-
langen?
 
In het hemels Vaderhuis zal Jezus met Zijn verheerlijkte lichaam het toppunt van eeuwige aan-
bidding zijn. Hij kocht ons vrij met Zijn bloed. Hij is daar als het eeuwige bewijs, dat alles, alles
is voldaan. Hij heeft de Zijnen eeuwig in Zijn hart. Daar zal Hij alles tot in de finesses regelen.
En op Zijn tijd zal Hij al de Zijnen tot Zich trekken.

Ook mijn God en Vader?!
‘Wist ik het maar’, zegt iemand, ‘dat de God en Vader van onze Heiland ook mijn God en mijn
Vader is’.  Hoe kan dat? Is God voor ons van nature niet een God van gericht? Gelet op wat er
zich in ons binnenste afspeelt aan opstand tegen de leidingen van God in ons leven? Gelet op
onze  ogen  die  spreken  van  hartstochtelijke  gevoelens?  Gelet  op  onze  vaak  zo  vormelijke
gebeden? 

‘Mijn  God  en  mijn  Vader.’  Hoe  kunt  u  dat  zeggen?  Dat  kunt  u  alleen,  als  u  God  als  een
verzoende God onder ogen kunt komen. En dat krijgt u met een braaf en oppassend leven niet
rond. 
Laat Jezus het u in het oor fluisteren, dat God Zijn God en Vader is en dat Hij het daarom ook
voor u wil zijn. Laat de gerechtigheid die Hij heeft aangebracht voor u genoeg zijn. 

Daarom raad ik u dringend: zoek het bij de opgestane Heiland, zoals Hij Zich tot Zijn verslagen
volk richt. Lig aan Zijn voeten. Laat Zijn liefde u overmeesteren.
 
Acte van losmaking
Tenslotte. Ook van onze geliefden geldt, als zij ‘in de Heere sterven: ’Houd mij niet vast, door tot
het  laatste  toe  aandacht  te  vragen  voor  uzelf.  Laat  hen  gaan  naar  het  Vaderhuis  met  vele
woningen. Misgun hen die zaligheid niet.

J. H. Gunning J.Hzn schreef ooit: ‘Jezus is waarachtig mens, want niemand kent onze tranen
zoals Hij. En Hij is waarachtig God. Want niemand kan ze drogen zoals Hij.’

Amen.
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