
VIR WIE SOEK JY?… - PRAATPAPIER 
❖ Wat was die snaakste ding/persoon/iets waarna jy al gesoek het 
en jy het dit reg voor jou oë gekry?   
❖ Wat was jou gunsteling wegkruipplek toe jy ‘n kind was? 

Lees Johannes 20:1 – 2; 11 - 18 

FOKUSVERS – Johannes 20:15 - 16 Jesus vra haar toe: “Mevrou, 
waarom huil jy? Vir wie soek jy?”  Sy het gedink dit is die tuinopsigter, 
en sy het vir hom gesê: “Meneer, as u Hom weggevat het, sê vir my 
waar u Hom begrawe het, en ek sal Hom daar gaan haal.” 
Jesus het vir haar gesê: “Maria!” Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir 
Hom: “Rabboeni!” 

▪ Watter tref jou in die gedeelte?  Hoekom?  

Wie was Maria Magdalena?  Volgens die vier evangelies was sy een 
van die vrouens wat gereis het saam met Jesus as een van sy 
volgelinge en was 'n getuie van sy kruisiging, begrafnis en 

opstanding.  Sy word twaalf keer in die evangelies genoem, meer as 
enige een van die twaalf apostels.  Maria se “van” Magdalena is afgelei van 
die dorp Magdala, 'n visvangdorp aan die westelike oewer van die See van 
Galilea, waarvandaan sy gekom het. 
Lukas 8: 2-3 noem Maria as een van die vroue wat saam met Jesus gereis het 
en sy bediening "uit hul hulpbronne" ondersteun het, wat daarop dui dat sy 
waarskynlik relatief ryk was.   

Maria het ‘n ongelooflike band met Jesus gehad en uit die evangelies lees ons 
waarom – Sy was deur sewe demone beset en verlos deur Jesus.   
Al vier evangelies identifiseer haar, alleen of as lid van 'n groter groep vroue, 
as die eerste getuie van die leë graf, en die eerste om te getuig van Jesus se 
opstanding.  Om hierdie rede is sy in baie Christelike tradisies bekend as die 
"apostel van die apostels".   

Gesels bietjie oor die 5 vrae:  
1. Wat in Maria se verhaal tref jou die meeste oor haar 

toewyding aan Jesus? 
2. Hoekom dink jy het Maria agtergebly toe die ander dissipels 

terug is? 

3. Hoekom dink jy het sy nie vir Jesus herken nie? 
4. Wat aan Maria se lewe wys dat sy besonder lief was vir Jesus? 
5. Die tema die week is “Vir Wie soek JY?”  As Jesus vir JOU daardie vraag 

kom vra – Wat sal JY antwoord? 
 
Dank die Here vir die wete dat Hy in intieme, persoonlike verhoudings 
met mense wil staan – Hy ken ook JOU op die naam soos vir Maria! 

Bid vir mekaar se soeke – dat ons Jesus sal ontmoet en sien en beleef en ken 
en volg soos Maria. 

UITDAGING:  Maak weer ‘n “commitment” en volg Jesus VOLUIT, ENDUIT en 

UIT-en-UIT soos Maria Magdalena deur elke dag die week ‘n AFSPRAAK te 

maak met Hom– al is dit 10minute!- gebruik die tyd om Hom te soek deur 

Bybel te lees, musiek te luister & TE BID! 


