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The eDisciple
A new weekly teaching email.

Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

The Messiah we think that we know and seek is
not always the same as the Messiah that lives and
breathes. The risen one moved among men at
times unrecognized by His own disciples.

The First Encounter

Mary Magdalene believed the Master’s enemies
had dealt one more indignity to Him by stealing
away his body. The possibility of a resurrection
had not occurred to her. Alone with her grief,
she gathered the courage to peer into the tomb
herself. As yet, she had not done so. She saw
what the same thing the other women saw. Two
angels clothed in white sat where the Master’s
body had lain. The linen shrouds lay between
them.
How did the two angels escape the notice of
Simon Peter and John who had been there a
moment earlier? Angels are spiritual beings. They
might appear visibly to one person and not to
another. The women saw the angels; the men did
not. One of the angels asked her, “Woman, why
are you weeping?”
She explained that the body of her Master had been
stolen away. In her grief, shock, and surprise, she
apparently did not think it odd to be speaking with
angels, or perhaps she did not realize they were
angels. She stood up, wheeled about, and found
herself face to face with another stranger.
Just as Simon Peter was the first of the men to see
the risen Messiah, Mary Magdalene was the first
of the women. Mary Magdalene was the chief of
the Master’s disciples among the women who
followed Him in much the way that Simon Peter
was the head among the men.
The longer ending of the Gospel of Mark begins
with a brief description of the appearance to
her: “He first appeared to Mary Magdalene,
from whom He had cast out seven demons.”
When Miryam from Magdala first met the
Master, she suffered some form of debilitating
affliction caused by seven evil spirits that vexed
her. The Master had liberated her and given
her a new start in life. In gratitude, she left her
home in Magdala behind and became a
devoted disciple. She also financially supported

De eDiscipel
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.

Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

De Messias waarvan we denken dat we hem kennen en
zoeken is niet altijd dezelfde als de Messias die leeft en
ademt. De verrezene bewoog zich onder de mensen,
soms niet herkend door Zijn eigen discipelen.

De Eerste Ontmoeting

Maria Magdalena geloofde dat de vijanden van de
Meester Hem nog een vernedering hadden toe-
gebracht door zijn lichaam te stelen. Bij de mogelijkheid
van een opstanding had ze niet stilgestaan. Alleen in
haar verdriet, verzamelden ze de moed om in het graf
zelf te turen. Tot nog toe had ze het niet gedaan. Ze zag
zowat hetzelfde als de andere vrouwen zagen. Twee
engelen in het wit gekleed zaten waar het lichaam van
de Meester had gelegen. De linnen lijkwaden lagen
tussen hen in.
Hoe zijn de twee engelen ontsnapt aan de
opmerkzaamheid van Simon Petrus en Johannes, die
er pas een moment eerder geweest waren? Engelen
zijn spirituele wezens. Ze kunnen zichtbaar zijn voor
de een niet voor de ander. De vrouwen zagen de
engelen; de mannen niet. Eén van de engelen vroeg
haar: "Vrouw, waarom huilt ge?"
Ze legde uit dat het lichaam van haar Meester
gestolen was. In haar verdriet, shock, en verbazing,
vond ze het blijkbaar niet vreemd om met engelen te
spreken, of misschien besefte ze niet dat het engelen
waren. Ze stond op, draaide zich om, en stond oog in
oog met een andere vreemde.
Zoals Simon Petrus de eerste van de mannen was om
de verrezen Messias te zien, was Maria Magdalena de
eerste van de vrouwen. Maria Magdalena was het
hoofd van de discipelen onder de vrouwen die Hem
volgden, veelal op dezelfde wijze zoals Simon Petrus
het hoofd onder de mannen was.
Het langere slot van het evangelie van Marcus begint
met een korte beschrijving van de verschijning aan
haar: "Hij verscheen voor het eerst aan Maria
Magdalena, uit wie Hij zeven duivelen had uitgewor-
pen." Toen Mirjam van Magdala de Meester voor het
eerst ontmoette, leed zij aan een bepaalde vorm van
slopende aandoening, veroorzaakt door zeven boze
geesten die haar kwelden. De Meester had haar
bevrijd en had haar een nieuwe start in het leven
gegeven. Uit dankbaarheid liet ze haar huis in
Magdala achter en werd een toegewijde discipel. Ze



His work. She loved Him, and now, face
with Him in the garden, she did not recognize
Him.
The stranger repeated the question posed by the
angels, “Woman, why are you weeping? Whom
are you seeking?” She did not recognize the one
she sought. The resurrected body of the Messiah
is flesh and bone, but not according to the forms
and function with which we are familiar. He might
appear in any guise.
Mary mistook Him for the gardener
caretaker of the orchard and the cemetery. Who
else would be in the garden at such an early hour?
Still disoriented, she asked him if He might know
the place to which they had moved the body, but
He gently interrupted her, speaking her name,
“Miryam.”

The sheep hear His voice, and He calls His own
sheep by name. (John 10:3)
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ze Hem niet.
De vreemdeling herhaalde de vraag van de
engelen, "Vrouw, waarom weent gij? Wie zoek
gij?" Ze had degene die zij zocht niet herken
herrezen lichaam van de Messias is vlees en bloed,
maar niet volgens de vormen en
waarmee we vertrouwd zijn. Hij
welke gedaante verschijnen
Maria aanzag Hem voor de tuinman
van de boomgaard en de begraafplaats. Wie anders
zou op zo'n vroeg uur in de tuin
teerd, vroeg ze hem of hij de plaats
het lichaam hadden verhuisd
haar zachtjes, met het uitspreken
"Miryam."

De schapen horen naar Zijn stem, en Hij roept
eigen schapen bij naam. (Johannes 10:
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