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The real Mary Magdalene 
Learn Biblical Hebrew online 
 

 Mary’s real name 
Mary Magdalene was a central member of Jesus’s inner 
circle of followers. Her real name was not Mary, but the 
Hebrew “Miriam,” one of the most common female 
names in first century Jewish society. Magdalene was 
not her family name, but the place where she lived: 
Magdala, a fishing village on the western shores of the 
Sea of Galilee. The name means “tower” (migdal) in 
Hebrew, a reference to a prominent monument in the 
town. 
 
A Jewish Noblewoman 
The idea that Mary was a prostitute forgiven by Jesus is 
pure legend, developed centuries after Christ. In fact, 
Mary was likely a respected member of the Jewish 
upper class. The fishing industry had made Magdala 
rich, and Mary probably belonged to this aristocracy. 
The Bible says she was one of several wealthy women 
who used her wealth to “provide for [Jesus’s ministry] 
out of their own resources” (Luke 8:3). 
 
Discover the truth behind Mary Magdalene 
Why did this noblewoman become a follower of 
Jesus? Perhaps because Jesus saved her life by 
casting “seven demons” out of her (Luke 8:2). Mary 
became so important that Jesus appeared to her 
first after the resurrection (John 20). She is 
mentioned by name 12 times in the Gospels, more 
than most of the disciples! Enroll in our live online 
Biblical Hebrew courses to learn more about who 
Mary Magdalene really was. 
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De echte Maria Magdalena 
Leer bijbels Hebreeuws online 
 
Maria's echte naam 
Maria Magdalena was een centraal lid van Jezus' naaste 
omgeving. Haar echte naam was niet Maria, maar de 
Hebreeuwse "Miriam", een van de meest voorkomende 
vrouwelijke namen in de joodse samenleving van de eerste 
eeuw. Magdalena was niet haar familienaam, maar de plaats 
waar ze woonde: Magdala, een vissersdorpje aan de 
westelijke oever van het Meer van Galilea. De naam 
betekent "toren" (migdal) in het Hebreeuws, een verwijzing 
naar een prominent monument in de stad.  
 
Een joodse edelvrouw 
Het idee dat Maria een door Jezus vergeven prostituee was, 
is een pure legende, die zich eeuwen na Christus heeft ont-
wikkeld. In feite was Maria waarschijnlijk een gerespec-
teerd lid van de joodse hogere klasse. De visserij-industrie 
had Magdala rijk gemaakt, en Maria behoorde waarschijnlijk 
tot deze aristocratie. De Bijbel zegt dat zij één van de meer-
dere rijke vrouwen was die haar rijkdom gebruikte om "uit 
eigen middelen te voorzien in [Jezus' bediening]" (Lucas 8:3).  
 
Ontdek de waarheid achter Maria Magdalena 
Waarom is deze jonkvrouw een volgeling van Jezus gewor-
den? Misschien omdat Jezus haar leven redde door "zeven 
demonen" uit haar te verdrijven (Lucas 8:2). Maria werd zo 
belangrijk dat Jezus na de opstanding voor het eerst aan 
haar verscheen (Johannes 20). Zij wordt in de Evangeliën 12 
keer bij naam genoemd, meer dan de meeste discipelen! 
Schrijf je in voor onze live online Bijbelse Hebreeuwse 
cursussen om meer te weten te komen over wie Maria 
Magdalena werkelijk was. 

 


