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Tema: Christus is die bron van jou lewensblydskap en oorgawe!  
 
Lofsang met die oog op die erediens  
Lied 215: 1, 2, 5  
Sb 14-4: 1, 2, 3, 4  
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied Sb 12-5: 1 
Votum 
Seën 
Lofsang Sb 5-3 : 1, 2 
Gebed  
 
Woorddiens  
Skriflesing: Johannes 20: 11 – 18; Teksvers: Joh. 20: 16 
Woordverkondiging  
 
Antwoorddiens  
Gebed 
Liefdegawes 
Slotsang Sb 3-4: 1, 4, 5 
Wegstuurseën 
Amen Sb. 13-3 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 
 
Hoe intiem en persoonlik is jou verhouding met die Here Jesus, jou Verlosser?  
Kan jy ook soos Sondag 1 van die Heidelbergse Kategismus bely: ek behoort aan die 
Here, Hy het my losgekoop. Hy is my Here, my eienaar en ek is sy eiendom. Of anders 
gestel: Hy is my hele lewe?!!! 
 
Is dit waar van ons almal? Is dit hoe ons Christus vanoggend persoonlik ontmoet het by 
die Nagmaal?  Watter impak het hierdie persoonlike ontmoeting met Christus op jou 
gemaak? Het hierdie ontmoeting jou diepste persoonlike bestaan aangeraak en verander?  
 

Ja, wie Christus persoonlik ontmoet, se lewe verander inderdaad. Daarom sê ons Vader  
vanaand vir ons: Christus is die bron van jou lewensblydskap.  

 
Die blydskap oor ons nuwe lewe wat ons vanmore met die Nagmaal gevier het, is ten 
diepste geanker in jou persoonlike verhouding met die opgestane Christus.  
 
Kom ons kyk hoe ontvou hierdie boodskap uit ons teks sodat ons regtig hierdie blydskap 
kan beleef.  
 
Jesus was Maria Magdalena se hele lewe. Hy het haar lewe persoonlik aangeraak en 
totaal en al verander. Ons weet dat Christus – toe Hy haar die eerste keer ontmoet het,  
sewe duiwels uit haar gedryf het en aan haar ware geloof gegee het. Jesus het haar bevry 
uit die sewevoudige mag van Satan wat besig was om haar lewe te verwoes. Dit was ŉ 
dramatiese ommekeer in haar lewe en het haar lewe vir altyd verander. Haar geloof in 
Christus het van toe af haar hele lewe gevul, dit het haar persoonlik aan Christus 
verbind.  
 
Sy was een van die vroue wat altyd saam met Jesus was en wat dwarsdeur sy bediening 
Hom ondersteun het. Sy het orals saam met Hom en sy dissipels gereis en sy en ŉ paar 
ander vroue het Jesus en sy dissipels versorg en bedien op hulle eie onkoste. Sy het alles 
opgeoffer om Christus te volg want Hy het haar hele lewe verander!  
 
Sy was een van die paar volgelinge wat nie gevlug het nie, maar by die kruis bly staan 
het en gesien het hoe haar Verlosser gesterf het. Sy was een van die paar vroue wat 
saam met Nikodemus haar Here kom begrawe het en sy was een van die vroue wat 
vroeg op die derde dag gekom het om in sy dood eer aan Hom te bewys. Maar toe 
hulle daar kom was Jesus weg 
 
En so vind ons Maria by die graf – hard aan die huil. Waarom huil sy?  
Haar lewe is verby. Sonder Jesus beteken haar lewe niks en sou wou maar vir oulaas 
aan haar oorlede Verlosser en Leermeester eer bewys en nou het iemand nog sy liggaam 
kom verwyder. Sy kan nie eers meer in sy dood aan Hom eer kom bewys nie.  
 
Sy het so totaal verlore en eensaam gevoel! Jesus is dood – Hy wat haar hele lewe gevul 
het, is weg! Sy is so oorweldig deur haar emosies dat sy nie eens besef dat dit twee 
engele is wat met haar praat nie. En as Jesus agter haar met haar praat dan besef sy 
nie dat dit is Hy nie – al wat sy dink is: Hy is dood en die wete oorweldig haar – die 
trane verblind haar!! 
 
En dan, br. en sr, oortuig Jesus haar op ŉ baie persoonlike en intieme wyse dat Hy 
lewe.  
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Brs. en srs. ons teksvers is seker een van die mees intiemste en persoonlikste 
openbarings wat ons in die Bybel tussen God en mens vind. Jesus sê: “Miriam!!” Hy 
spreek Maria se naam in Aramees uit en die wyse waarop Hy dit doen – soos Hy haar 
seker altyd aangespreek het in hulle persoonlike verhouding – ruk Maria Magdalena uit 
haar smart! Sy hoor haar naam in die taal waarmee Jesus persoonlik met haar omgegaan 
het. En daarmee kom sy tot die besef dat dit Jesus is wat met haar praat. Hy is nie dood 
nie, Hy lewe!! Maria is so oorstelp van blydskap en dankbaarheid dat sy ook 
spontaan in Aramees uitroep: Rabboenie – dit beteken: my leermeester!! Jesus leef 
en daarom leef sy ook weer!!  
 
Rabboenie, ŉ uitroep van vreugde wat gebou is op ŉ baie persoonlike verhouding 
met haar Verlosser. ŉ Uitroep waarmee sy haar in vreugde onderwerp aan sy 
heerskappy oor haar lewe. Hiermee sê sy soos die ongelowige Tomas wat oortuig word: 
“My Here en my God!” ŉ Persoonlike intieme vasgryp aan die lewe self: Jesus 
Christus! Hy leef en daarom leef ons – dit is ons grootste vreugde! 
 
Br en sr, en kinders: Net so persoonlik, op jou naam, het Christus jou aan Hom 
vasgebind en so intiem wil Hy ook met jou omgaan. Dit is vanmore baie persoonlik aan 
ons bedien met die brood en wyn wat ons ingeneem het. Ons het as’t ware in die geloof 
die Here Jesus geëet. Die Here het ons persoonlik kom ontmoet, ook nou in hierdie 
erediens. Hy het jou persoonlik gered – toe Hy aan die kruis gehang het, het Hy aan 
jou gedink. Toe Hy opgestaan het daardie Sondagoggend uit die graf het Hy vir jou 
die nuwe lewe geskenk.  
 
Daarom kan ons ook vanaand uitroep, Rabboenie!!  Omdat Christus opgestaan het, 
is daar vir ons lewe. Daar is vir ons hoop, vreugde en blydskap.!!! Ons kan en moet ook 
in ŉ baie persoonlike en intieme verhouding met die Here Jesus lewe.  
 
ŉ Verhouding wat ons hele bestaan geheel en al vervul. My verstand, my wil en my 
emosies is intens betrek in die feit dat ek in Christus as my Verlosser glo. Hy rig my ganse 
bestaan en vul my hele lewe van dag tot dag. Hy praat persoonlik met my deur die Bybel 
en Hy woon in my deur sy Gees. Deur die Gees lei Hy my juis na ŉ lewe van blydskap en 
oorgawe. Hy skenk my persoonlik die krag om Hom toegewyd en gehoorsaam te volg.  
 
Die reaksie op so ŉ persoonlik verhouding met Jesus is dit wat ons in Maria 
Magdalena sien: algehele oorgawe en toewyding – met dankbaarheid en blydskap.  
So reageer die gelowige wat die opgestane Jesus ontmoet het!! As ek Christus ken is ek 
bly, dankbaar en toegewy!  
 
Maar geliefdes, hierdie persoonlike verhouding wat elke gelowige met Christus 
beleef is nie net ter wille van my persoonlik nie. Daarom versoek Jesus Maria om nie 
aan Hom vas te klou nie. Met hierdie opdrag slaan die Here Jesus al die dwalinge naamlik 
dat Hy en Maria meer as net ŉ geloofsverhouding gehad het, die nek in. Hulle verhouding 
was die van Here en leermeerster – Daarom ook haar spontane antwoord “Rabboenie” – 
my leermeester.  
 
Geloof gaan nie net om my persoonlik nie – dit is vir my gegee om aan ander te deel. 
Soos Hy ons geleer het, moet ons ander gaan leer.  Daarom kry Maria onmiddellik die 
opdrag om te gaan en die wonderlike, blye boodskap aan die ander dissipels te bring dat 
Jesus opgestaan het uit die dood en dat Hy besig is om sy aardse roeping te voltooi. Hy is 
op pad terug na sy Vader en ons Vader- sy God en ons God.  
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Brs. en srs, die Here staan in so intieme verhouding met hierdie gemeente en met 
elkeen van onsself. Hy het vanmore saam met ons aan die Nagmaalstafel gesit! Ons het 
soveel uit die hand van die Here ontvang waaroor ons net soos Maria oorstelp van 
blydskap kan wees.  
 
Ja, selfs in ons donkerste aanvegtinge – want ons weet: Jesus leef – en daarom sal Hy vir 
my sorg. Omdat ons vanoggend weer oortuig is dat Christus leef  kan ons saam met 
Maria sê: Rabboenie – my Here leef. Ek is nie meer bang nie, ek huil nie meer nie, Ek 
leef saam met Christus.  
 
Kom ons reageer dan ook met Maria se algehele liefde, toewyding en oorgawe in die 
wyse waarop ons hierdie persoonlike geloof met ander deel. Deel dit met blydskap en 
met afwagting – want ons sien Christus nou slegs met ons geloofsoë – maar eendag sal 
ons Hom van aangesig tot aangesig ontmoet en dan sal ons ook vir Hom kan sê: 
Rabboenie!  
 
Maar tot dan: Kom ons dien die Here met blydskap want Hy het jou ook vandag 
persoonlik op jou naam genoem en jy kan vir Hom sê:  Rabboenie! My leermeester   
 
Amen.  


