
 

 

Magdala                    
en Maria 
Magdalena    
Magdala (Migdal) was een 
bloeiende vissersplaats aan de 
westelijke oever van het meer 
van Galilea. De stad werd 
gebouwd in de vierde eeuw 
v.Chr. en bleef bewoond tot de 
elfde eeuw. Magdala lag aan de 

oostelijke tak van de Via Maris, de hoofdweg tussen Egypte en Mesopotamië. Vanuit 
het gebergte stroomde water naar het Meer van Galilea. De bewoners groeven een 
kanaal aan de noordzijde van de stad om overstromingen te voorkomen. 

Er loopt een pad van de regio 
rond het meer van Galilea 
naar Beneden Galilea, waar 
onder andere de plaatsen 
Kana, Nazareth en Nain 
liggen. Bij Magdala ging het 
pad in westelijke richting  
omhoog naar de rotskloof die 
langs de berg Arbel (een 
basaltplateau die 250 meter 
boven het meer ligt) en de 
berg Nitai. Deze kloof wordt 

Wadi Haman of meer poëtisch Duivendal genoemd en is redelijk goed begaanbaar. 
Aan weerskanten rijzen hoge pieken op met rotsholten, die in vroegere tijden 
bewoond waren (in de tijd van de Makkabeeën en gedurende de opstand van de 
Joden tegen de Romeinen).  

De mensen leefden van visvangst en bebouwing van het vruchtbare land rondom de 
stad. De Hebreeuwse naam van de stad was Migdal-Nunia, oftewel vistoren. De 
Griekse naam die ook in gebruik was is Taricheae, wat ‘gezouten vis’ betekent. De 
bewoners zoutten de vissen mogelijk in of bij de toren. Grote hoeveelheden vis 
werden in Magdala ingepekeld, in vaten opgeslagen en verzonden naar allerlei 
plaatsen in het Romeinse rijk. Ook werden er grote partijen vis gerookt. De 
temperatuur kan op een zomerse dag gemakkelijk oplopen tot veertig graden. 

 



 

 

Magdala in de tijd van Jezus 

In de tijd van Jezus was Magdala een belangrijke plaats. De stad strekte zich uit over 
een afstand van zeker een kilometer langs de kust. Josephus schrijft in de Joodse 
Oorlog (1, 8:9)  dat er 30.000 Joden in Magdala waren. 

Magdala is bekend geworden door Maria Magdalena         

Als mensen de naam Maria Magdalena horen denken zij automatisch 
dat zij de prostituee was die de voeten van Jezus zalfde (Lukas 7:37-
38). In 591 verwisselde Paus Gregorius Maria Magdalena met de 
zondares uit Lukas 7.  Maar  het Nieuwe Testament zegt nergens dat 
Maria Magdalena een prostituee was. In Lukas 8:2 wordt van Maria 
van Magdalena gezegd dat Jezus haar bevrijdde van zeven demonen. 
Flavius Josephus vertelt dat Magdala een verdorven plaats was. Was er misschien een 
verband tussen deze verloedering en de bezetenheid van Maria Magdalena?  

Mirjam van Migdal volbracht wat de twaalf leerlingen niet gedaan hebben.  

 Zij heeft Jezus tot het inderdaad bitterste einde begeleid. Met uitzondering van 
Johannes dan. 

 Zij volgde Jezus de hele weg tot het kruis. (Joh. 19:25)  

 Met vele andere, niet onbemiddelde vrouwen (zoals de vrouw van de rentmeester 
van Herodes) zorgde zij voor de twaalven (Luc. 8:2).  

 Ze was vanuit Galilea Jezus gevolgd naar Judea om voor Hem te zorgen.  

 Maria Magdalena was de eerste getuige van Jezus' opstanding (Joh. 20: 14-18) 
 

Maria Magdalena was een vermogende vrouw 

Zij behoorde tot de vrouwen die Jezus en de discipelen uit "eigen middelen" 
verzorgden. Ze was bovendien een vriendin van Johanna, de vrouw van de 
rentmeester Chusas van Herodes Antipas (Lukas 8:3) 

Voordat de grote pelgrimsfeesten in Jeruzalem begonnen werden er vele honderden 
vaten gedroogde vis vervoerd naar Jeruzalem. Ook bij het hogepriesterlijk paleis 
werden ze afgeleverd. Waarschijnlijk was de apostel Johannes hierbij betrokken. 
Johannes was een kennis van de hogepriester (Joh.18:15-16).  

Magdala lag maar een paar kilometer ten noorden van Tiberias waar het paleis stond 
van Herodes. Wellicht is zij met Johanna ook weleens in dat paleis geweest. In ieder 
geval heeft zij met haar rijkdom tot het einde toe Jezus gediend. 



 

 

Waarom weten wij dat Jezus in Magdala was? 

Markus 1:38  ‘En Hij zei tegen hen: Laten wij 
naar de naburige plaatsen gaan, o pdat Ik ook 
daar predik, want daarvoor ben Ik uitgegaan. 
39 En Hij predikte in hun synagogen door heel 
Galilea en dreef de demonen uit’.  

Lukas 8:1 En het gebeurde daarna dat Hij van 
stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er 
predikte en het Evangelie van het Koninkrijk 
van God verkondigde. En de twaalf waren bij 

Hem, 2 en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk 
Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, 3 en 
Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele 
anderen, die Hem dienden uit hun eigen bezittingen.  
 

Jezus en de vrouwen 

In dit verband is het zeer opmerkelijk dat Jezus zoveel vrouwen in zijn gevolg heeft 
opgenomen. (Lucas 8 :3). Hij deed telkens weer de omstanders in grote verbazing 
vallen omdat hij zo openhartig met vrouwen omging.  

In openheid met vrouwen een gesprek voeren deed geen enkele rabbi. Vrouwen 
moesten ook in de synagoge zo ver mogelijk plaats nemen van de plek waar 
uitsluitend mannen het woord uitlegden. Jezus herstelde de vrouwen weer in hun 
waardigheid. Zijn bijzonder hartelijke omgang met vrouwen werd door veel mensen 
in die tijd niet geaccepteerd, maar voor vele vrouwen zoals Maria van Magdala, 
Johanna en Susanna het diepste motief om Hem te volgen en te verzorgen. 

Als Jezus aan het kruis sterft zijn alle mannen behalve Johannes in geen velden of 
wegen te bekennen, maar staan de vrouwen aan de voet van het kruis. 
 

Het grote drama van Magdala 

Titus heeft in 66 de stad veroverd met veel bloedvergieten. Toen de Romeinen 
kwamen zijn de bewoners namelijk met hun bootjes het meer op gevlucht. Er waren 
in deze stad van de scheepsbouw immers veel boten. Het kwam toen tot een vreselijk 
zeeslag op het meer. Overal dreven lijken vertelt Flavius Josephus. De zee was 
roodgekleurd door hun bloed. De Joden werden verslagen. 6700 sterkste mannen  
werden als slaven voor Nero weggevoerd. De overigen werden als slaven verkocht op 
de slavenmarkten. De zwakken en bejaarden werden over de kling gejaagd. 



 

 

Opgravingen in Migdal, het 
Bijbelse Magdala  
In de archeologische wereld was in 2009 
groot enthousiasme. Pater Juan Solana 
uit Mexico en de Israëlische archeoloog 
Arfan Najar vonden de restanten van een 
antieke synagoge uit de tijd van Jezus. 
Solana had de visie om een groot 
ontmoetingscentrum met een kerk te 
bouwen op het terrein van het oude 
Magdala, vlakbij het dorpje Migdal. Maar voordat er in Israël ook maar iets gebouwd 
kan worden moeten er eerst archeologische opgravingen plaatsvinden.  

Ronduit spectaculair was de vondst van reusachtig 
bewerkte steen met afbeeldingen die wijzen op de 
Tempel in Jeruzalem. Op de bovenkant zijn de twee 
tempelzuilen te zien, en de toonbroden van het 
heiligdom. Aan de voorkant zien we de zevenarmige 
menora van de Tempel, en grote kannen die duiden 
op de dienst van de Levieten. Voorts zijn er aan de 
zijkanten Bijbelse vruchten te zien, waaronder de 
granaatappel. De ‘steen’ deed waar-schijnlijk dienst 
als ‘bima’ een verhoging waarop de Thorarol werd 
gelegd wanneer deze werd voorgelezen.  

Voorts is er mozaïekvloer ontdekt, delen van zuilen met prachtige beschildering, en 
aan de noordkant (richting Jeruzalem!) een nis waarin de Thorarollen werden 
bewaard.  

Vlakbij de synagoge is een marktplaats 
vrij gelegd, met allerlei voorwerpen die 
duiden op het rijke visserijverleden van 
Magdala en- héél bijzonder: maar liefst 
vier ‘mikwot’,  baden waarin mem zich 
onderdompelde voor de rituele 
reiniging. Nergens in Israël zijn er op één 
plaats vier mikwot gevonden die in 
dergelijke goede staat verkeren. De 
aanvoer van fris water en de afvoer van 
vuil water zijn tevens duidelijk zichtbaar. 


