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Suggesties om te
beginnen:
Beeld je in alsof jij bij die
maaltijd bent.
Lees Johannes 12: 1-8 en
verplaats je met al je
zintuigen in dit
Bijbelgedeelte:

Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats
Lees Johannes 12: 1-8 (idee: begin met de suggestie hiernaast)
Jezus is het waard is om gedankt, geëerd en geliefd te worden, op een intense, zelfs extravagante
manier. Liefde bewijzen is hoger dan liefdadigheid. Het gaat God niet om ons geld, maar Hij wil ons
helemáál. Met huid en haar, zoals Maria dit letterlijk laat zien! Haar ogenschijnlijk buitensporige en
verspillende liefde betoon is een inspirerend, en misschien ook een corrigerend voorbeeld voor de
al te nuchtere ‘realisten’ van deze wereld. Jezus eert degene die Hém eert, en dankt, en die Hem
van harte liefheeft.
Denk aan Mattheüs 26: 13 “Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal
worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.”

wat zie je? wat hoor je?
Wat ruik je? Wat proef je? 1 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt.
Wat voel je?
2 Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen
die met hem aanlagen.
Wat een heel bijzondere ervaring! Je ziet Lazarus die met Jezus zit te praten en te eten. Lazarus, de
man die kort geleden vier dagen in een graf had gelegen! Maar Jezus had hem naar buiten
Om te zingen:
geroepen. Het is haast niet te bevatten.
Opw 364
Opw 462
3 Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af
Opw 544
met haar haar.
Opw 501
Nardusolie is de duurste olie die in Jezus’ dagen in Israël te vinden was, het werd veel nagemaakt in
goedkopere, onzuivere versies; dit is zuivere nardusolie. Het gaat niet om een paar druppels, maar
om een pond, zoals er in de grondtekst staat, het kost een jaarsalaris van een arbeider.
Maria zalft Jezus’ voeten. Men had de gewoonte om in elk geval óók het hoofd te zalven. Denk aan
het bekende vers in Psalm 23 (vers 5): “U zalft mijn hoofd met olie”. Johannes vermeldt vooral dat
Om te lezen:
Maria de voeten van Jezus overgoot met deze zeer kostbare olie, ze zijn voeten vervolgens afdroogt
Joh. 12: 1-8
met haar haar. Maria kiest de nederigste plaats. Het hoofd werd destijds gezien als het meest
Deut. 15:11
‘eervolle’ onderdeel van het lichaam. Dit klinkt bijvoorbeeld door in Paulus’ uitspraak in Ef. 4 vers 16
Kol 3: 23
over de gemeente: “Vanuit [het] hoofd krijgt het lichaam samenhang…”. De voeten daarentegen
Matth. 26:13
waren het minst belangrijk. En wat doet Maria? Ze buigt haar hoofd naar de minst eervolle
lichaamsdelen van Jezus: de stoffige voeten.
Maria is hier trouwens vaker te vinden. In Lucas 10 (vers 39) zit ze aan Jezus’ voeten te luisteren. In
het vorige hoofdstuk (Joh. 11:32) valt ze neer aan Jezus’ voeten. En nu in Joh. 12 richt ze zich dus
weer tot zijn voeten. Dit is inderdaad de plek waar een discipel hoort te zijn, zei men in de vroege
kerk. In Johannes 13, geeft Jezus zelf middels de voetwassing aan wat discipel-schap inhoudt.
Johannes zoomt nog verder in. Maria gebruikt het mooiste van zichzelf, haar haar op haar hoofd, als
een poetsdoek, om zijn voeten af te drogen. Met alles wat in haar is, wil ze Hem bedanken en eer
bewijzen. Ze ‘giet’ voor Hem als het ware ook haar eigen reputatie en eer uit. In deze scene tijdens
het feestmaal is dus sprake van een extravagante, een buitensporige daad van dankbaarheid en
liefde betoon.
3 De geur van de olie trok door het hele huis.
Geuren waren heel belangrijk in de cultuur van het Midden-Oosten; ze droegen een boodschap met
zich mee. De geparfumeerde nardusolie bijvoorbeeld stond voor reinheid, goddelijkheid, en
paradijs. En in dit geval symboliseerde deze olie zeker ook eerbied en dankbaarheid naar Jezus toe.
Zoals de heerlijke geur zich verspreid, zo vult ook de atmosfeer in het huis zich van eerbied, liefde
en dankbaarheid. Echte liefde tot Jezus verspreidt zich inderdaad, in Paulus’ woorden, als “een
heerlijke geur die leven schenkt” (2 Kor. 2:16).
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Geloofsgesprek
1 ‘liefde bewijzen is hoger
dan liefdadigheid’. Wat is
het verschil? Maria geeft
een voorbeeld van
extravagante liefde
betoon, een jaarsalaris om
Jezus te eren. Hoe zou jij
reageren als jij bij die
gebeurtenis aanwezig zou
zijn?

4 Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5 ‘Waarom is die olie
niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6 Dat zei hij niet omdat
hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit.
De vraag van Judas is als een plens koud water op de vurige devotie van Maria: “Hoe kun je nu zo
veel geld verspillen aan één persoon? Kun je daar niet iets nuttigs mee doen, bijvoorbeeld de armen
helpen. Discipel-schap vraagt de bereidheid om je eigen behoeften en verlangens op de tweede
plaats te zetten. Waar draait het werkelijk om? De persoon van Jezus Christus zelf, Hem eren en
dienen, en met Hem verbonden zijn. Dit gaat je hele leven aan; zoals de geur van nardusolie alles
doortrekt, zo geldt dat ook voor discipel-schap.

7 Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8 de armen zijn immers
altijd bij jullie, maar ik niet.’
2 De betekenis van
Jezus aanvaardt de zalving door Maria niet alleen als een daad van liefde en dankbaarheid. Hij legt
verspillen is: roekeloos
het uit als een symbolische en profetische daad, namelijk als een voorbereiding op zijn begrafenis.
geld uitgeven, tijd of geld Haar daad was een balseming bij voorbaat. Daarmee vervalt het bezwaar van Judas; in die tijd werd
besteden zonder
het heel belangrijk gevonden om een dode te zalven (balsemen) en daarmee eer te bewijzen. En dat
resultaat, iets in grote
mocht ook geld kosten. Dit eerbewijs aan de overledene werd zelfs nog belangrijker gevonden dan
hoeveelheden gebruiken geld geven aan de armen.
zonder dat het nodig is.
Jezus wijst Judas terecht, Hij aanvaardt het heerlijk ruikende eerbewijs van Maria. In de
Een Duitse dichter zei:
parallelpassage in Mattheüs 26 zegt Hij er expliciet bij: “Zij heeft iets goeds voor mij gedaan” (vers
Liefde is het enige dat
10). Tegelijk geeft Jezus aan dat Hij binnenkort zal sterven. Dat is de nuchtere werkelijkheid achter
groeit, als we het
zijn woorden in vers 8: “De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet”. Deze woorden bevatten
verspillen. Wat zie jij als trouwens ook een verwijzing naar Deuteronomium 15:11: “Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom
‘liefde verspillen’ in relatie druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er
tot je geloof in Jezus?
slecht aan toe is.”
Jezus kende dit vers uiteraard en wij weten hoezeer Hij oog had voor de armen. Jezus was de
3 Je helemaal overgeven vleesgeworden sociale gerechtigheid! Jezus maakt echter duidelijk dat de zorg voor armen altijd
in liefde aan Jezus en het mogelijk blijft. Terwijl zich nu een unieke gelegenheid voordeed om Hemzelf op een bijzonder
onbelangrijk vinden wat liefdevolle manier eer te bewijzen.
anderen ervan denken,
dat is wat Maria doet. Wil En nu de vraag naar ons.
je een moment in je leven Willen jij dit? Ben jij net als Maria bereid om bij wijze van spreken niet alleen een jaarsalaris op te
delen waarin je dit
offeren voor Hem, maar om jezelf met huid en haar aan Hem over te geven? En Hem alle lof en dank
ervaren hebt?
en eer te geven – zelfs als dit betekent dat anderen jou ‘verspillend’ of ‘fanatiek’ of ‘over-geestelijk’
zullen vinden?
4 “Want wij zijn voor God Misschien zeg je: ‘Ja, dat wil ik. Maar hoe werkt dit praktisch door in mijn dagelijks leven?’
een aangename geur van Ik denk dat het te maken heeft met de focus waarmee je door de dag heen leeft. Denk bijvoorbeeld
Christus, onder hen die
aan de aansporing van Paulus in de brief aan de Kolossenzen (3 vers 23): “Wat u ook doet, doe het
zalig worden en onder hen van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen…”.
die verloren gaan; voor de Wie zich richt op Jezus, streeft naar gerechtigheid. Bijvoorbeeld door op te komen voor degenen die
laatsten een doodsgeur, geen stem hebben. Denk aan Dietrich Bonhoeffer. Deze predikant ging dwars in tegen de tijdgeest,
maar voor de eersten een in zijn geval was dat het nationaalsocialisme. Hij voer een eigen koers. Bonhoeffer deed dit vanuit de
levensgeur, die leidt tot
navolging van Christus. Je kunt dit in deze slogan samenvatten: Just for Jesus. Dat is een combinatie
het leven” (2 Kor. 2: 15,16 van ‘alleen voor Jezus’ en ‘gerechtigheid [justice] in Jezus’ naam’.
HSV)
Ben jij een aangename
Toch maken we vroeg of laat allemaal mee dat je offers brengt die niemand echt ziet of waardeert.
geur voor Jezus? Hoe?
Daar kun je heel moe en – en vooral – heel ontmoedigd van kunt raken. Denk dan eens terug aan de
Wanneer?
boodschap van dit Bijbelgedeelte: we mogen onze inspanningen aan Jezus geven. We mogen
geloven dat zelfs als niemand anders het ziet of er iets om geeft, of als anderen er afwijzend
4 Wees even een moment tegenover staan, er toch een ‘aroma’ uitgaat van onze gaven, onze offers, richting Jezus.
stil, bid en vraag je af:
Want Hij die zijn leven voor jou en mij aflegde; Hij die vrijwillig de vernedering en pijn onderging
Wat wil ik doen, of wil ik vanwege jouw en mijn zonden; Hij die stierf om ons het eeuwige leven te schenken – Hij is het meer
laten alleen voor Jezus?
dan waard dat wij ons leven voor Hem ‘verspillen’.
Just for Jesus.

