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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 6 maart 2022. 

Hoofdlezing: Johannes 11:55-12:11. 
Overige lezingen: Psalm 116 en Galaten 2:19-20. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd worden wij met het alternatieve leesrooster dat 

wij deze weken volgen, bepaald bij de gevolgen van Jezus’ opwekking van zijn gestorven 

vriend Lazarus – het gebeuren dat de afgelopen tijd onze aandacht gevraagd heeft en dat het 

hoogtepunt van Jezus wondertekens vormt in het evangelie naar Johannes: niet eerder heeft 

Jezus zijn goddelijke heerlijkheid zo glorieus geopenbaard als in de opwekking van Lazarus. 

Maar ook niet eerder is de vijandschap tegenover Hem zo duidelijk aan het licht getreden als 

na dit opzienbarende wonder! Die vijandschap komt in de eerste plaats van buiten: van de kant 

van de joodse autoriteiten, over wie wij voorafgaande aan ons evangeliegedeelte van 

vanmorgen kunnen lezen, dat zij na Lazarus’ opwekking ‘beraadslaagden om Jezus te doden’. 

Zij deden dat, zegt Johannes, aangezien er van Jezus’ wondertekens een te grote 

aantrekkingskracht op het volk uitging. In ons gedeelte van vanmorgen wordt hun 

beraadslaging in concrete daden omgezet: ‘De overpriesters en de farizeeën’, zo lazen wij, 

‘gaven bevelen dat, indien iemand wist waar Hij was, hij aangifte zou doen, opdat ze Hem 

zouden grijpen.’ 

De weerstand van buiten, van de kant van de joodse autoriteiten, openbaart zich in een 

bijzondere tijd van het jaar: de periode voorafgaande aan het joodse paasfeest. Reeds maken de 

eerste pelgrims zich op om naar Jeruzalem te gaan om zich aldaar te laten reinigen met het oog 

op het naderende feest. Ja, reeds wordt er op het tempelterrein door de eerste gearriveerde 

pelgrims gesproken over Jezus, die recentelijk zoveel stof heeft doen opwaaien: ‘Hij zal, na zijn 

arrestatiebevel, toch zeker niet op het feest verschijnen, denken jullie ook niet?’ 

 

Maar Jezus komt wél. Hij komt heel bewust, in de wetenschap dat het naderende paasfeest het 

uur nabij zal brengen van de dood die Hij zal moeten ondergaan. Zes dagen voor het paasfeest 

arriveert Hij in de buurt van Jeruzalem, in Bethanië, het dorp waar Lazarus verblijft, samen met 

diens zusters Maria en Martha. 

In dit lieflijke oord, waar nog zeer recentelijk het wonder van Lazarus’ opwekking heeft 

plaatsgevonden, is Jezus vanzelfsprekend welkom. Er wordt een maaltijd voor Hem bereid, 

waarschijnlijk op de zaterdagavond voorafgaande aan het naderende paasfeest, vijf dagen 

daarvoor, en dan na afloop van de sabbat, en waarschijnlijk in het huis van Lazarus, Maria en 

Martha, daar Martha degene blijkt te zijn die bij het uitdelen van de maaltijd bedient. 

Ontroerend is het detail dat Johannes ons meedeelt en dat maar weinige kerkmensen kennen, 

namelijk dat onder de disgenoten degene aanwezig is wiens lijk nog maar kort geleden tot 

ontbindens toe in het graf heeft gelegen: Lazarus, de gestorvene, die nu met Jezus aan de 

maaltijd aanligt. 

Tijdens het eten gebeurt er iets bijzonders: terwijl Lazarus met Jezus en anderen de maaltijd 

gebruikt en zuster Martha druk bezig is met de bediening, komt zuster Maria in actie. Heel 

onopvallend loopt zij aan de achterkant, aan het voeteneinde van de aanliggende gasten, naar 

Jezus toe. In haar handen heeft zij een kruik met daarin een Romeins pond aan zuivere nardus-

olie, zo’n 330 gram, meer dan tienmaal zoveel als de gebruikelijke inhoud van een kruikje 

nardus en een waarde vertegenwoordigend van driehonderd denarie, ofwel driehonderd maal 

het loon van een dagloner, dus bijna een jaarsalaris. De nardusolie die Maria bij zich draagt is 

zo duur, omdat hij van een zuivere soort is en helemaal uit het noorden van India komt, waar 

de nardusplant groeit, waarvan de wortels en het onderste gedeelte van de stengel bijzonder 

geurrijk zijn. 
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Welnu, met deze kostbare olie in haar handen nadert Maria Jezus’ voeten. Dan giet zij de olie 

daarover uit, alle 330 gram, zo’n halve liter sterk geconcentreerde parfum, waarvan de geur 

spoedig heel het huis doordringt. De olie druipt langs Jezus’ voeten naar beneden. Maria maakt 

haar haar los en veegt daarmee de ergste overvloed aan olie weg. 

Wat Maria doet, gaat tegen alle conventies in. Als er een lichaamsdeel gezalfd wordt, dan is dat 

meestal het hoofd en niet de voeten. En als iemand al de voeten van een ander opfrist, dan is 

dat een slaaf en niet een vrije vrouw. En als er dan eenmaal gezalfd is, dan wordt de zalfolie op 

zijn plek gelaten en niet weggeveegd. Maar het meest afwijkende van Maria’s handelen, ja het 

voor sommigen wellicht aanstootgevende ervan, is dat zij voor dit wegvegen haar haar 

losknoopt en als vrouw met losse haren een vrijgezelle man intiem benadert, met alle mogelijke 

seksuele connotaties die dat zou kunnen oproepen. De gasten zouden er zomaar schande van 

kunnen spreken.  

Maar Jezus doet dat niet. Hij doorziet dat Maria’s doorkruisen van alle conventies voortkomt 

uit één groot en zuiver verlangen: dat degene die haar broer aan het leven heeft teruggegeven 

een teken van intense liefde en dankbaarheid zou terugontvangen. Ja, Hij begrijpt dat Maria dit 

teken hier en nu aan Hem verricht, omdat zij diep in haar hart voorvoelt, evenals Hij dat zelf 

weet, dat zijn leven niet lang meer duren zal. ‘Laat haar begaan!’, roept Hij, als er kritiek op 

Maria’s handelen wordt geuit. ‘Had zij soms de zalfolie moeten bewaren voor de dag van mijn 

begrafenis?’ Ja, Jezus beseft maar al te goed dat zijn einde nabij is. De zalving door Maria roept 

bij Hem op hoe Hij over niet al te lange tijd als dode man gezalfd zal worden. Maar 

welbeschouwd komt een persoonlijk eerbetoon dán te laat. Nu kan het nog, ja nu moet het 

geschieden: in de veilige omgeving van het dorp waar Jezus’ zijn grootste teken verricht heeft. 

Hier heeft Jezus als nooit tevoren zijn heerlijkheid geopenbaard. Hier wordt Hij als nooit 

tevoren met dienende liefde en dankbaarheid overstelpt: de overvloed daarvan druipt van zijn 

voeten, de zoete geur ervan doordringt heel het huis. Wat een diepe balsem van oprechte 

genegenheid voor Hem die vijf dagen laten gearresteerd zal worden en zes dagen later 

veroordeeld tot de verstikkingsdood aan een kruis! 

 

Gemeente, tot zover de dienende liefde van Maria, die Jezus op haar waarde weet te schatten. 

Maar deze liefde is niet het enige dat aan de maaltijd in Bethanië aan het licht komt. Want de 

zuivere intentie van Maria’s liefdevolle overgave aan haar Heer wordt al spoedig verdacht 

gemaakt door een van Jezus’ leerlingen, die gedreven wordt door ónzuivere bedoelingen: Judas 

Iskariot. Met vrome bewoordingen protesteert hij tegen Maria’s handelen. Zijn bezwaar geldt 

niet haar aanstootgevend gedrag als vrouw richting een ongebonden man, maar de grote waarde 

van de parfum die zij met haar doldrieste handelen heeft laten verdampen: een heel jaarloon 

heeft zij in een mum van tijd in rook laten opgaan! Ach, als die kruik met kostbare olie verkocht 

was, hoevele armen hadden daar dan niet mee geholpen kunnen worden!  

Maar achter dit vrome vernis gaat een donkere intentie schuil: die van de egoïstische hebzucht. 

Judas, zo informeert de evangelist ons, beheerde de kas van Jezus’ leerlingen en stal daaruit. 

Lees: die opbrengst van een jaarloon had hij maar wát graag in zijn eigen zak laten belanden! 

De weerstand tegen Jezus van Nazaret blijkt nu niet alleen van buiten te komen, van de joodse 

autoriteiten die wij reeds eerder tegenkwamen, maar ook van binnen: vanuit de kring van Jezus’ 

intimi. De kwade inborst die zich bij Judas Iskariot openbaart, zijn gewetenloze hang naar 

zelfverrijking, zal zich verder ontvouwen wanneer hij slechts enkele dagen later uit de handen 

van de joodse overpriesters dertig zilverstukken in zijn beurs zal laten glijden: zijn loon voor 

het verraad van zijn Meester. Degene die zich vanmorgen kritisch uit over het handelen van 

Maria blijkt, zegt Johannes terecht, degene te zijn die ‘Jezus verraden zal.’ Zijn zorg betreft 

zogenaamd de armen, maar zijn ware zorg is zelfbehoud en zelfverrijking, een drijfveer die 

uiteindelijk leiden zal tot Jezus’ verraad en veroordeling. 
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Twee mensen uit Jezus’ nabije kring worden ons vanmorgen naast elkaar gepresenteerd: een 

vrouw die de conventies van haar dagen trotseert om, nu het nog kan, in een buitengewone daad 

van dienende liefde haar oprechte genegenheid tot uiting te brengen voor Hem die haar broer 

uit de doden heeft opgewekt en die zij als de Messias is gaan erkennen; en een man die, ondanks 

het feit dat hij tot Jezus’ naaste leerlingen behoort, achter een façade van vroomheid zich laat 

leiden door hebzuchtig egoïsme, een egoïsme dat uiteindelijk zal voeren tot de dood van zijn 

Meester. 

Achter hun beider handelen gaan diepere krachten schuil, krachten die de evangelist elders in 

zijn evangelie typeert met de woorden ‘licht’ en ‘duisternis’. Maria heeft in Jezus het Licht der 

wereld gezien en is in geloof overgegaan van het duister van dit verdorven bestaan naar het 

licht van het eeuwige leven. Judas heeft, ondanks het feit dat hij het Licht drie jaar lang om hem 

heen heeft gehad, het duister, dat welbeschouwd het duister van de satan is, verkozen boven het 

lichtend schijnsel van zijn Meester. ‘Dit is het oordeel’, schreef de evangelist Johannes reeds 

eerder in zijn evangelie1, ‘dat het licht in de wereld gekomen is en dat de mensen de duisternis 

liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad 

bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar 

wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijkt dat zij in God verricht 

zijn.’ In Judas wordt de verwoestende hang naar het duister zichtbaar, in Maria het effect van 

de weldadige overgang naar het licht. 

 

Gemeente, aan welke kant staan wij? Zijn wij, met Judas, nog mensen van het duister, die zich 

door de donkere motieven van de zelfzucht laten leiden, motieven die, zoals we op dit moment 

met afschuw in Oost-Europa zien gebeuren, uiteindelijk tot niets dan dood en destructie voeren? 

Of zijn wij, met Maria, aan de klauwen van het duister ontsnapt door ons met een dankbaar 

geloof te hechten aan Jezus Christus, het Licht der wereld, en aldus zelf tot een licht te worden, 

een licht van dienende genegenheid en oprechte liefde? 

Maria wordt ons vanmorgen onmiskenbaar ten voorbeeld gehouden. Maar zij is vanmorgen niet 

de enige die in een uiting van diepe dankbaarheid en intense liefde haar leven aan haar Heiland 

toewijdt. In onze lezing uit het Boek der Psalmen ontmoetten wij eveneens de uit een grote 

persoonlijke ellende geredde dichter van Psalm 116, wiens dankdicht begint met de treffende 

regels: ‘Ik heb de HEER lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen’, om vervolgens de 

grote toewijding van de dichter aan God tot uitdrukking te brengen: ‘Hoe zal ik de HEER 

vergelden al zijn weldaden jegens mij? Mijn geloften zal ik aan de HEER nakomen in de 

tegenwoordigheid van al zijn volk.’ En in onze lezing uit de brieven kwamen wij de apostel 

Paulus tegen, de man die volkomen vastliep in zijn fundamentalistische wetticisme maar door 

Christus in de vrijheid werd gezet, en die op een ongekend persoonlijke wijze zijn toewijding 

aan God en Christus tot uiting brengt als hij schrijft: ‘Ik ben aan de wet afgestorven om voor 

God te leven. Niet meer ík leef, maar in mij leeft Christus. Door geloof leef ik, het geloof in de 

Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf heeft overgegeven voor mij!’ 

Maria, met haar intense dankbaarheid voor wat Christus voor haar broer en daarmee voor haar 

gedaan heeft, laat ons vanmorgen zien wat het betekent over te gaan uit het duister van een 

leven voor zichzelf tot het licht van een leven dat toegewijd is aan Christus. Zij offert in een 

daad van dankbare overgave een overvloed van uiterst kostbaar parfum om haar Heer te eren 

voordat Hij sterft. Haar voorbeeld van persoonlijke toewijding wordt bekrachtigd door dat van 

de dichter van Psalm 116 en van de apostel Paulus. Allen hebben zij iets beleefd van Gods 

verlossing dat hen diep geraakt heeft en hen tot andere mensen heeft gemaakt: mensen die in 

een dankbaar geloof hun leven toewijden aan Christus of aan God. 

 
1 Zie 3:19vv. 
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Mogen ook wij in de veertig dagen die komen persoonlijk geraakt worden, geraakt door de gang 

van Christus naar het kruis en vandaar naar de morgen van zijn wederopstanding, een gang die 

ook voor ons verlossing bewerkt: van schuld, van het slavenjuk van wet en zonde, van de 

geschondenheid van ons aardse bestaan, ja van de verlorenheid aan de dood. 

En moge dan ook voor ons, evenals dat bij Maria en haar Schriftuurlijke compagnons gebeurde, 

uit dat geraakt worden een leven voortkomen dat God en Christus van harte en volkomen is 

toegewijd!  

 

Amen.  


