Bezinning 587: De Gezalfde gezalfd
Johannes 12,1-11 = goede week maandag

Het Woord
Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt.
Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd. Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen
die met Hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van
Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot,
een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor
driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich
om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei:
‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van Mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar
Ik niet.’ Intussen hadden de joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar
Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de dood had opgewekt.
De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak
van was dat veel joden bij Jezus kwamen en in Hem gingen geloven.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Nog enkele dagen en het uur van Jezus is er, het uur van zijn lijden, dood en verrijzenis. Na zijn
laatste retraite te Efraïm gaat Hij naar zijn vrienden in Betanië, een wandeling van een paar uur
van Jeruzalem. Lazarus wordt driemaal genoemd. Eerst is hij een eregast op een maaltijd ter ere
van Jezus. Op het einde wordt zijn leven bedreigd omdat zijn opwekking uit het graf er mede
oorzaak van is dat velen in Jezus geloven. Het goede – zelfs niet het grootste goede – kan duidelijk
niet enkel maar goed zijn.
Maria zalft de voeten van Jezus met een derde kilo dure nardusmirre. Ze zalft de Messias, Christus
of Gezalfde. Volgens Judas heeft deze balsem een waarde van 300 denarie of 300 daglonen van
een arbeider. Dus zowat een jaarinkomen. Dit gebaar drukt dus een zeer grote liefde, hoogachting
en verering uit. Voor Maria is Jezus verheven boven allen en alles. Ze zalft de voeten en niet het
hoofd: de voeten zalven doet men bij de doden. De balseming is dus een vooraf verzorgen en eren
van Jezus’ dode lichaam. Zo interpreteert Jezus het zelf ook. Voor Hem is het gebaar van Maria
een bewijs van haar liefde voor Hem.
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De geur van de nardusmirre vervult het hele huis. Bij Johannes mogen we dit verruimen tot de
hele wereld. Jezus’ grote liefde en zijn verrijzenis zullen warmte brengen en hoop voor alle
mensen in alle tijden.
Judas staat in dit verhaal tegenover Maria. Hij plaatst het geld, de handel, de economie boven
Jezus. Het geld beheerst veel en doet veel goed. Maar het sticht ook veel onheil en ellende. Het is
niet verwonderlijk dat Jezus tegenwind geeft. Hij keurt het gebaar van Maria goed, want zij heeft
een bewijs geleverd van haar geloof in Hem.
Eens te meer gaan joden in Jezus geloven. Koren op de molen van de hogepriesters. Ze verdragen
het niet dat ze bij hen weggaan. Zonder zich echt af te vragen waarom. Ze hebben al besloten
Jezus te doden en willen nu ook Lazarus doden. We weten echter niet of dit ook echt gebeurd is.

Het Woord in mijn leven
Gebeurt het dat ik iets goeds toch negatief uitleg en behandel? Waarom? Hoe druk ik mijn liefde
en hoogachting voor Jezus Christus uit? Plaats ik het geld en de economie (soms) boven mensen
en hun geluk? Wat kan ik daartegen doen? Kan ik gelukkig zijn met het succes van anderen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Maria uit Betanië
heeft U de voeten gezalfd,
nog voor U gestorven was.
Een groot teken van liefde,
hoogachting en verering.
Niet het geld moet heersen
maar onze liefde voor U.
Door de opwekking van Lazarus
uit het graf van de dood
gingen velen in U geloven.
Zo vonden ze heil en geluk,
genoten ze van de geur
van U en Uw liefde
voor alle mensen.
Laat Uw grote liefde
en leven over de dood heen
ook ons bevrijden en verblijden. Amen.
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