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Vlak voordat een ingrijpende gebeurtenis plaats vindt, een belangrijke beslissing 
genomen wordt, is nog even alles mogelijk, is de toekomst nog steeds open. 
 
Anderhalve week geleden hadden we nog de hoop dat Poetin Oekraïne niet binnen 
zou vallen, ondanks alle dreigende voortekenen. Toen hoopten we nog dat een harde 
confrontatie niet nodig zou zijn, dat het op een andere manier zou worden opgelost. 
Maar de gebeurtenissen volgden hun eigen loop. Inmiddels escaleert dit conflict op 
een schrikbarende manier, zitten we ineens middenin een oorlog op de grens van 
Europa, die heel veel mensen raakt en ongelooflijk veel slachtoffers maakt, zowel bij 
de Oekraïense bevolking als de Russische. Zij die in Rusland in het begin nog 
protesteerden zijn allemaal opgepakt. In Oekraïne wordt een enorme druk 
uitgeoefend op alle mannen om te gaan vechten. Gezinnen worden van elkaar 
gescheiden. Hier zijn alleen maar verliezers. 
 
Op het moment dat we in het verhaal van Johannes stappen, op deze eerste zondag 
in de 40-dagentijd, is alles nog open. Maar er wordt iets noodlottigs in gang gezet en 
wij weten hoe het afloopt. De mensen in het verhaal weten het nog niet. Bewust 
gaat Jezus op Jeruzalem af, het hol van de leeuw. In ons verhaal is hij er nog niet, 
zes dagen voor Pesach, het feest van bevrijding, gaat hij naar Bethanië, vlakbij 
Jeruzalem. Hij kan nog steeds terug. Maar dat is hij niet van plan. Een vrouw zalft 
hem daar op die plekken zijn commentaar laat niets aan duidelijkheid te wensen 
over: Zij heeft dit gedaan voor de dag van mijn begrafenis. Want daar zal het 
allemaal op uitlopen, dat hij wordt vermoord. 
 
De hogepriesters en farizeeën hadden intussen opdracht gegeven Jezus aan te geven 
als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren, zo vertelt Johannes. 
Zodra Jezus in Jeruzalem zal verschijnen zullen ze hun kans grijpen. En ze gaan nog 
een stap verder. Ook Lazarus loopt gevaar. Dat laat zien hoe ver ze de weg al kwijt 
zijn. Lazarus is volstrekt onschuldig, hij heeft helemaal niets gedaan, hij is nooit in 
het openbaar opgetreden zoals Jezus, maar hij loopt wel rond als een levend teken 
van Jezus’ bijzondere macht en invloed. De farizeeën beramen daarom ook een plan 
om hem te doden, hij moet uit de weg worden geruimd. Mensen die zijn verblind 
door de strijd om de macht kijken niet op een leven meer of minder. 
 
Het zijn allemaal alleen nog maar plannen, het kan nog een andere kant opgaan. 
Maar wij als hoorders weten al welke kant het op zal gaan.  
 
Een kant waar aanvankelijk niemand op gerekend had. De leerlingen zeker niet, al 
zijn ze zich wel bewust van zekere gevaren, zij zien Jezus’ weg toch vooral als een 
opgaande weg. Hij krijgt steeds meer aanhang, steeds meer mensen raken overtuigd 
door zijn wonderen. Ze moeten ook een zekere trots gevoeld hebben. Het is mooi als 
je in een vroegtijdig stadium al gekozen hebt voor iemand die langzamerhand steeds 
bekender wordt, als je je hebt aangesloten bij een beweging die aan kracht wint, die 
toekomst heeft. Het succes daarvan straalt op jouzelf af. Zo belangrijk is Jezus dat 
de hogepriesters en schriftgeleerden met hem in hun maag zitten. Niemand kan 
meer om hem heen.  



 
Die stralende opgaande weg zal in de komende weken plotseling de diepte in 
zwenken op een manier die allen verbijsteren zal. Niemand heeft dit zien aankomen. 
Behalve, zo lijkt het wel, de twee mensen uit het verhaal van vanmorgen.  
De vrouw die Jezus’ voeten zalft. En de man die, zo vertelt Johannes, hem uit zal 
leveren. Hun reacties op de komende gebeurtenis hebben een symbolische waarde. 
Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. 
 
Misschien is Judas de leerling die het beste begrepen heeft welke kant Jezus op zal 
gaan, voor welke kant hij kiest. En hij ergert zich aan deze neergaande weg en 
protesteert ertegen met alles wat in hem is. Het prijsgeven van alle macht en succes 
die zijn opgebouwd en die hij beschouwt als ook zijn eigen macht en succes, wat 
Jezus blijkbaar koud laat. Judas voelt zich verraden door Jezus en daarom verraadt 
hij hem. Dat is het mechanisme dat je overal ziet waar mensen elkaar iets aandoen, 
vaak doen ze dit uit de overtuiging dat eerst hen iets is aangedaan. Johannes zet 
Judas heel negatief neer, hij is een dief die steelt uit de kas. Hij gaat naar eigen 
goeddunken om met het geld dat hij beheert voor de gemeenschap. Dat maakt 
duidelijk dat hij zich niet meer solidair voelt met de groep en eigenmachtig te werk 
gaat. Hij voelt zich niet langer verbonden met Jezus en zijn volgelingen, hij plaatst 
zichzelf buiten de groep. 
 
Tegenover Judas staat Maria. Waar Judas een kwade daad aan Jezus zal verrichten, 
verricht zij hier een goede daad. Zij zalft hem met dure olie, een verwijzing naar hoe 
in het Oude Testament koningen en profeten werden gezalfd. Alleen zalft ze niet zijn 
hoofd maar zijn voeten en droogt die met haar eigen haren af. Heel het huis vult zich 
met de geur van deze olie, van deze bijzondere daad, het heeft een bredere 
uitstraling. Van buitenaf lijkt wat zij doet zinloos en verkwistend en het is Judas die 
haar daad veroordeelt vanuit een moralistisch motief: dit geld had beter aan de 
armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus zegt: laat haar begaan, ze doet dit voor 
de dag van mijn begrafenis, want ik zal niet lang meer bij jullie zijn. In het evangelie 
van Marcus, waar dit verhaal ook wordt verteld zegt hij er nog iets bij. Hij zegt dat 
waar ook ter wereld de goede boodschap verteld zal worden er ook bij verteld zal 
worden wat Maria heeft gedaan.  
 
Daarmee zegt hij eigenlijk: Maria heeft mij en mijn weg herkend en deze weg 
gezegend. Judas keert zich tegen Jezus op het moment dat hij begrijpt welke kant 
zijn weg op zal gaan. Maria heeft Jezus lief juist op het moment dat zij begrijpt welke 
kant zijn weg op zal gaan. Ze heeft hem niet lief om de buitenkant van macht en 
succes. Zij heeft hem niet alleen lief in zijn glorie, zij heeft hem lief in zijn leed. 
 
Dat is de diepste liefde die er is. Alle berekening houdt op als deze liefde in het spel 
is. Als het slecht gaat met iemand die je zielslief hebt, -je partner, één van je ouders, 
je kind, een echte vriend, als je iemand met wie je werkelijk verbonden bent ziet 
lijden, wordt er een reservoir aan liefde geopend waarvan je zelf vaak niet wist dat je 
het had. Alles zou je wel willen doen om de pijn weg te nemen van die ander. En je 
kunt vaak zo weinig doen. Je kunt alleen maar bij die ander zijn. Maria kan Jezus de 
komende pijn niet besparen, ze kan hem wel haar liefde en eerbied betuigen. Ze giet 
die liefde over hem uit in één groot gebaar, een zalving, een zegening.  



 
Soms is er zo’n moment in je leven, het kan klein zijn en het kan groot zijn, dat alle 
berekening wegvalt, dat je alles geeft wat je hebt, dat je doet wat het moment van 
je vraagt, en wat je hart je ingeeft, al kan het voor een ander nog zo overdreven 
lijken, dat deert je niet. 
 
In haar gebaar raakt Maria aan het geheim van Jezus’ weg. Jezus is in de wereld 
gekomen niet om een rijk te stichten, een partij op te richten, naam te maken. Waar 
hij voor gekomen is is enkel en alleen om te getuigen van en op te roepen tot deze 
schenkende liefde. En daarvoor zal hij zichzelf nu geven in een vergelijkbaar groot 
gebaar. Zijn liefde strekt zich zelfs uit over wie hem kwaad willen doen, het is een  
liefde die niet wijkt voor het ergste onbegrip en de felste weerstand ,maar 
standhoudt, een liefde die dieper gaat dan alles wat wij ons voor kunnen stellen. 
 
Jezus’ weg door de diepte heen is de weg van een hartstochtelijke liefde die het 
lijden niet schuwt, die zich niet afkeert van mensen in hun lijden, maar juist daarin 
het diepst aanwezig is. De weg die wij in de komende weken weer zullen gedenken, 
juist nu we worden geconfronteerd met deze verschrikkelijke oorlog. 
 
Het is die weg waarop wij ons willen richten temidden van alle verwarring, 
verbijstering en angst, een weg waarop we hem willen proberen te volgen al 
begrijpen we hem nog niet, in het verlangen van hem te leren wat wij kunnen doen 
en hoe wij kunnen zijn in het licht van deze liefde. 
 
 
  


