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Beste jongeren en ouderen, alle luisteraars en meelezers, aan de hand van het Bijbelleesrooster hebben we 

gisteren Matthéüs 26:6-13 gelezen. Tijdens een maaltijd in Bethanië wordt Jezus gezalfd met kostbare zalf 

door een vrouw. De discipelen nemen het haar zeer kwalijk. Maar de Heere neemt het juist voor haar op. 

Want zij heeft een goed werk gedaan: ter voorbereiding op Zijn begrafenis. 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

We lezen in vers 6: ‘Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon den melaatse’. Deze geschiedenis is 

ook beschreven in Markus 14:3-9 en Johannes 12:2-8. Het is zes dagen voor het Pascha. De Zaligmaker is 

uitgenodigd bij Simon, met als bijnaam ‘de melaatse’ (een ziekte waar hij van genezen was). Jezus was graag 

bij Zijn vrienden in Bethanië, vlak bij Jeruzalem. Samen met Zijn discipelen zit Hij aan tafel. Ook Maria, Martha 

en Lázarus zijn erbij. Jezus heeft hen lief. Dit is het eerste wat dit gedeelte mij leert over God, over de 

Zaligmaker. Hij heeft hen lief en wil met hen aan tafel de maaltijd gebruiken.  

Nadat de vrouw (dat is Maria, zo blijkt uit Johannes 12) Jezus gezalfd heeft en de discipelen het als verspilling 

zien, neemt Jezus het direct voor haar op, lezen we in vers 10: ‘Maar Jezus zulks verstaande, zeide tot hen: 

Waarom doet gij deze vrouw moeite aan?’ Dat is het tweede wat we leren: zij hoeft zichzelf niet te verdedigen. 

Hij neemt ze in bescherming tegen de beschuldigende woorden van de discipelen. ‘Want zij heeft een goed 

werk aan Mij gewrocht’. Hij verantwoordt én prijst het als een goed werk. Want het is Zijn werk in haar hart.  

Hij vervolgt in vers 11-12: ‘Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze 

zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.’ Jezus 

legt haar daad uit. Het derde wat we leren over God: Hij verbindt deze daad aan Zijn eigen verlossingswerk, 

aan Zijn begrafenis. Nog even, dan zal Jezus niet meer bij hen zijn. Hij moet en zal de kruisdood sterven en 

begraven worden.   

Tenslotte leren we uit vers 13 dat Jezus deze vrouw eert met Zijn eigen Woord: ‘Amen’. ‘Voorwaar zeg Ik u: 

Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken 

worden van hetgeen zij gedaan heeft.’ Deze daad van Maria zal nooit vergeten worden. God Zelf heeft ervoor 

gezorgd dat haar getuigenis al eeuwenlang in de Bijbel staat: in dit 13e vers, het staat ook in Markus 14:9. 

En ‘dit Evangelie’ wordt nog steeds ‘gepredikt in de gehele wereld’. Het wordt ook vandaag aan u en jou 

verkondigd… 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Als eerste letten we op Maria, vers 7. Tijdens die maaltijd in Bethanië ‘kwam tot Hem een vrouw, hebbende 

een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat.’ Ze heeft van de 

Heere genade ontvangen en kwam tot Hem. Het geven van olie aan gasten om zich te zalven was een 

gewoonte in die tijd. Maar níet met zulke dure, kostbare zalf zoals hier gebeurt. Het flesje was óók kostbaar. 

Zo’n albasten flesje werd voornamelijk gebruikt voor dure zalfolie, zoals deze onvervalste narduszalf. De 

waarde wordt geschat op meer dan driehonderd penningen, het jaarsalaris van een arbeider (een penning 

was het dagloon). We leren in dit gedeelte over de mens: niemand, niet één mens heeft van nature iets over 

voor de Heere en Zijn dienst. Door genade had Maria álles voor de Heere over, ze had Jezus hartelijk lief. 

Het ging haar om Zijn eer. Dat kwam uit haar hart. Hoeveel hebt u, hoeveel heb jij voor de Heere en Zijn 

dienst over? Wat is Hij waard?  

Maar daartegenover lezen we in vers 8-9: ‘En Zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: 

Waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen den armen gegeven worden.’ 

Dat laatste klinkt goed. Maar uit Johannes 12 weten we dat met name Judas Iskáriot zich ergerde. Hij was 

niet bezorgd voor de armen, maar hij was een dief en droeg de portemonnee met geld wat gegeven werd. 

En de andere discipelen scharen zich achter Judas, ze zijn het met hem eens: dit is geldverkwisting! Dat zijn 

nu Jezus’ discipelen. Dat is Gods volk. Die ergernis van de discipelen heeft het lijden van Christus verzwaard. 

Het was voor Hem een grievende belediging. Ze worden door Hem bestraft. Maria heeft er op dat moment 

veel meer van begrepen dan alle discipelen. Dat heeft ze zónder woorden uitgesproken: door haar liefdedaad.  



Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

De Zaligmaker heeft gezegd in vers 11-12: ‘…maar Mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op Mijn 

lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.’ Het thema waar 

de Heere op wijst is Zijn begrafenis. Het was in die tijd gebruikelijk dat de doden werden gewassen en gezalfd, 

voorafgaand aan de begrafenis. Jezus waardeert de daad van Maria niet alleen als liefdesdaad en eerbetoon 

voor nu, maar ook als liefdeswerk met het oog op straks, wat komt: ‘zij heeft het gedaan tot een voorbereiding 

van Mijn begrafenis.’ Leven wij ook met dezelfde genade en liefde in ons hart, in deze lijdenstijd – de periode 

naar Goede Vrijdag en Pasen? Jezus zal straks, tussen misdadigers, twee moordenaars, gekruisigd worden. 

Maar God zorgt ervoor dat Hij gezalfd wordt: nu door Maria; straks door Jozef van Arimathéa en Nicodémus. 

Hij wordt gezalfd en begraven. De Heere Jezus moest in Zijn diepe vernedering ook begraven worden. Het 

graf van Gods kinderen is daarom een geheiligd graf. Het wordt in de Bijbel genoemd ‘een slaapstede’, waar 

hun lichaam mag rusten tot de dag van de opstanding uit de doden. U, jij en ik, wij moeten ons voorbereiden 

op onze eigen sterfdag. Onze eigen begrafenis voorbereiden. De eerste vraag is: kun jij God ontmoeten? 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Bij die belangrijkste vraag, of u God kunt ontmoeten, is Maria ons tot spiegel en voorbeeld. Niet in de eerste 

plaats door woorden, maar uit haar daden. Wat heeft Maria voor de Heere Jezus over? Wat is Hij haar waard? 

Driehonderd zilverlingen is een jaarloon. Zóveel is Hij haar waard. De waarde van het albasten flesje met 

narduszalf is zelfs geschat op méér dan driehonderd penningen. Een jaarloon. Ze heeft alles gegeven wat ze 

had. Uit liefde! 

Let op het volgende gedeelte: in vers 14-16 gaat het over Judas’ verraad. Hij krijgt dertig zilveren penningen. 

Een maandloon. De prijs voor een slaaf. Judas geeft er niets voor, maar krijgt het. Dat is het verradersloon. 

De Zaligmaker was Hem niets waard. Want geld was zijn afgod. Hij was de eerste, die kritiek had op het hoge 

geldbedrag wat Maria in haar grote liefde had besteed aan de zalving van Jezus. Dat vond hij verspilling, 

verkwisting. Maar kijk daartegenover: het is Judas, die zijn leven verkwistte, zijn leven heeft verspild. Uit liefde 

voor geld. Dat de Zaligmaker straks Zijn leven zou geven, had voor Judas geen enkele waarde en betekenis. 

Wat is Hij u waard?  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Lijken wij op Maria of lijken wij op Judas? Wat is de Heere u en jou waard? Welke prijs heb je voor Hem over? 

Judas had geen liefde tot God. Hij dacht alleen aan geld. Paulus schrijft in Romeinen 8:7 ‘dat het bedenken 

des vleses vijandschap is tegen God’. In de kanttekening staat: ‘Dat is, vijandelijk gezind tegen God’. Door 

onze zondeval in het paradijs zijn we allen vijanden van God. Het is alleen door genade als het ánders is. 

Maria mocht het weten: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ Mag jij dat ook belijden? 

Want Judas had ook een belijdenis. Uitwendig leek er niets op hem aan te merken. Hij had, zoals het staat in 

2 Timotheüs 3:5, ‘een gedaante der godzaligheid’ (uiterlijke schijn van godzaligheid, schrijft de kanttekening) 

maar heeft de kracht ervan verloochend. De andere discipelen hebben hem nooit als verrader ontmaskerd. 

Toch was hij een huichelaar... De liefde tot het geld is één van de grootste strikken voor elk mens.  

Want ‘de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad’. Wat is Hij u waard? Onderzoek uw en jouw hart! 

De HEERE had al tot Eli gezegd: ‘Die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden’ 

(1 Samuel 2:30). We weten hoe het met Eli, zijn zonen Hofni en Pínehas en ook zijn nageslacht is afgelopen. 

We weten ook het einde van Judas. Hoe anders was het leven van Maria, die aan de voeten van Jezus mocht 

zitten om Zijn Woord te horen. Mag jij dat leven met de Heere ook kennen? En hebt u Hem ook zó hartelijk 

(dat betekent: met uw hart) lief gekregen, zoals deze vrouw? Wat is Hij u waard? 

Dat wonder van genade mochten twee vrouwen uit de Vroege Kerk ook kennen. De rijke Perpetua (22 jaar) 

en haar slavin Felicitas, die iets jonger was. Ze zijn met nog drie anderen op 7 maart in het jaar 203 voor de 

wilde dieren geworpen en gedood. In de grote arena van Carthago (Noord-Afrika), duizenden toeschouwers. 

Bloed kleurt het zand rood. Bij de eerste aanval van het dier zijn ze niet gedood. Felicitas is wel zwaargewond.  

Daar staan ze, de vijf christenen vallen elkaar in de armen. De Heere heeft hen ondersteund. Ze zijn staande 

gebleven. Uit liefde voor Hem. ‘Is het werkelijk al voorbij?’ vraagt Perpetua verbaasd. ‘Of moet die wilde koe 



nog komen?’ De anderen wijzen haar op vele blauwe plekken en verwondingen. ‘Ik was niet bang,’ zegt ze. 

‘Ik dacht alleen maar aan mijn Heere en Zaligmaker. Mijn gedachten waren zo vol van Hem, dat ik daar als 

in een droom gestaan heb.’ Deze christenen zijn tenslotte gedood door het zwaard.  

Hij, Christus, Die Zijn leven voor hen gegeven had, was hun álles waard. Wat is Hij u waard? De Zaligmaker 

gaf niet iets ter waarde van een jaarloon, maar Hij gaf Zijn leven. Hij gaf Zichzelf. En Hij had Zijn liefde in hun 

hart uitgestort. Samen met Maria mogen ook Perpetua, Felicitas en al Gods kinderen nu staan voor de troon, 

in lange witte klederen, gewassen en gekocht (!) door het bloed van het Lam, om Hem eeuwig de liefde en 

eer te mogen geven:  

‘k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn Heil, mijn Toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 

 


