Woensdag 1 april 33 na Chr.
Gezalfd en verkocht

Schriftlezing: Marcus 14:1-11
Woensdag, 1 april 33 na Christus. De dag van Maria en Judas.
Het zijn drukke en intensieve dagen geweest. Steeds meer
feestgangers vullen de heilige stad en haar omgeving. Nu het
steeds drukker wordt trekt rabbi Jezus Zich met zijn leerlingen
terug. Hij vertoont Zich vandaag niet in de stad Jeruzalem.
Vandaag zijn ze trouwens uitgenodigd bij een zekere Simon. Ook
hij woont – net als Maria, Marta en Lazarus – in het vertrouwde
dorpje Betanië. Simon staat in zijn dorp bekend als degene die
aan huidvraat had geleden: Simon, de melaatse. Om Hem alsnog
te bedanken voor zijn genezing heeft Simon Jezus en zijn
leerlingen bij hem thuis uitgenodigd. Ook Maria, Marta en Lazarus
horen tot de genodigden.
Terwijl ze aan tafel liggen en tijdens de maaltijd onderling
gesprekken voeren komt een vrouw schichtig naar binnen. Het is
Maria, die even daarvoor – niemand heeft het gemerkt - is
weggeglipt. Ze heeft thuis een albasten flesje met kostbare
nardusparfum gehaald. Een ‘litra’ staat er in de Bijbel. Dat stond
toen voor 327 gram. Judas schat het straks op 300 denarie,
omgerekend een jaarsalaris van een gewone arbeider.
Maria komt bij Jezus. Brutaalweg breekt ze de hals van het flesje
en giet de inhoud ervan overvloedig over Jezus’ voeten, zijn
kleren en zijn haren. De intense geur van het nardusparfum vult
de hele ruimte. Dan – schrik niet – wrijft ze met haar lange, losse
haren, over Jezus’ voeten. De aanwezigen kijken verbijsterd naar
wat hier gebeurt.
Met haar zalving van Jezus doorbreekt Maria nogal wat erotische
taboes. Bovendien is de symboliek van wat zij doet schokkend.
Alleen koningen en hogepriesters worden bij hun inwijding
overgoten met nardusparfum. Daar komt – tussen haakjes - ook
het woord Messias, Christus, Gezalfde vandaan. Bedoelt Maria nu
te zeggen dat Jezus een Messias is?
Bovendien worden soms doden gezalfd om de lijkgeur tegen te
gaan. Bedoelt Maria te zeggen dat Jezus eigenlijk al dood is?
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In hun verbijstering uiten de aanwezigen allerlei bezwaren: ‘Waar
is deze verkwisting goed voor?’ Ze zien het als iets zinloos.
Judas roept boven iedereen uit: ‘Die olie had verkocht kunnen
worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’
Nogal schijnheilig, vind je niet? Achteraf horen we dat Judas zelf
veel donaties voor de armen in zijn eigen geldbuidel stak.
Maar Jezus zegt: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar
lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan.’ Arme mensen zullen
er altijd zijn. Volgens de leefregels van God moeten jullie voor
hen zorgen. Maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat zij gedaan
heeft, heeft ze gedaan met het oog op mijn begrafenis. Waar ook
maar het goede nieuws verkondigd wordt. zal ter herinnering aan
haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
Vrijdag, over twee dagen, zal er geen tijd zijn om Jezus nog te
balsemen. Als de gezalfde Koning uit het huis van David zal Jezus
straks sterven aan een kruis. De indringend geur van Maria’s
parfum zal op Golgota en in de graftuin nog te ruiken zijn.
Voor Judas Iskariot is de maat vol. Wat is hij teleurgesteld in
Jezus. Aanvankelijk was er bij hem – zoals bij velen – de hoop dat
Jezus een einde zou maken aan de overheersing van de gehate
Romeinen. Maar opnieuw verwijst rabbi Jezus naar zijn dood. Hij
houdt er maar niet over op.
Zijn vroegere Held heeft het blijkbaar opgegeven. Voor Judas kan
Jezus de ware Messias, de Redder van Israël niet zijn.
Na de maaltijd glipt de leerling uit Kariot weg en meldt zich bij het
paleis van de hogepriester. De ogen van de leden van het
Sanhedrin glimmen. Dit is een buitenkans. Toen Lazarus door
Jezus uit de dood werd opgewekt hebben ze al besloten om die
rabbi uit Galilea uit de weg te ruimen. Voor slechts een zak met
geld: 30 zilverstukken. Ongeveer evenveel als Maria verkwistte
aan haar nardusparfum. Judas heeft het niet door. Hij accepteert
het bod. Zo verraad Hij zijn Meester. Het is slechts wachten op
een geschikt moment.
Weet je: Bij Jezus gaat het niet om geld en macht. Bij Hem gaat
het om liefde en toewijding. Wat het je ook mag kosten. Je zou je
vandaag kunnen afvragen wat je ten diepste voor Jezus over zou
kunnen hebben. Bedenk daarbij: Hij gaf voor jou … zijn leven!
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