
 

Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 25 maart 2021 

Aanstaande zondag 28 maart                                                                                                                      
Aanstaande zondag 28 maart is het Palmzondag, het begin van de Goede of Stille Week, de laatste 
vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. 
De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden in de stad waren, 
verwelkomden Hem met palmtakken (zie ook de studie die hierna volgt). Volgens de evangeliën wist 
Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten. Proponent Corine Zonnenberg gaat op 
deze zondag voor.  

Goede Vrijdag                                                                                                                                                                 
Aan het eind van de Stille Week, op Goede Vrijdag, luisteren we naar het lijdensverhaal volgens de 
evangelist Mattheüs. Mijn vrouw Anja en ik zullen de lezingen verzorgen afgewisseld door aria’s en 
koralen uit de Matthäus-Passion van Bach. Gerard de Wit verzorgt de passiemuziek op zijn kistorgel 
en twee of mogelijk drie solisten zingen. Zoals gebruikelijk doven we aan het eind van de dienst op 
Goede Vrijdag de Paaskaars. De dienst begint om 19.30 uur ! 

Eerste Paasdag                                                                                                                                                      
Op eerste Paasdag, zondag 4 april zal de nieuwe Paaskaars brandend naar binnen worden gedragen 
aan het begin van de dienst. Voor de dienst hebben we al horen zingen: ‘De Heer is waarlijk 
opgestaan, Halleluja’. En zoals gebruikelijk beginnen ze de dienst met een Psalm, ‘Laat ieder ’s  Heren 
goedheid prijzen’, Psalm 118, hoe toepasselijk op deze eerste Paasdag waarop we gedenken dat God 
zelf Zijn zoon Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Daar staan we natuurlijk ook bij stil tijdens 
de verkondiging naar aanleiding van Johannes 20. Als voorbereiding hierop luisteren we en horen we 
gedeeltes uit Jesaja 25. De muzikale medewerking wordt verzorgt door trompettist Jantine Kalkman 
die ik ken vanuit de ‘Zingen maakt Blij’ diensten in de Breepleinkerk. Marijke Opmeer zingt weer voor 
ons. Wij hopen op een feestelijke dienst.  

Drie dagen en nachten verbleef Jezus in de schoot van de aarde                                                             
Lieve mensen, vroeger als kind was ik er al mee bezig. Volgens de Bijbel zou Jezus drie dagen en drie 
nachten in de schoot van de aarde verblijven en dan ‘ten derde dagen’ opstaan uit de dood. Als de 
Schriftgeleerden en Farizeeën Jezus om een teken vragen verwijst Hij daar ook naar: 

‘Op zekere dag richtten enige Schriftgeleerden en Farizeeën zich tot Jezus met de woorden: 'Meester, 
wij willen een teken van u zien.' Maar hij gaf hun ten antwoord: 'Een slecht en overspelig geslacht 
verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. 
Zoals namelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de 
Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde’. (Mat.12:38-40) 

Maar als ik rekende vanaf Goede Vrijdag tot eerste Paasdag kwam in toch maar uit op twee nachten 
en niet op drie waar Jezus zelf over sprak. Hoe zit dat? Een mogelijke verklaring heb ik gevonden bij 
Peter van ’t  Riet, Christendom a La Jezus. Hij zegt dat de evangeliën de verhalen over Jezus’  Zijn 
dood en opstanding verbonden zijn met het Joodse paasfeest – Pesach. 
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Nu is het zo dat Pesach in het voorjaar wordt gevierd op de 14de en 15de van de Joodse maand 
Nisan (Nisan of Aviv / Hebreeuws: ִניָסן, of  אביב is volgens de Thora de eerste maand van het joodse 
jaar). ‘Aviv’ betekent overigens ‘lente’, denkt u maar aan de plaats Tel Aviv wat ‘lenteheuvel’ 
betekent. Volgens de instructies uit Leviticus 23:5-6 moet op deze eerste maand het volgende 
gebeuren: ‘In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het Pesach 
voor de Eeuwige. En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de 
Eeuwige, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten’. Die 15e dag is een speciale ‘sabbatdag’, een 
zogenaamde ‘jaarsabbat’. En de 16e dag is de wekelijkse sabbat (zie schema hieronder).  

Als Jezus op de dag na de wekelijkse sabbat opstond, op zondag dus, en Hij drie nachten in het graf 
lag, dan betekent dit dat Hij niet op vrijdag maar op donderdag werd gekruisigd. Daarna volgden 
twee sabbatten: eerst de jaarlijkse sabbat, nl. die op de 15de Nisan /Aviv en aansluitend de wekelijkse 
sabbat op zaterdag. Deze twee aansluitende sabbatten worden in de Schrift zelf genoemd, alhoewel 
het gewoonlijk is weg vertaald. In Matteüs 28:1 lezen we letterlijk vertaald: ‘Laat na de sabbatten, 
tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het 
graf bezien.’ 

Vast staat dat de grondtekst hier niet spreekt van “sabbat” (enkelvoud) maar van “sabbatten” 
(meervoud = σαββατων). Dat wil zeggen: er volgde niet één sabbat maar twee sabbatten na Jezus’ 
kruisiging! Als we dit gegeven in verband brengen met Pesach krijgen we schematisch het volgende 
beeld: 

 

Op de 14de  Nisan / Aviv is het Pascha geslacht                                                                                                    
Op de 15de  Nisan / Aviv is de eerste en grootste dag van het feest, de ‘jaarsabbat’, dat zeven dagen 
duurt. De Joodse aanhangers van Jezus bleven het Paasfeest samen met de andere joden vieren 
volgens de Joodse kalender.                                                                                                                                    
Op de 16de Nisan / Aviv is de ‘gewone’ wekelijkse sabbat.                                                                                            
Op de 17e  Nisan / Aviv is Jezus opgestaan uit de dood (onze zondag). 

Geschiedenis:                                                                                                                                                                     
In het Westen (Rome) ontstond de gewoonte om de zondagse bijeenkomst die volgde op de 14de 
Nisan, in het teken van het Paasfeest te plaatsen.  En in de loop van de tijd kwam er voor deze viering 
een eigen liturgische invulling. Helaas ontstond er aan het einde van de 2de  eeuw een conflict tussen 
de christenen in het westen en die in Klein-Azië over de datum van het Paasfeest. Op het beroemde 
concilie van Nicea in 325 wordt in het voordeel van de christenen in het westen beslist en vanaf dat 
moment is de band met de joodse kalender verbroken door Pasen niet langer op de zondag na de 
14de  Nisan te vieren maar op de zondag na de eerste volle maan in de lente (21 maart).                            
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Het christelijk Paasfeest is dus van Joodse origine maar is in de loop der eeuwen steeds meer 
losgeweekt van haar joodse oorsprong en een ‘eigen liturgie’ gaan volgen.  

Daarom zit er tussen onze Goede Vrijdag en Pasen slechts twee nachten en niet de drie nachten die 
volgens de Bijbel en Jezus zelf nodig zijn als teken: Zoals namelijk Jona drie dagen en drie nachten 
verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in 
de schoot van de aarde’.                                                                                                                                  
Over de vraag die ik als kind had ben ik inmiddels wel uit. Ik wilde u hetgeen ik ontdekt heb niet 
onthouden in de beslotenheid van ‘Ontmoetingen’ voor gemeenteleden. Voor u stof tot nadenken. 
Uiteindelijk is de belangrijkste boodschap dat Jezus door God de Vader uit de doden is opgewekt, als 
eersteling. Daarom sluit ik af met wat mij betreft een van de mooiste Paasliederen: 

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,                                                                                                    
morgen der verrijzenis,                                                                                                                                                     
bij wiens licht de macht der hel verslagen                                                                                                         
en de dood vernietigd is!                                                                                                                                                       
Here Jezus, trooster aller smarten,                                                                                                                                   
zon der wereld, schijn in onze harten,                                                                                                                         
deel ons zelf de voorsmaak mee                                                                                                                        
van der zaal’gen sabbatsvreê! 

Ik wens u allen, ook namens Anja, gezegende Paasdagen!                                                                                        
Jezus gaat ons voor als ‘eersteling’ en wij zullen allen volgen omdat de dood vernietigd is! 

Moderamen overleg 
Afgelopen week is er weer vergaderd. Het wel en wee van onze gemeente is besproken en om ook u 
mee te laten leven hebben wij besloten om de verjaardagen vanaf 85 jaar te vermelden in deze mail. 
De kerkdiensten zijn besproken dit naar aanleiding van een verzoek om naast elkaar te mogen zitten 
al woonden de betreffenden gemeenteleden niet op 1 adres. 
Onze zorgvuldige maatregelen blijven zeker gehandhaafd ook omdat de besmettingen weer oplopen. 
Wij begrijpen het als geen ander dat in bijzondere gevallen het wel heel fijn zou zijn als er een 
uitzondering gemaakt zou kunnen worden maar helaas kunnen wij dat niet toestaan. 
De dienst van Goede Vrijdag om 19.30 uur !(aanmelden voor deze dienst voor woensdag 31 maart 
17.00 uur) deze dienst zal muzikaal weer worden ondersteund door Gerard de Wit en de 
zangpartijen door enkele zangers. 
Van het college kerkrentmeesters de mededeling dat het dak op verschillende plaatsen lekkage heeft 
gegeven en waarschijnlijk vernieuwd moet worden. 
 
Lief en leed 
Dhr. Frans Vreugdenhil (Plantageweg 37) is weer thuis. Hij kan daar aansterken want de corona heeft 
zijn conditie tot nul teruggebracht, maar hij is dankbaar dat hij weer thuis kan zijn. Mw. E. de Boom 
(Vinkplein 70) heeft uiteindelijk woensdag 17 maart haar dochter Corine naar haar laatste rustplaats 
kunnen begeleiden. Haar uitvaart is al een keer uitgesteld omdat haar man ernstig ziek is door 
corona. Uiteindelijk kon de begrafenis niet nog langer worden uitgesteld en is Corine begraven 
zonder dat haar man daarbij aanwezig kon zijn. Mw. de Boom is dankbaar voor alle steunbetuigingen 
die ze heeft mogen ontvangen van veel gemeenteleden na het overlijden van haar dochter. Dank 
daarvoor! Mw. T. de Weerdt (Zorghotel Ambachtstaete, Plantageweg 3 K. 5.4) is ’s nachts gevallen en 
heeft haar rechter elleboog gebroken. Haar arm zit nu in het gips. 
 Voorlopig moet ze 4 weken in het gips blijven. Vrijdag 19 maart is Ronald den Hoed overleden, 
zwager van Wout en Leny Nugteren. Vrijdag 26 maart is zijn uitvaart vanuit de Bethelkerk.  
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Mw. F. Kijkuit (Eemstein 13) is ’s nachts gevallen, ze weet zelf niet meer hoelang ze op de grond 
gelegen heeft. Gelukkig geen verwondingen, wel erg geschrokken. Ze is bang dat ze uit haar huis 
moet vanwege haar broze gezondheid. Dhr. L. Assmann (Oudeland 47) is COPD patiënt en durft geen 
bezoek te ontvangen of zelf naar buiten te gaan. U snapt dat de muren af en toe op hem afkomen. 
Dhr. L. Nieuwenhuijse (Zalm 116 HIA) heeft de medicatie moeten verhogen. Hij blijft positief ondanks 
de vermoeidheid. Wilt u blijven omzien naar onze gemeenteleden, ik weet dat dit massaal gedaan 
wordt, maar vooral nu de coronamaatregelen nog langer duren neemt de eenzaamheid toe. De 
mensen genoemd maar ook niet genoemd hebben uw steun hard nodig.  
Pastoraat 
De pastorale ouderlingen: 
mw. Annelies Bakker-van de Ven, annelies.j.bakker@gmail.com                  06-411 908 11 
mw. Corrie Hekman-Opmeer, corriehekman@hotmail.com            610 15 47 of 06-819 499 78 
mw. Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl  645 08 33 of 06-308 639 12        
 
Diaconie                                                                                                                                                                  
De diaconie actie er is tot nu toe al een geweldig bedrag ontvangen van € 680,00 !  De spaarbootjes 
voor MercyShips kunnen ingeleverd worden op :  donderdagmorgen, zondag,  Goede Vrijdag avond 
en 1e Paasdag dan zal ook de opbrengst bekend gemaakt worden tijdens de dienst.                                   
Een medewerker van MercyShips zal in de dienst de cheque in ontvangst nemen.                                                                                                
U kunt natuurlijk ook uw steun voor dit sympathieke doel laten blijken via de diaconie 
rekeningnummer   NL55 INGB 0000 1931 27 van uw diaconie .                                                                      
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor de kerk en de wereld (=diaconaat). 
Wilt u alstublieft blijven geven door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. 
Het hoeven geen grote bedragen te zijn, elke euro is er één! Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. 
Kerk  NL33 INGB 0000 2073 94 ten name van 
  Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 
Diaconie NL55 INGB 0000 1931 27 ten name van 
  Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 
 
Breepleinkerk en de Orgelzolders 
Inmiddels is bekend geworden dat het Classicaal College heeft besloten dat er voor dit dossier een 
hoorzitting gehouden zal worden. De datum die hiervoor vastgesteld is, is 6 april a.s. Wij hopen als 
bestuur van de SSOR, Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam een mogelijkheid te 
bewerkstelligen dat wij de orgelzolders open kunnen houden en er een museale functie aan te 
kunnen geven. Ook streven wij ernaar dat de twee wekelijkse ‘Zingen maakt Blij’ diensten doorgang 
kunnen vinden. Deze druk bezochte diensten op zondagmiddag (vaak 500 aanwezigen) vallen onder 
de verantwoording van ‘De Vrienden van de Breepleinkerk en Orgelzolders’. Omdat dit een officiële 
kerkelijke activiteit is, valt nog onder de verantwoording van de vorige eigenaar de PGRZ, 
Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid, is er enkele jaren geleden een aparte stichting gevormd 
voor het museale gedeelte van de kerk, vanwege scheiding kerk en staat. U kunt uw steun betuigen 
door een petitie te tekenen, u kunt die vinden op: www.orgelzolders.nl. Inmiddels is deze petitie al 
meer dan 1.700 keer ondertekend. Bedankt ook voor uw steun! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4 



 
40-dagen kalender Week 5 t/m Pasen 
De 40 dagen kalender Ik ben er voor jou staat voor iedere dag het thema op de website van de 
Develhof.  
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  Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de kerkenraad,  
 
  Ds. Eric Matser  Metha van der Net, voorzitter 
 
 

Bijlage: Preek Develhof, 21 maart 2021 door Anja Matser 

Zalving van Jezus door Maria – Johannes 12, 1- 8 

Ik vertelde u al dat de Mattheus passion bij mij op nummer één staat als het om muziek gaat. 

Elke keer weer word ik meegenomen in het verhaal van Jezus gaan naar Jeruzalem en zijn sterven 
buiten de poorten van Jeruzalem. Prachtige aria’s die wel zo uit de hemel lijken te komen vergezellen 
het lijdensverhaal. En één van die aria’s gaat over ons verhaal van deze ochtend, over de zalving van 
Jezus vlak voor hij zijn weg zal gaan naar Jeruzalem. Straks na de preek zullen Gerard en Lucia deze 
prachtige aria ten gehore brengen. 

In alle vier de evangeliën wordt het verhaal op een verschillende manier verteld. 

Bij Mattheüs en Lukas gaat het om een anonieme vrouw, die een albasten kruik met kostbare olie 
over het hoofd van Jezus gooit. In ons gedeelte uit het evangelie van Johannes gaat om Maria, de zus 
van Martha en Lazarus.  Lazarus die Jezus net daarvoor uit zijn graf heeft geroepen… 

En nu vlak voor het feest van Pascha is Jezus weer in Bethanië – Bethanië dat huis van de armen, de 
ellendigen betekent. Dat staat er natuurlijk niet zomaar die vermelding, dat Jezus in het huis van de 
armen en ellendigen is. 

De armen…, de ellendigen die hoog aangeschreven staan bij God.   

Juist vanuit dat huis van de armen en de ellendigen gaat Jezus zijn weg beginnen naar Jeruzalem. 

Die armen en ellendigen waar hij zich in zijn bediening altijd om bekommerd heeft. 

De mens die onder ligt – die geen kansen heeft in de maatschappij. 

Dáár begint Jezus zijn weg naar Jeruzalem en dáár wordt hij gezalfd door Maria. 

Waarom doet zij dat?  En, de vraag die daar nog voor ligt is: wat ís zalven eigenlijk? 

Wij kennen het gebruik van zalven niet meer in onze kerken. Natuurlijk weten we van ‘het laatste 
olie’, als gebruik in de katholieke kerk, de zalving van de zieken en de stervenden. Bedoeld ‘om de 
zieke naar lichaam en ziel te sterken en dan in het bijzonder om ‘de wonden van de ziel te genezen, 
zoals de olie die van het lichaam en het helpt hem om zalig te sterven’, zo las ik in een oud missaal. 

Eigenlijk een prachtig gebruik dat wij in onze protestantse kerken zijn kwijtgeraakt. 

Maar wat is zalven nu precies? Wat gebeurt er dan? In de Bijbel worden – koningen, profeten en 
priesters gezalfd. Ze werden gezalfd om hun taak die ze van Godswege opgelegd kregen te kunnen 
uitvoeren. Zalven betekent dat ze de ruach Adonai – de adem van God over zich kregen. 

Een prachtig beeld…Als je gezalfd wordt dan komt de adem van God over je leven. 

Gezalfd worden met de adem van God… Niet voor jezelf, maar altijd met het oog op de ander, de 
medemens. 

Gezalfd zijn is geen status! Dat werd en wordt er nog wel van gemaakt. 
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Koningen die dachten als Heersers op te kunnen treden omdat zij ‘De gezalfde des Heren’ waren. 

Profeten en priesters die hun zalving misbruikten om daarmee macht te verwerven of uit te oefenen. 

En ook in onze tijd hoor je soms predikers verkondigen dat zij ‘de gezalfde des Heren’ zijn – waarmee 
ze dan aan willen geven dat zij boven hun gemeente staan, dat tegenspraak niet geduld wordt.  

Kijk dan gaat het om status: ‘omdat ik de gezalfde des Heren ben, sta ik boven de anderen, ben ik 
onaantastbaar, mag niemand mij tegenspreken’. Terwijl gezalfd worden in de Bijbel altijd betekent 
dat je gezalfd wordt tot een bepaalde dienst – dienst aan de ander. Dienst aan de armen en de 
ellendigen. Voor die mensen die het niet redden, die op de onderste sport van de ladder in de 
maatschappij zitten. Gezalfde ben je niet voor jezelf, maar altijd voor de ander. 

Een koning werd gezalfd om recht en gerechtigheid te doen onder zijn volk. 

Om op te treden voor de armen – voor die mensen die aan de onderkant van de maatschappij zitten, 
die niets hebben en niet gezien worden. Koning zijn, niet om macht uit te oefenen maar om broeder 
te zijn met zijn broeders en zusters.  En als een koning in gebreke blijft om zó koning te zijn dan is 
daar de profeet. Ook profeten werden gezalfd, ook zij kregen de adem van God over hun leven. 

En zij waren er als ‘bewakers’ van de koningen. Profeten zijn geen voorspellers in de Bijbel maar om 
in te grijpen daar waar den koning geen broeder meer is, daar waar de ellendige en arme niet meer 
gezien wordt. En dan is er nog de priester. 

Dat is de derde figuur in de Bijbel die gezalfd werd, die de adem van God over zich krijgt. 

Een priester – een cohen in het Hebreeuws en dat betekent zoiets als ‘bruggenbouwer’. 

Een priester is er om weer een brug te bouwen tussen mensen die elkaar kwijt zijn geraakt; om 
mensen weer bijeen te brengen. Om te restaureren – want zo zou je dat woord cohen – priester ook 
kunnen vertalen – restaurateur. Een priester is er om te restaureren wat kapotgegaan is in een 
maatschappij, wat kapot is tussen mensen onderling. Want wat kan er allemaal niet kapotgaan en 
kapot zijn tussen mensen. Hoe vaak is de verbinding ‘verbroken’ tussen mensen – tussen broeders en 
zusters. Juist in deze tijd leven velen niet meer in een verband. Ze zijn het verband met God kwijt en 
met elkaar. En tenslotte raken ze ook het verband met zichzelf kwijt… 

Een priester is er om dit te doorbreken – om mensen weer in verband te brengen, met elkaar en ook 
met zichzelf. Hij is de restaurateur, de bruggenbouwer. 

En nu hier in Bethanië wordt Jezus gezalfd door Maria. Jezus die ook de Christus genoemd wordt – de 
Gezalfde. Let op: het is dé Christus, dat is niet een eigennaam van Jezus. 

Hij krijgt de titél van de Christus – en dat is het Griekse woord voor de Messias – de Gezalfde. 

Als we even teruggaan naar het begin van de bediening van Jezus. 

Die begon met zijn doop in de Jordaan –als Jezus omhoogkomt uit het water wordt de hemel 
geopend en ziet hij de geest van God als een duif op zich neerdalen en klinken de woorden vanuit de 
hemel: deze is mijn geliefde zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb…  

Daar krijgt Jezus die adem van God over zich heen…  

Daar wordt hij als het ware gezalfd tot dé Christus, de Messias.  
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En hij weet als geen ander vanaf het begin wat dat betekent, niet om boven de mensen te gaan staan 
maar om broeder te zijn onder zijn broeders en zusters. 

Het is ook zo mooi dat Johannes aan het begin van zijn evangelie ons verteld dat Johannes de Doper, 
doopte – Waar? – in Bethanië… weliswaar gaat het daar om een ander Bethanië, aan de overzijde 
van de Jordaan maar in de Bijbel gaat het niet om geografie maar om ‘theografie’. 

Het gaat er niet om dat we de plaatsen op een landkaart kunnen aanwijzen, we moeten de namen 
hóren! Die willen ons altijd iets vertellen. 

Johannes doopt te Bethanië – in dat huis van de armen en de ellendigen. 

En dáár gaat Jezus onder in het water – om zich geheel een te maken met al die armen en ellendigen.  

Om van meet af aan te laten weten Wie hij hier op aarde komt vertegenwoordigen – die God die het 
altijd en te allen tijde opneemt voor de arme en de ellendige.  

En van Bethanië aan de overkant van de Jordaan is Jezus zijn weg gegaan tot in het Bethanië waar hij 
nu is, vlakbij Jeruzalem – een weg waarbij hij niet anders gedaan heeft dan zich bekommeren om hen 
die op de laagste sport van de maatschappelijke ladder staan: de zieken en zwakken, de blinden en 
doven, al die mensen die het zelf niet kunnen redden. Jezus is in Bethanië -  huis van de arme, de 
ellendige en om dat nog eens extra te onderstrepen wordt erbij verteld dat ook  Lazarus daar is . 
Lazarus als de vertegenwoordiger van ‘de arme en de ellendige’ in de Bijbel.  

Denk maar aan het verhaal van de arme en de rijke. Die arme en berooide bedelaar die aan de poort 
ligt van die rijke man die hem nog geen broodkruimel gunt – wat is zijn naam: Lazarus.  

En daar in dat huis van de arme, daar wordt Jezus gezalfd door Maria, de zuster van Lazarus. 

Zij zalft Jezus met zeer kostbare nardusmirre…  

Zij zalft Jezus, maar niet zoals de koningen, de profeten en de priesters werden gezalfd. 

Bij hen werd de olie over hun hoofd gegoten…  

Maria giet de olie niet over het hoofd van Jezus, nee ze zalft zijn voeten ermee. 

Waarom doet zij dat? Waarom giet zij de zalf niet over het hoofd van Jezus? 

Hij die toch zowel koning als profeet en als priester is…  Koninklijk in het doen van recht en 
gerechtigheid – het broeder zijn samen met al zijn broeders en zusters. 

Profetisch in zijn optreden tegen alles wat die broederschap in de weg staat–  

En priesterlijk in het restaureren  – het herstellen van wat stuk is in mensen en tussen mensen. 

En toch… zij giet die kostbare olie uit over zijn voeten. Waarom? 

Niet omdat ze niet weet hoe het zalven moet in Israël. 

Zij heeft gezien hoe de voeten van Jezus de weg gegaan zijn zoals dat staat in Jesaja 61 - 

…om de gebrokenen van hart te verbinden, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor 
wie gebonden zitten, opening van de gevangenis… 

Daarom zalft ze niet zijn hoofd maar zijn voeten. Hoe prachtig is dat beeld! 
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Hij die zich helemaal een maakte met die arme – dat woord arm zouden we ook kunnen vertalen met 
neer-gebogene. Degene die neergebogen wordt in onze maatschappij, op wat voor manier dan ook. 

Die de voet in zijn of haar nek voelt van allerlei door ons bedachte systemen… Dat is de arme, dat is 
de ellendige. En Jezus heeft ervoor gekozen om zijn plaats in te nemen naast al die neergebogen 
mensen. Hij wist dat het gaan van die weg hem zijn leven zou gaan kosten… 

Daarom zegt hij ook tegen Judas: laat haar begaan, zij heeft dit gedaan met het oog op mijn 
begrafenis. Want de armen heb je altijd bij je maar mij heb je niet altijd… 

Nu klinkt dat een beetje zo van … ja die armen… die zullen er altijd wel zijn, een soort fatalistische 
uitspraak. Die armen die zijn er altijd, het is niet anders, we leven nu eenmaal in een gebroken 
wereld… daarvoor hebben we ook de Bijstand in het leven geroepen. 

Maar dat bedoelt Jezus hier allerminst! Hij verwijst met deze uitspraak naar een tekst uit 
Deuteronomium 15 waar het volk Israël aanwijzingen krijgt voor het leven in het Beloofde Land. 

In vers 11 van Deut 15 staat… armen zullen in uw land nooit ontbreken.  Dan kunnen we denken: is 
dat dan ‘het Beloofde Land’? Daar zouden toch geen armen meer moeten zijn? 

Maar als we dan verder lezen dan staat er… daarom gebied ik u aldus: u zult uw hand wijd openen, 
voor uw broeder, voor uw ellendige en voor uw arme in uw land. Het is niet zomaar de ellendige en 
de arme, het is úw, het is jóuw ellendige en het is úw, het is jóuw arme! Waarom? 

De Joodse denker Levinas zegt bij deze tekst: De ander is per definitie altijd de arme. 

Dat zit m niet in de centen of in zijn bankrekening. Dat gaat veel dieper. 

De ander is altijd de arme – waarom? – omdat mensen elkaar nodig hebben. 

En juist daarom geldt voor dat land der belofte dat er nooit een toestand zal komen waarin mensen 
zeggen: ik heb niemand meer nodig, ik kan het zelf allemaal wel. 

Jezus, hij heeft als geen ander deze tekst helemaal in praktijk gebracht. Hij heeft zijn hand wijd 
geopend voor zijn mensen, voor zijn broeders, voor zijn armen, voor zijn ellendigen. 

En straks zal hij aan het kruis hangen met zijn handen wijd open.. Om al zijn broeders en zusters mee 
te nemen in die handen – mee te nemen over dood en graf heen. Daar waar hij zal zeggen… Vader, in 
uw handen beveel ik mijn geest – beveel ik mijn adem staat er eigenlijk – daar geeft hij die adem van 
God die over zijn leven gekomen is, terug aan zijn Vader. En ín die adem neemt hij al zijn broeders en 
zusters mee en legt hen in de handen van zijn God en Vader. En God bewaart die adem… tot het 
Paasmorgen wordt… Paasmorgen niet alleen voor zijn zoon, De Gezalfde… Maar voor al die 
ellendigen en neergebogenen. Voor al zijn broeders en zusters. Voor u, voor jou en voor mij. 

AMEN  
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