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‘Verspilling of Liefdewerk’ 

De 40 dagentijd begon met As woensdag. 
De priester drukt een askruisje op het voorhoofd van de gelovige en zegt: Gedenk, 
mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.  
Het ritueel moedigt gelovigen aan tot inkeer. Aswoensdag, een sobere dag, het begin 
van de vastentijd. Een tijd om stil te staan en je voor te bereiden op Goede Vrijdag 
en Pasen.  
We lezen vandaag Mattheus 26 vers 1 t/m 16: de vrouw, die kostbare olie over Jezus 
uitgiet.  
Is dit niet in schrille tegenstelling tot de soberheid van de 40-dagen tijd?  
Het verhaal laat de spanning zien tussen enerzijds economisch denken en handelen 
en anderzijds zingeving en liefdewerk.  
Vlak voor zijn sterven is Jezus in Bethanië. In het huis van Simon staat een maaltijd 
klaar voor hem en zijn discipelen. De gezamenlijke maaltijd is in het oosten heel 
belangrijk. Het samen zijn, het beleven van de onderlinge verbondenheid.  
Je voelt een duidelijke spanning, donkere wolken trekken zich samen: de opmaat 
naar het lijden en sterven van Jezus en de toenemende dreiging vanuit de leiders 
van het volk.  
Het is twee dagen voor het paasfeest. Jezus weet, wat er gaat gebeuren en zegt: 
over 2 dagen zal ik sterven.  
Met dit vooruitzicht gaan ze aan tafel om te eten..  
En dan is er opeens een onverwachte actie van deze vrouw.  
Ze komt binnenlopen en gaat recht op Jezus af met een albasten flesje met 
nardusolie.  
Voordat de discipelen haar tegen kunnen houden, breekt ze de hals van het flesje en 
giet de olie uit over Jezus. Een doordringende geur verraadt het: kostbare olie, dure 
parfum. 
Een soort blikseminslag, overrompelend verrassend. Maar de focus komt op de 
verkwisting. 
Dit flesje is bijna een jaarsalaris voor een arbeider.  
Onverantwoord gedrag. Je leeft mee met de ergernis van de discipelen. Terecht 
toch, had het geld besteed voor al die armen die hier rondlopen.   
Jezus kijkt vanuit een heel andere gezichtshoek naar de situatie.  
Omdat Hij anders kijkt en oordeelt over mensen levert dat telkens conflicten op, 
vooral met de Farizeeën en Schriftgeleerden.    
Jezus kijkt vanuit het gezichtspunt van de actualiteit, het nu van het ogenblik, wat is 
nu belangrijk. Waarom doet zij dit?  Hij neemt het voor haar op.  
‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig?’, vraagt Jezus.’ Zij heeft een liefdewerk voor 
mij verricht’. Nu, op het moment, dat de haat tegen Jezus dreigend en haast voelbaar 
is, toont zij hier tegenover haar liefde.  
Zij heeft met haar olie mijn lichaam voorbereid op het graf.  
Jezus neemt de vrouw niet alleen in bescherming, maar Hij doet ook een bijzondere 
uitspraak. ‘Waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter 
herinnering aan haar verteld worden, wat zij heeft gedaan’.  
Haar daad is bijzonder.  We mogen wel zeggen, dat Jezus haar als voorbeeld stelt.  
Door zijn lijden en sterven brengt Hij ons weer bij God.  Zijn grote daad van liefde 
neemt het oordeel weg. Maar… vraagt ook ons antwoord.  
Wanneer je echt lief hebt is er geen oordeel. 
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De vrouw giet uit liefde de olie over het hoofd van Jezus. Een geweldige geur trekt 
door het hele huis.  
Ga ook de weg van deze vrouw.  
Ga de weg van Jezus.  
 
Liefde is licht, uit Hem geboren 
Die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
Weg boze dromen – wees gerust! 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. (Lied 636:3) 
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