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Preek 
Prediking n.a.v. : Mattheüs 26: 13 en 24 
Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter 
herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ De Mensenzoon zal heengaan 
zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd 
wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 
Leadzangeres Chryssie Hynde van The Pretenders zong ‘t in een lied, late jaren zeventig: ‘It’s 
a thin line between love and hate!’ Ja, ‘t lijkt ergens koorddansers-werk wat ‘t nu eigenlijk 
wordt in het hart van een mens: houden van òf haten. Bij niemand worden die krachten zo 
tastbaar als rondom de persoon van de Here Jezus. 
Vlak voor viering van het Joodse Pascha had Jezus nog gesproken over de toekomst, terwijl 
Hij Zijn einde zag naderen. Over het op peil houden van de olie van het geloof, waakzaam 
zijn, werken met talenten en op die wijze geloof handen en voeten geven onder wie ‘t als 
mensen in Zijn naam moeilijk hebben (Mt.25). 
Paulus zegt ‘t in zijn brief aan de Colossenzen (3:14) zo: ‘En bovenal, kleed u in de liefde, dat 
is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.’ Vanuit zwart-wit-denken kom je meestal 
twéé soorten mensen tegen: haters en liefhebbers. Hier één leerling, die een complot 
smeedt én andere leerlingen, die een vrouw hinderen. 
Verder een onbeschofte gastheer die Jezus géén eerbetoon geeft dat Hij wèl verdient door 
Zijn voeten te wassen en kus ter begroeting te geven. En tot overmaat van ramp nota bene 
godsdienstige leiders, die een list beramen. Liefde komt uit het hart en haat óók. Beginnen 
we bij Judas. De enige apostel, die uit Juda kwam. 
De beheerder van de groepskas. Ook hij heeft Jezus het hogepriesterlijk gebed horen 
uitspreken, waarbij deze Zich diep in het hart liet kijken. Eén in het hele gezelschap van 
vandaag zei niets: anonyma. Nog altijd doet ze van zich spreken door haar daad van liefde. 
Met de kruik van haar hart kwam ze bij haar Meester. 
Judas heeft net als wij moeite met verkwisting. Gebruik bij verzorging van doden òf nog 
liever voor armen. Dan hebben zíj er tenminste nog wat aan. Toch zegt Jezus: Ik verzeker 
jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan 
haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 
Zijn opmerking doet denken aan het oude lied: al wat uit liefde tot Jezus gedaan is, gaat mee 
naar leven onder de nieuwe hemel op de nieuwe aarde. Laten we daarom als ambtsdragers 
én in het algemeen ambt van gelovige telkens eerst de dag beginnen met Hem, opdat we 
geen sta-in-de-weg voor anderen zullen zijn. 
Met Jezus is er géén tussenweg: òf je houdt van Hem òf je haat Hem (Mt.6:24). Alléén: Hem 
haten is niet vrijblijvend. De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, 
maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn 
als hij nooit geboren was.’ Aldus de Here Jezus. 
Daarom liever: nader tot U! Moge het zo zijn, dat we als ambtsdragers anderen op de weg 
naar Hem méénemen. Niets mooiers dan dat. Amen. 
Amen. 
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