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21 Oktober 2012

SKRIFLESING: Matteus 26: 6-13
TEKS: Matteus 26: 8 
TEMA:                 Bie die hoogste bod op Jesus.
SANG: Ps 98: 1, 2 (NAB); Ps 130: 1, 2 (OAB); Ps 54: 1, 4 (NAB); Ps 96: 1, 2, 5 (OAB) 

Het jy al op ‘n veiling gebie?  
Dit is mos wanneer verskillende mense ‘n bod insit op ‘n item wat opgeveil word.  
Dit kan ‘n stuk yster of ‘n meubelstuk of ‘n dier wees.  

Sommige sit ‘n bod veel laer in as ander.  
Hulle is bereid om tot op ‘n sekere vlak te bie.  

As daar ‘n hoër bod ingesit word, sal hulle net ophou bie as hulle voel dat die 
item dit nie werd is nie.  
Ander sal weer so belangstel om dit te kry dat hulle die hoogste bod sal insit.  

So sit almal wat bie eintlik verskillende prysetikette aan die item wat opgeveil word.
Hulle heg ‘n bepaalde waarde daaraan.

In die deel wat ons nou gelees het oor die ete aangebied daar in Betanië, naby Jerusalem geleë, 
is daar, kan ons sê, gebie.  

Kom ons kyk wat daar gebeur het.
Die ete word aan die huis van ‘n sekere Simon gehou wat melaats was.  

Heel waarskynlik het Jesus hom op ‘n stadium gesond gemaak.  
Dit is ‘n baie intieme ete.  

‘n Ete waarby vriende en familie teenwoordig is.  
Die dissipels is ook daar.  

Die kring mense wat nou al vir drie jaar Sy leerlinge is en al die pad by Hom 
gestaan het en wat ontsettend baie van hulle Leermeester geleer het.  

Ook Lasarus is daar   
Lasarus wat vroeër uit die dood uit opgewek is.  
Moontlik was die ete om vir Jesus dankie te sê vir al die goeie dinge wat Hy 
vir hulle gedoen het.

Tydens hierdie ete word daar nou nie letterlik gebie nie, maar daar is tog groepe wat ast’ 
ware elkeen ‘n bod op Christus insit.  

Eintlik drie groepe, nl. Judas Iskariot, Jesus se ander dissipels en Maria.  
Party is bereid om net tot op ‘n sekere hoogte te bie, ander is bereid om veel verder 
te gaan.

Die prys word by die geleentheid nie direk aan die persoon van Jesus gekoppel nie.  
Dit gaan oor ‘n albastefles met die inhoud daarvan.  
Daaraan word deur die verskillende biërs ‘n bepaalde waarde geheg.  
Maar ten diepste gaan dit oor Jesus wat gewaardeer en aan Wie ‘n bepaalde prys gekoppel 
word.    

Want die bottel met nardusolie word op Hom uigegiet.  
Maria doen dit tydens die ete.  

Dit maak die ander biërs ongelukkig.  
Sy is bereid om ‘n te hoë bod in te sit, volgens hulle.  
Hulle dink dat die waarde van die item, waaroor hulle 

reken dit gaan, dit nie werd is nie.

% Judas Iskariot maak beswaar.  

Die reukolie kon vir baie geld verkoop word en daardie geld kon aan die armes uitgedeel word.  
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Dit was ‘n baie duur reukolie.  

Nardusolie.  
Dit is gemaak van ‘n aromatiese kruie wat groei in die hoë weivelde van die 
Himalayas, tussen Tibet en Indië.   
Dit het baie moeite geverg om dit te maak en dit moes van baie ver af ingevoer word  
na Palestina.  

Die duursaamheid is ook verhoog omdat dit ‘n lieflike geur versprei  het  as  
dit aangewend is.
Hierdie nardusolie was ook nie nagemaak nie.  

Dit was die regte produk, suiwer en oorspronklik.  
Daarby was dit ook ‘n groot hoeveelheid vir so ‘n duur produk.  

Volgens sommige geleerdes was dit omtrent ‘n halfliter gewees.  
Dink maar as jy vandag baie duursame parfuum koop.  
‘n Klein botteltjie kos al ‘n fortuin.  
Wat sal ‘n halfliter daarvan nie kos nie?

Judas Iskariot, wat die geldsake van die groep hanteer het, maak gou sommetjies.  
Dit is genoeg om 300 families vir ‘n hele dag te voed.  
Dit is meer as wat ‘n dagloner in ‘n jaar verdien het.  

As ons dit maar net teen R150 per dag bereken, kom ons al by meer as R45, 000.00  
uit.  
Daarmee kan jy beslis ‘n paar honger mae stil maak.   

Judas maak dit baie duidelik dat die uitgiet van die nardusolie op Jesus ‘n verkwisting is.  
Hy vra: Waarvoor is hierdie verkwisting?  
Vir watter doel vind dit plaas.  

Hy sien geen goeie doel in dit wat Maria doen nie.  
Daardie hoë bod maak geen sin nie.  

Judas Isakriot het natuurlik ander bymotiewe gehad.  
Hy wou dit omsit in geld sodat dit in die geldbeurs van die groep dissipels gestort kon word 
en hy sy lang vingers daarin kon steek.  
In die Johannesevangelie word hy as ‘n dief beskuldig.

Jesus het dit geweet, alhoewel die ander dissipels dit nog nie besef het nie.  
Vir Judas sou dit voordelig wees as die salf verkoop word.  
Want dan kan hy op oneerlike wyse daarvan skep en in sy eie sak steek!

Sy hoogste doel is om homself te verryk. 
 Hy doen dit omdat geld vir hom ‘n afgod word. 

In Efesiërs 5: 5 hoor ons dat gierigheid afgodery is:
Dit moet julle goed weet, iemand wat ……’n gierigaard is – want         
gierigheid is afgodery - het nie deel aan die koninkryk van Christus en 
van God nie” 

Dit kan ook vandag gebeur dat ons as gevolg van afgodery te min waarde  
heg aan Christus

Ander minder belangrike dinge begin nou buitensporige waarde te kry 
en die bot te bepaal.
Ons sien dit in die lewe van Judas.

Judas was selfs bereid om Jesus ‘n kort tydjie hierna vir ‘n paar 
geldstukke te verraai

  Hy wou die uiters lae bod insit omdat hy Jesus nie liefgehad het 
nie en ook nie in Hom geglo het nie.  
Hy het eintlik niks aan Jesus gehad nie.  

% Die dissipels stem ook saam dat dit ‘n te hoë prys is.  
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Hulle reageer met verontwaardiging, volgens Matteus.

So reageer mens as jy vies is of selfs kwaad is oor iets wat onregverdig,  gemeen  of  
onwaardig is volgens jou mening.
Die dissipels is ook gebelg oor die sg. vermorsing van sulke duur salf.
Dit wat gebeur het, was net nie die moeite werd nie.

Hulle sou eerder die geld werklik vir die armes wou gee.
Vir hulle gaan dit in die eerste plek oor naastediens, teenoor Judas se self-diens. 
Dit is wonderlik, maar tog is dit op daardie stadium nie die regte reaksie nie. 

Waar Judas uit selfsug gereageer het omdat hy eintlik net homself wou verryk, reageer die 
dissipels so kwaad uit onkunde.

  Op daardie tydstip gaan dit nie oor ‘n waarde wat aan armes en hulle plek in ons 
bediening geheg word nie, maar oor Jesus.  
Vir die dissipels is Hy belangrik, maar hulle sien nie die dieper dinge raak waaroor dit  
eintlik gaan nie.  
Hulle is eintlik nog geestelik blind daarvoor.  

Jesus self bring die dieper betekenis van Maria se daad uit as Hy wys dat dit 
nou eintlik oor Hom en oor Sy komende begrafnis gaan.  
Die uitgiet van die reukolie geskied nou alreeds voor Sy dood, wat binne die 
volgende paar dae gaan plaasvind.   
Dit is ‘n voorbereiding met die oog op Sy dood.  

In daardie tyd is lyke tydens die begrafnisseremonies met allerlei 
kruiemengsels gesmeer.  
Die aanwend daarvan het groot betekenis.  

Agter dit het die gedagte gesit dat daar na die dood tog lewe is 
en alles nie vernietig word nie.  
In hierdie geval gaan dit nie net oor ‘n waardebepaling van 
Jesus as Persoon nie, maar ook van al die verlossingswerk wat 
Hy nog binne die volgende paar dae gaan doen deur dood  en  
opstanding heen.  

Mense wil vandag ook te laag vir die Here bie omdat hulle nog nie mooi besef wat Jesus werklik  
vir hulle beteken nie.  

Hulle pas die betekenis van Jesus se dood en opstanding nog nie op hulle persoonlik toe 
nie.
Hulle besef nog nie die reikwydte van Sy verlossing nie.  
Daarom is hulle gebelg as daar geld en tyd afgesonder word aan dinge  wat  werklik  die  
sentrale van ons verhouding met Jesus raak en as ons belangrike dinge wil doen om die 
Here te verheerlik.  

So kan daar mense wees wat kwaad word as 
dinge op ‘n bietjie ander, beter manier gedoen word omdat hulle dit nie in 
verband kan bring met wat dit vir Jesus beteken nie,
of geld aan ‘n projek spandeer wat hulle sien as onnodig en onregverdig, 
maar intussen gaan dit direk oor ons diens aan die Here nie. 

Die dissipels kan nie die verband raaksien tussen dit wat Maria doen en Jesus se dood nie.
Hulle het nog nie die geestelike insig bekom wat daarvoor nodig is nie.    
Daarom is hulle prysetiket vir Jesus veel laer as die van Maria.  

% Die ander biër is natuurlik Maria.  

Sy sit die hoogste bod in.  
Sy is bereid om die uiters duur nardusolie op Jesus uit te gooi.  

Uit die verskillende evangelies is dit duidelik dat sy dit op Jesus se kop, op Sy voete 
en heel waarskynlik op Sy hele lyf uitgegooi het.  
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Daarby het sy nie net ‘n bietjie op ‘n slag gegooi nie.  

Die bottel wat van besondere fyn gips gemaak is, het gewoonlik ‘n dun lang  
nek gehad.    
Omdat dit so ‘n duur reukolie was, was die idee dat die gebruiker dit net 
drupsgewys moes gebruik om te keer dat daar nie mee gemors word nie.  
Maria breek die nek van die fles sodat dit kan uitloop, dit in oorvloed oor 
Jesus uitgestort kan word.

Die optrede van Maria wys vir ons dat sy dit met volle oorgawe gedoen het, met volle toewyding 
en dat sy so niks teruggehou het nie.  

Haar bod was nie net die R45, 000.00 plus nie, maar dit was die hoogste bod waartoe sy in 
staat was.  
Haar bod was haar hele lewe.

Ons sit ook elke dag ‘n bod of tien op Jesus in.  
Ons is eintlik ook besig om op Hom te bie en ‘n bepaalde waarde aan Hom en Sy 
verlossingswerk te heg.  

Ons doen dit op die manier waarop ons ons tyd aan Hom spandeer, ons geld, 
ons kerklike bydrae, ons gedagtes, ons toewyding, ons aanbidding, ons goeie 
werke.  
Ons is eintlik deur ons hele lewe besig om op die Here te bie omdat ons in 
elke ding wat ons sê en doen ‘n bepaalde waarde aan Hom heg.  

Met ons hele dankbaarheidslewe en op die manier hoe ons die Here aanbid is ons besig om elke 
dag op die Here te bie. 

As ons besonder dankbaar is teenoor die Here, sit ons die beste bod in wat ons kan, gee 
ons aan Hom die hoogste waarde in ons lewens wat ons kan.  
Ondankbare mense is nie bereid om ‘n goeie prysetiket te gee nie.  

Vir hulle is dit nie die moeite werd om dankie te sê nie.  
Hulle besef nie wat die Here alles vir hulle doen nie!

Ons word opgeroep: sit dan elke dag die hoogste bod in op Jesus.

% Ons sit die hoogste bod in as ons besonder toegewyd aan die Here is.

Maria maak haar hare los in teenwoordigheid van mans en droog Jesus se voete af.   
Dit was nie aanvaarde gebruik in daardie tyd nie.  
Ons sien: selfs nie die gebruike en konvensies van daardie tyd kon in die pad staan van 
haar toewyding aan haar Verlosser nie.  
Menslike dinge en verwagtinge behoort ons ook nie te laat verslap in ons toewyding aan die 
Here nie.  

Dit moet ons nie aftrek daarvan om steeds die Here uiters hoog te waardeer nie.  
Selfs die belangrike verhouding op aarde, die verhouding binne die huwelik, mag  
ons nie aftrek van hierdie toewyding aan die Here en ons ‘n verlaagde prysetiket om 
die Here se nek laat hang nie.  
In 1 Korintiërs 7: 35 lees ons as Paulus aan getroudes en ongetroudes raad gee:” 

Dit alles sê ek vir julle eie beswil.  Ek wil julle nie aan      bande lê nie, maar ek    
wil hê julle moet in eerbaarheid lewe en in onverdeelde toewyding aan die   
Here”.

% Ons sit die hoogste bod in as ons die Here besonder liefhet.

By Maria kry ons ‘n hart wat oorvloei van liefde vir haar Verlosser.  
Dit is ‘n liefde wat uitkom in paslike dade.  
Jesus merk dit op en prys haar vir hierdie goeie daad aan Hom.  
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Sy het alles van die beste gegee vir die Here.  
Sy het nie teruggehou wat sy haar voorgeneem het sy gaan gee nie.

Die Here vra ook van ons om oorvloedig te wees in ons liefde. 
Hy verwag van ons om te gee soos Hy gee. 
God gee oorvloediglik (Jak 1: 5).  

Hy gee selfs Sy eie Seun aan ons.  
Hy hou nie terug in Sy oorvloedigheid nie.  
Daarin kom Sy liefde baie duidelik na vore.  

Die Here vra ook van ons oorvloedige goeie dade.
Dit is dade waarin ons liefde vir die Here duidelik moet uitkom.
Dit is, soos Paulus dit in die brief aan die Galasiërs stel: 

“….geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan” (5: 6).
Dit is liefde vir die Here wat die Gees in ons bewerk (Gal 5: 22).  

Gaan bie net die hoogste bod op Jesus in alles wat jy sê en doen.
Aanbid God alleen
Onderskei die dinge waarom dit in die geloof gaan
Dien Hom van harte: met toewyding en met liefde.

Hang die beste prysetiket om Jesus se nek
Niks kan in waarde by ons Here kom nie!


