
1
Voorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Johannes 12:1-8 | Maria giet olie over Jezus’ voeten

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad

Voorbereiding

Maria giet olie over Jezus’ voeten

1.  INLEIDING BIJ HET VEERTIGDAGENPROJECT

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project 

waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Iedere zondag 

staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het 

Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en 

zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral 

op de tijd daarna.

De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd 

waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar 

Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen 

van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar 

toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus legt nog een keer 

uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de 

Vader is. Door de heilige Geest blijven ook de leerlingen 

altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus’ 

voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. 

Een sleutelwoord in Jezus’ afscheidsrede is ‘liefde’: Jezus 

geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan 

zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te 

hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten 

in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn 

voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen 

laten.

Tijdens dit project lezen we de volgende 

teksten uit het Johannes-evangelie:

-  Maria giet olie over Jezus’ voeten 

(Johannes 12:1-8)

-  Jezus wast de voeten van de leerlingen  

(Johannes 13:1-5, 12-17)

-  Jezus is de weg naar de Vader (Johannes 14:1-7)

-  Jezus belooft zijn vrede (Johannes 14:15-17, 25-28)

-  Jezus houdt van de leerlingen (Johannes 15:9-17)

-  Jezus wordt gevangengenomen (Johannes 18:1-14)

-  Maria ontmoet Jezus (Johannes 20:1-18)

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een 

filmpje en een lied. In de filmpjes is elke zondag een 

verteller te zien en te horen die de kinderen op een 

creatieve manier steeds meer en meer meeneemt richting 

de kern van Pasen: De liefde van Jezus. 

In de kinderdienst (of thuis) kunnen de kinderen aan 

de slag met een poster met luikjes en een bijbehorend 

boekje met opdrachten. Iedere zondag openen de 

kinderen een luikje van de poster, waardoor ze steeds 

meer de liefde van Jezus op het spoor komen.

Het filmpje en het lied kunnen gratis gedownload worden. 

De poster met luikjes en het bijbehorende boekje zijn te 

bestellen via https://shop.bijbelgenootschap.nl.

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met 

zeven teksten over Jezus’ laatste week 

volgens het Johannes-evangelie.

Op deze zondag staat Johannes 12:1-8 

centraal: Maria, de zus van Marta en Lazarus, 

giet olie over de voeten van Jezus, en wijst 

daarmee vooruit naar Jezus’ begrafenis.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 

op Maria, die kostbare olie over Jezus’ voeten 

giet.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

op Jezus, die zegt dat Maria Hem hiermee 

voorbereidt op zijn dood en begrafenis.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag gaat in het 

Johannes-evangelie vooraf aan Jezus’ intocht 

in Jeruzalem en zijn laatste onderwijs aan de 

leerlingen.

Ook de andere evangelisten vertellen over een 

vrouw die Jezus’ voeten met kostbare olie inwrijft 

(Matteüs 26:6-13; Marcus 14:3-9; Lucas 7:36-50), 

maar alleen bij Johannes lezen we ook een 

naam: Maria, de zus van Marta en Lazarus. In het 

verhaal dat hieraan in het Johannes-evangelie 

voorafgaat, zijn we Maria ook al tegengekomen. 

Haar broer Lazarus is overleden, maar Jezus maakt 

hem weer levend. Veel mensen gaan daardoor 

in Jezus geloven. Voor de Joodse leiders is dat 

een aanleiding om Jezus te willen doden. Jezus 

vertrekt daarom tijdelijk naar een stadje aan de 

rand van de woestijn. Maar in de aanloop naar het 

Joodse Paasfeest gaat Hij toch weer op weg naar 

Jeruzalem. Voordat Hij Jeruzalem binnentrekt, gaat 

Hij naar Betanië, een dorpje bij de Olijfberg – de 

woonplaats van Lazarus, Marta en Maria.

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In het verhaal van vandaag geven Lazarus, Marta en 

Maria een feestelijke maaltijd voor Jezus. Tijdens het 

eten pakt Maria een flesje met nardusolie en giet die 

over de voeten van Jezus. Nardusolie heeft een erg sterke, 

‘zware’ geur. Het werd gebruikt in medicijnen en om een 

lichaam voor te bereiden op de begrafenis. Ook werd het 

soms toegevoegd aan de olie waarmee een koning of andere 

belangrijke leider gezalfd werd. De laatste twee toepassingen 

zie je terug in het verhaal in Johannes.

Johannes vertelt niet waarom Maria de kostbare olie over 

Jezus’ voeten giet. Je kunt er een speciaal eerbetoon in 

zien – het verhaal speelt zich tenslotte af tijdens een maaltijd 

ter ere van Jezus. Maria laat dan met de olie zien dat Jezus 

volgens haar de koning is die God beloofd heeft. Maar haar 

daad wijst ook in een andere richting: als verwijzing naar zijn 

dood en begrafenis, die steeds dichterbij komen.

Judas heeft kritiek op Maria, omdat zij het geld van de dure 

olie niet gebruikt om de armen te helpen. Maar Jezus wijst die 

kritiek af. Natuurlijk moeten zijn volgelingen ook voor de arme 

mensen zorgen. Maar in zijn afscheidsrede voor de leerlingen 

benadrukt Jezus steeds weer dat bij alles wat ze doen de 

liefde centraal moet staan. Liefde voor elkaar, maar ook liefde 

voor Jezus. Later zal er nog alle gelegenheid zijn om voor de 

arme mensen te zorgen, maar Maria grijpt deze unieke kans 

terecht aan om haar liefde en eerbied voor Jezus te tonen, en 

ook om aan alle aanwezigen te laten zien wie Jezus is.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Johannes 12:3.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Johannes 12:7.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een beamer om het filmpje te 

laten zien

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  vier tot tien lege potjes

-  eten en materiaal dat sterk en 

lekker ruikt, zoals lavendel, 

vruchtenthee, (peper)munt, 

citroensap, vloeibare zeep, 

peterselie, gemberjam en 

waspoeder 

LET OP: de geuren hoeven niet 

per se voor kinderen herkenbaar 

en benoembaar te zijn

-  eventueel een blinddoek

4-6 jaar 

Om te doen: Een flesje olie

Per kind:

-  een kartonnen bord

En verder:

- een watervaste stift

- parfum, aftershave of geurolie

-  versiersels zoals diamantjes, 

washitape, en confettirondjes

-  lijmstiften

4-8 jaar 

Om te doen: Uit liefde voor Jezus

Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Stappenteller

-  twee keer de beide werkbladen

8-12 jaar 
Om te beginnen

- bakjes of schoteltjes

-  eten en materiaal dat sterk en 

lekker ruikt, zoals chocolade, 

lavendelzeep, tandpasta, 

  verse aardbeien, 

waspoeder, parfum en pindakaas

-  twee blinddoeken

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: Aan tafel

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen of een potlood

-  eventueel een bijbel

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Uit liefde voor Jezus

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen of een potlood

Om te doen: Alles op z’n kop

-  een flesje van 0,5 liter voor een 

derde deel gevuld met water

Maria pakte een flesje met heel dure olie. 
De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie 

over de voeten van Jezus.

JOHANNES 12:3

178

debijbel.nl/bijbelbasics

Jezus zei tegen Judas: ‘Laat Maria met rust.  
Zij moest dit doen. Daarmee heeft ze laten zien 

wat er gaat gebeuren bij mijn begrafenis.’ 

JOHANNES 12:7
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