
 

PREEKKRACHT Zondag 7 april 2019 

Heerlijke verkwisting 
De geur van de Geest in huis:  Johannes 12:3-8 

Om te lezen 
Matteüs 26:6-13 
Marcus 14:3-9 
Lucas 7:36-50 
Johannes 12:1-8 
 
Om te delen 
1. Wat spreekt jou in dit verhaal 
het meest aan? Wat raakt je? 
2. Welke rol spelen geuren in je 
leven? 
3. Wat vind jij van Maria? Herken 
je iets van jezelf in haar? 
4. Wat vind je van Judas? Herken 
je iets van jezelf in hem? 
5. Wat is het belang van 
aanbidding voor het leven in de 
kerk? 
6. Waarin investeer jij tijd, 
aandacht en geld? Zou dat anders 
kunnen? 
 
 
Websites  
www.josdouma.nl 
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 

‘Alles voor Hem’. Dat zal Maria gedacht en gevoeld hebben toen ze 
Jezus zalfde met de duurste olie die er was: nardusolie. Vandaag 
helpt Maria ons in onze bezinning op weg naar Pasen: hoe kunnen 
wij de lijdende Jezus volgen op weg naar kruis en opstanding? En 
vandaag gebeurt wat Jezus zei: ‘Waar ook ter wereld het goede 
nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar 
verteld worden wat zij heeft gedaan’ (Matteüs 26:13). 
 
Nardusolie 
Over de psychische werking van nardusolie: “Nardusolie kan 
helpen het zelfvertrouwen en de eigen identiteit weer terug te 
vinden. Het heeft een rustgevende en kalmerende werking. 
Nardusolie beschermt tegen stress en een overvloed aan 
informatie. Het kan troost schenken bij het verdriet dat mensen 
voelen bij het zien lijden van anderen. De olie versterkt ook de 
gevoelens van liefde en van nabijheid.” Hoe bijzonder dat Maria 
deze olie uitkiest om Jezus mee te zalven. 
 
Maria 
Een vergelijkbaar (of hetzelfde?) verhaal wordt ook verteld in 
de andere evangeliën: Matteüs 26:6-13, Marcus 14:3-9 en Lucas 
7:36-50 (hier gaat het over een zondares die Jezus zalft: ‘haar 
zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft 
veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont 
ook weinig liefde’, 7:47). Het feest dat gevierd wordt vanwege 
de opstanding van Lazarus is het kader voor de voorbereiding 
van de begrafenis van Jezus. Maria speelt een hoofdrol. Ze is 
degene die, anders dan Martha (Lucas 10:38-42), aan Jezus’ 
voeten zat en intens luisterde. Heeft zij als énige (vrouw) écht 
gehoord en begrepen dat Jezus zijn dood tegemoet ging? 

De geur van olie 
Maria heeft lang nagedacht en gebeden over wat ze zou gaan 
doen, dat kan niet anders. Ze is diep geraakt door Jezus. De olie 
die ze gebruikt is een jaarloon waard: erg kostbaar dus. Maria wil 
alles wat ze heeft geven aan Jezus: dit is een daad van 
aanbidding. Aanbidding is: ‘een innerlijk gevoelde houding van 
verwondering, eerbied, dankbaarheid en liefde voor God die de 
vrucht is van het besef wie God is en wie wij zijn.’ Aanbidding 
gaat over een diep besef van zijn in Gods aanwezigheid. Hier is 
de Geest aan het werk! De zin ‘De geur van de olie trok door het 
hele huis’ doet denken aan ‘er klonk er uit de hemel een geluid 
als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde’, Handelingen 2:2).  
 
Jezus en Judas 
Wat een verkwisting! Dat is wat Judas dacht. Zonde van het geld. 
Maar voor Maria was Jezus onbetaalbaar: geen prijs is haar te 
hoog want Jezus is haar alles. Jezus wijst Judas terecht: ‘de armen 
zijn er altijd, ik niet’. Het ervaren van de aanwezigheid van Jezus 
is echt een grote investering waard en moet niet uitgespeeld 
worden tegen wat nodig is voor de armen. Hier en nu is het Jezus, 
die zal sterven, die onze aandacht en toewijding waard is. 
 
Jezus eren als Maria 
Op weg naar het (open) graf gaat Maria ons voor in de houding 
waartoe we worden uitgenodigd: aanbidding, overgave, 
puurheid, heiligheid, er helemaal zijn voor Jezus. ‘Want U wilt 
komen met Uw geest, en doorwaaien heel het huis, U wilt het 
maken tot een tempel waar U woont’. Laat het huis gevuld zijn 
met de geur van aanbidding. Heerlijke verkwisting! 
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