
 

 

 
  

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 

 

NARDUSOLIE  
Maria giet nardusolie 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. Soms 
werd het ook toegevoegd aan de olie 
die over het hoofd van een nieuwe 
koning of andere belangrijke leider 
gegoten werd. In het verhaal van 
vandaag zie je dit allebei een beetje 
terug. 

MARIA, MARTA EN LAZARUS  
In de verhalen over Jezus gaat het vaak over zijn leerlingen: 
mensen die steeds met Hem meegaan als Hij ergens over God 
vertelt. Maar Jezus had ook nog andere vrienden, zoals Maria, 
Marta en Lazarus. Zij wonen in het dorpje Bethanië, en Jezus gaat 
soms bij ze op bezoek. Marta is een gastvrije vrouw die goed voor 
iedereen zorgt. Maria luistert heel graag naar Jezus. En met 
Lazarus gebeurt iets heel bijzonders: hij was gestorven, maar door 
Jezus wordt hij weer levend! 

ALLES OP Z’N KOP  
Maria laat zien hoe lief 
ze Jezus heeft. Judas 
vindt het geldverspilling. 
Jezus zegt juist dat 
Maria dit moest doen ter 
voorbereiding op zijn 
begrafenis. Haar daad 
met het flesje/kruikje olie 
zet alles op zijn kop. 

   Tip: Op internet kun je   
    filmpjes vinden van 

dit proefje 

WAT HEB JE NODIG?  
 een flesje van 0,5 liter voor een derde gevuld met water 

De mensen in het huis vinden wat Maria deed heel 
vreemd. Judas noemt het zelfs geldverspilling. Maria 

zet met haar daad van liefde alles op zijn kop. Daarom 
draait de fles. De mensen begrijpen er niks van. Jezus 
zegt dat Maria juist het goede doet. Dit moest ze doen 

voor zijn begrafenis. Deze gebeurtenis hoort bij het 
lijden dat Jezus op zich neemt. 

Daarom landt het flesje weer rechtop. 

WERKBLAD  
Week 1: Maria zalft de voeten van Jezus 


