
Alexanderpolder – zondagmorgen 29 mei 2022 (Heilig Avondmaal) 

Tekst: Johannes 12: 1-3: 

1 JEZUS dan kwam zes dagen vóór het pascha te Bethanië, waar Lázarus was, die gestorven was 
geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden.  
2 Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lázarus was een van degenen 
die met Hem aanzaten.  
3 Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten zeer kostelijken nardus, heeft de 
voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van 
den reuk der zalf.  

 

Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (1): 

1. Door Maria bewaard 

2. Aan Jezus geschonken 

 

Liturgie: 

Psalm 32: 1, 2 
Psalm 119: 88 
Lezen: Joh. 12: 1-12 
Psalm 133: 1, 2, 3 
Psalm 32: 3 
Psalm 116: 4 - 6 
Psalm 103: 3 
 

Citaat: 

“Zij zalfde het tot het offer! In het Oude Testament werden handen gelegd op 

de kop van de offerbok, de zondebok, tot overdracht van schuld. Hier worden 

zegenende handen, balsemende handen op het Lam Gods gelegd tot 

overdracht van zegen en van dank. Dat is het enige, wat het geloof nu nog kan 

doen:  “k Zal mijn hand op Jezus leggen. Amen op Zijn offer zeggen.” W.L. 

Tukker, Gereformeerd Weekblad 1968. 

 

Leestip: 



Hooglied 1 (aan ’s konings tafel) 

Lukas 7: 36-50 (zalving door een zondares) 

 

Gespreksvragen: 

1. Is er verschil tussen de zalving van de Heere Jezus door Maria en de zalving 

waarvan we lezen in Lukas 8: 36-50?  

2. Waarom zalft Maria met Nardus? Welke betekenis heeft Nardus in de bijbel 

(zie bijvoorbeeld Hooglied1)? 

3. Het kruikje met Nardus heeft een hoge prijs. Geef eens aan hoeveel het 

vandaag de dag zou kosten. Waarom met je de daad van Maria niet ‘rationaal’ 

gaan beoordelen? 

4. Waarom heeft Maria zo’n dure parfum over voor de Heere Jezus?  

5. Wat is het verband tussen de zalving door Maria en het Heilig Avondmaal? 

6. Kent u, ken jij de liefde voor de Zaligmaker die Maria mocht hebben? Zo ja, 

hoe is dat te merken? Anders gezegd: wat zijn uw/jouw kruikjes met Nardus 

voor de Heere?  

7. Leg eens uit: “Wie de Heere Jezus kent, zal ook van de geur van de Nardus bij 

zich dragen in de vriendenkring, in de familie, op het werk, in de gemeente”.  

 

Voor de jongste kinderen: 

1. Wie zalfde de voeten van de Heere Jezus: a) Maria, b) Martha, c) Lazarus? 

2. Weet jij de naam van de heerlijke parfum die gebruikt werd? Het begint met 

de letter N.  

3. Wat denk je, zou je het goed hebben kunnen ruiken in de eetkamer waar de 

Heere Jezus werd gezalfd met die heerlijke parfum? 

4. Welke discipel vond het heel jammer dat Maria zo’n dure parfum voor de 

Heere Jezus gebruikt? En waarom vond hij dat zo jammer? 



5. Zou jij ook graag iets voor de Heere Jezus willen doen? Wat zou je dan willen 

doen voor Hem? 

6. Weet je, mensen die naar het Heilig Avondmaal gaan, die brengen ook iets 

van hun liefde voor de Heere Jezus. Begrijp je waarom ze graag naar het 

avondmaal gaan? 

 

Alexanderpolder - zondagmiddag 29 mei 2022 (Nabetrachting HA) 

Tekst: Johannes 12: 4-8 

4 Zo zeide dan een van Zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iskáriot, die Hem verraden zou:  
5 Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen en den armen gegeven?  
6 En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was, en de 
beurs had, en droeg hetgeen gegeven werd.  
7 Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit bewaard tegen den dag Mijner begrafenis.  
8 Want de armen hebt gijlieden altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.  

 

Thema: Een liefdesoffer in Bethanië (2): 

1. Door Judas misgund 

2. Door broeders veroordeeld 

3. Door Jezus aanvaard 

 

Liturgie: 

Psalm 113: 1, 3, 4 

Psalm 103: 9 

Lezen: Psalm 116 

Psalm 32: 4, 5, 6 

Psalm 73: 12, 13 

Psalm 17: 7 

 

Citaat: 



“En zo kan Hij ook hun Pleitbezorger zijn voor God en voor de mensen tegen de 

duivel, tegen de wereld, en tegen het eigen vlees. Als Hij voor ons het pleit 

voert, dan geen nood. Dat heeft Maria heerlijk ondervonden. Dat is de troost 

van de Strijdende Kerk, die mag stamelen, of misschien ook mag jubelen: „Wie 

zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?” Ds. S. van Dorp, 

Gereformeerd Weekblad 1955. 

 

Leestip: 

Psalm 116 (dankzegging) 

Mattheus 18 (ergernissen) 

Rom. 8: 28-39 (beschuldiging Gods kinderen) 

 

Gespreksvragen: 

1. Judas begint als eerste zijn ongenoegen over het ‘liefdesoffer’ te uiten.  

a) Waarom deed hij dat?  

b) En hoe reageren de discipelen?  

c) Wat kunnen we hiervan leren? Lees maar eens Math. 18: 6. 

2. Judas is ons tot een grote waarschuwing als het gaat om ‘geld en goed’. 

Waarom? 

3. Lees eens Rom. 8: 33-34. Waarom is dit tekstgedeelte van toepassing op de 

wijze waarop de Heere Jezus het voor Maria opneemt? Mag u/jij dat ook 

ondervinden dat de Heere Jezus het voor u/jou opneemt tegen je vijanden 

(waaronder de aanklachten van satan)? Wat is de betekenis van het Heilig 

Avondmaal in dit verband? 

4. De Heere Jezus zegt dat Maria de nardus heeft bewaard voor Zijn begrafenis. 

Wat bedoelde Hij daarmee?  

5. Leg eens uit: “Het lichaam van de Heere Jezus zou nooit de reuk van de dood 

krijgen” tegen de achtergrond van de zalving door Maria. 



6. Heeft Maria meer van het onderwijs aan de voeten van de Heere Jezus 

verstaan dan de discipelen? Zo ja, waaruit bestond dit inzicht? 

7. Wat zegt de Heere Jezus over de armen in deze wereld? Lees in dit verband 

eens Mattheus 25: 31-56. En wat lezen we in 1 Kor. 16:2? Doet u/doe jij genoeg 

voor de minderbedeelden? 

8. Overdenk/bespreek eens de volgende citaten over onze gaven aan de 

minderbedeelden: 

- Johannes Calvijn: “Het gebod van God om de armoede van alle mensen te verlichten, 

heeft algemene geldigheid” (Institutie, boek 3, par. 20:39). Wie gierig is jegens de 

armen, pleegt “heiligschennis” en “berooft God” (Verklaring op boek Maleachi). 

- Justus Vermeer: “Daarom wordt ons verboden dat men zijn aalmoezen niet zou 

geven uit liefde tot en in vereniging met Christus” (…). Wie zo mag geven, krijgt 

‘hemelse rente’. O vrienden, wat zo wordt  weggeworpen, dat staat op de meest 

vaste en secuurste bank. Die renten worden gegrond op de hemel, ja de zegen komt 

in de tijd reeds terug” (Catechismusverklaring, p. 325). 

 


