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Hallo allemaal, 

Een spoor van liefde 

Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven.  

Een sleutelwoord in Jezus’ laatste woorden 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. 

Bij dit project hoort elke zondag een lezing uit het laatste deel van het 

Johannes-evangelie. 

Als het goed is, heeft elk kind uit onze gemeente een pakketje 

thuisgekregen met daarin onder andere een poster met luikjes. 

Vandaag mag je het eerste luikje openmaken. 

Het plaatje wat je ziet hoort bij het eerste verhaal, dat gaat over een 

vrouw die olie giet over de voeten van Jezus. Waarom doet zij dit? 

En wat vindt iedereen daarvan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

Maria giet olie over Jezus’ voeten  

Bij Johannes 12: 1-8 

 

Het is druk in het huis van Marta en Maria en hun broer Lazarus. Jezus 

en zijn vrienden zijn op bezoek. En er zijn een heleboel andere mensen 

uit het dorp gekomen. Het is feest.  

Marta loopt langs de mensen met grote schalen en kruiken. ‘Iemand 

nog wat drinken?’ vraagt ze. ‘Iemand nog een schapenkluifje of een 

stuk brood?’  

Hé. Wacht even. Waar is Maria eigenlijk? Waarom helpt ze niet mee?  

Maria staat achter het huis onder de vijgenboom. Ze heeft een kruikje in haar hand. Een kruikje met 

olie. Het is geen gewone olie. Niet de olie die je door het eten kunt doen. Nee, dit is een soort 

parfum, die heel lekker ruikt en die heel duur is. Met het kleine beetje olie dat Maria heeft kun je 

bijna een huis kopen, zo duur is het. Dit is het soort olie dat je bewaart voor een heel bijzonder 

moment. Het is het soort olie dat je over het hoofd giet van iemand die koning wordt. Het is het 

soort olie dat je gebruikt voor iemand die net gestorven is.  

Maria slikt. Ze is blij en verdrietig tegelijk. Ze is blij omdat Jezus er is. Jezus, de beste vriend die ze 

ooit gehad heeft. Jezus, de man die haar broer weer levend gemaakt heeft. Er zijn heel veel mensen 

die zeggen dat Jezus koning moet worden. Maria vindt dat ook. Jezus zou een goede, eerlijke koning 

zijn, de beste koning die Israël ooit gehad heeft. Maar Maria weet ook dat er mensen zijn die niet van 

Jezus houden. Die vinden dat Jezus dood moet. ‘Het is niet goed dat Jezus zoveel wonderen doet,’ 

zeggen ze. ‘Straks gaat iedereen nog in Hem geloven.’  

Stel je voor dat die mensen doen wat ze zeggen. Stel je voor dat ze Jezus gevangen zullen nemen, en 

dat ze hem echt dood willen maken… Maria moet er bijna van huilen. Ze slikt haar tranen weg. En 

dan loopt ze weer naar binnen, het huis in, waar iedereen vrolijk zit te eten en te praten. Ze wringt 

zich tussen alle mensen door naar Jezus toe, met het kruikje in haar hand. Als ze bij Jezus is, breekt ze 

de hals van het kruikje af en ze giet de olie over Jezus’ voeten. Niet maar een druppeltje, maar de 

hele fles. De hele kamer ruikt naar parfum. De mensen stoppen met praten. Ze kijken allemaal naar 

wat er gebeurt. ‘Wat doet Maria nou!’ fluisteren ze. ‘Gooit ze zomaar die dure olie weg?’ ‘Ze doet net 

of Jezus koning wordt!’  

Maria knielt voor Jezus neer. Ze maakt haar lange haar los en droogt Jezus’ voeten ermee af. Judas, 

een van Jezus’ leerlingen, wordt er boos om. ‘Wat zonde van die dure olie,’ zegt hij. ‘Maria, je had 

dat kruikje beter aan mij kunnen geven. Dan had ik het kunnen verkopen en dan hadden we het geld 

aan de arme mensen kunnen geven.’ 

‘Laat Maria met rust,’ zegt Jezus. ‘Ze moest dit doen. Maria heeft laten zien wat er binnenkort zal 

gebeuren. Ik zal sterven, en dan zullen jullie ook olie over mijn lichaam gieten. Er zullen altijd arme 

mensen zijn aan wie je geld kunt geven. Maar Ik zal er niet altijd zijn.’ Jezus geeft Maria een hand, en 

Maria staat op. Ze veegt haar tranen weg. Ze weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ze heeft in ieder 

geval laten zien hoeveel ze van Jezus houdt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Betanië, 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! 

https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2020/12/Achter-U-aan-1.mp3
https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2020/12/Achter-U-aan-1.mp3
https://www.bing.com/videos/search?q=voor+uw+liefde+heer+jezus+dank+u+wel&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dvoor%2520uw%2520liefde%2520heer%2520jezus%2520dank%2520u%2520wel%26qs%3dSC%26form%3dQBVDMH%26sp%3d1%26pq%3dvoor%2520uw%2520liefde%2520j%26sc%3d2-16%26cvid%3d97037F0F3F09417F8674081017F10BDA&view=detail&mid=97CED97595FA581F602797CED97595FA581F6027&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=voor+uw+liefde+heer+jezus+dank+u+wel&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dvoor%2520uw%2520liefde%2520heer%2520jezus%2520dank%2520u%2520wel%26qs%3dSC%26form%3dQBVDMH%26sp%3d1%26pq%3dvoor%2520uw%2520liefde%2520j%26sc%3d2-16%26cvid%3d97037F0F3F09417F8674081017F10BDA&view=detail&mid=97CED97595FA581F602797CED97595FA581F6027&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=BuINkotllOU
https://www.youtube.com/watch?v=BuINkotllOU
https://www.youtube.com/watch?v=BuINkotllOU


 

 

 

 

Stappen stellen 

Wat weet je nog over het Bijbelverhaal? Iedere keer als je een vraag goed beantwoord, 

mag je een stap verder zetten.  

Wat heb je nodig?  

- de voetstappen 1 t/m 10 (zie volgende twee werkbladen) 

 

Aan de slag 

- Kopieer de beide werkbladen en knip alles uit. 

- Leg de voetstappen op de grond, in de juiste volgorde van 1 tot 10. 

- Beantwoord de volgende vragen. Weet je het antwoord? Dan mag je op een voetstap gaan staan. 

  Elke keer als je een vraag goed hebt, ga je een stapje verder. Weet je het even niet? Dan blijf je  

  staan. Hoever kom je? 

Vragen:  

1 Hoe heet de broer van Maria en Marta?  

2 Wat voor bijzonders heeft Lazarus meegemaakt?  

3 Waarom hebben Maria, Marta en Lazarus hun vrienden uitgenodigd? 

4 Wie pakt er een kruikje?  

5 Wat zit er in het kruikje?  

6 Waar giet Maria de olie overheen? 

7 Waar droogt Maria de voeten van Jezus mee af? 

8 Wie is boos dat Maria olie over de voeten van Jezus giet?  

9 Waarom is Judas boos?  

10 Wat zegt Jezus over wat Maria deed?  

 

 

 
Antwoorden: 

1. Lazarus 

2. Hij werd door Jezus teruggeroepen uit de dood 

3. Om samen te eten 

4. Maria 

5. Heel dure, lekker ruikende olie 

6. Over de voeten van Jezus 

7. Met haar haren 

8. Judas 

9. Hij vindt dat de dure olie verkocht had moeten worden, dan kon het 

geld aan de arme mensen worden gegeven 

10. Ze laat zien wat er gaat gebeuren: Jezus zal sterven en worden 

begraven 



 



 



 

 

 

 

UIT LIEFDE VOOR JEZUS  

Maria giet heerlijk geurende olie over de voeten van Jezus.  

Hoe legt Jezus uit wat Maria doet? 

Zet onder elk plaatje de juiste letter voor het antwoord. 

 

 



Bronvermelding: Bijbelbasics 
 

 

 

Goede God,  

Stap voor stap gaan wij op weg naar Pasen.  

In deze weken horen we over Jezus  

die steeds een voetafdruk van zichzelf achterlaat op de wereld.  

In elke voetafdruk ontdekken we hoe groot uw liefde voor ons is.  

Vandaag horen we hoe blij Jezus is,  

als je laat merken dat je van Hem houdt.  

Maria geeft iets heel kostbaars aan Jezus.  

Ze laat zien wat Jezus voor haar betekent.  

Help ons om U en anderen ook te laten zien  

dat we van U houden.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Jezus wast de voeten van de leerlingen 


