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Boze farizeeën
en een dankbare vrouw
Matteüs 26:1-16
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Thema: Liefde voor Jezus

Projectthema: Wat geef je Mij?
Doel
De kinderen leren dat er mensen zijn die Jezus haten en mensen die hun grote liefde voor Hem tonen.
Toelichting
Jezus is duidelijk: tijdens Pesach zal Ik worden gedood. Jezus’ vijanden zijn bezig deze afrekening te organiseren. Vanwege
Jezus’ populariteit moet dat alles in het geheim gebeuren. Een vrouw komt op dat moment openlijk uit voor haar liefde voor
Jezus. Ze zalft Hem met kostbare olie. Haar liefde staat tegenover de haat van de Joodse leiders. Judas trekt zijn conclusie:
Als Jezus dit goedvindt kan Hij de Messias nooit zijn. Hij besluit de hogepriesters en oudsten te helpen zijn Meester gevangen te nemen. De leerling wordt een vijand; zijn liefde slaat om in haat.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Boze Farizeeën en een dankbare vrouw
Richtlijnen: Als inleiding zou je met de kinderen over tegenstellingen kunnen praten: mooi-lelijk, hard-zacht, enz.
We vertellen hun over de liefde van de vrouw. Zij geeft het beste dat ze heeft aan Jezus. Wat fijn is dat,nu de Farizeeën en
schriftgeleerden Hem haten. Judas vindt dat met het geld voor de olie beter arme mensen geholpen hadden kunnen worden. Hij is leerling van Jezus, maar besluit Hem te verraden. Hij geeft het slechtste dat hij heeft aan Jezus. Haat en liefde
op weg naar Goede Vrijdag. Wat een tegenstelling!
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Vrienden en vijanden
Richtlijnen: Er zijn vrienden en vijanden van Jezus. De vrouw die Jezus zalft met kostbare olie houdt echt van Hem. Dat
Hij haar Redder is mag iedereen zien. De schriftgeleerden en priesters haten Jezus; ze willen Hem gevangennemen en
doden. Maar een vriend kan ook in een vijand veranderen. Dat zien we bij Judas. Hij vindt dat Jezus het dure geschenk van
de vrouw niet mag aannemen, maar aan de armen had moeten geven. Jezus kan niet Gods Zoon zijn. Daarom helpt Judas
de priesters. Liefde en haat kunnen dichtbij elkaar liggen.
Hoe laat jij zien dat je van Jezus houdt?
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wat vind jij van Jezus?
Richtlijnen: Een vrouw loopt zomaar binnen in het huis van Simon om Jezus te zalven. Iedereen mag weten dat hij heel
veel voor haar betekent. Jezus waardeert dat; ze hoeft zich voor haar liefde niet te schamen. Maar juist door dit gebaar
knapt er iets bij Judas. Zijn liefde slaat om in haat. Jezus kan de Messias niet zijn; anders had Hij dit kostbare geschenk
niet aanvaard, maar tegen de verspilling geprotesteerd. Judas’ principes gaan boven zijn liefde.
Jezus roept tegengestelde reacties op bij mensen om Hem heen: liefde en haat. Wat waardeer jij in Jezus? En wat staat jou
in Hem tegen? Wat vind jij van Hem? En hoe toon je dat?
Extra Bijbelgedeelte: Johannes 3:1-2 en 19:39
(Nicodemus gaat ’s nachts naar Jezus, omdat hij Hem niet begrijpt en twijfelt aan Jezus’ woorden en daden; na Jezus’sterven reageert hij als vriend; hij helpt mee Jezus te begraven.)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
Matteüs beschrijft dat Jezus na zijn intocht in Jeruzalem aan zijn leerlingen veel verteld heeft over de toekomst en het Koninkrijk van God (21:23 t/m 25:46). Het was de vijfde en laatste toespraak van Jezus die Matteüs heeft opgetekend. Elk van
de andere vier andere (5:1-7:28; 10:1-11:1; 13:1-53; 18:1-19:1) eindigt met de woorden ‘’toen Jezus deze woorden beëindigd
had, gebeurde het dat …’ Hier in Matt. 26:1 staat er ‘al deze woorden’, waarmee Matteüs aangeeft dat dit Jezus’ laatste
toespraak is. Toch volgt er straks nog heel belangrijk beeldend onderwijs, namelijk het avondmaal (26:17-30).
Na zijn laatste toespraak zegt Jezus (vs. 2): over twee dagen is het Pesachfeest. Dan zal de Mensenzoon uitgeleverd
worden om te worden gekruisigd. Matteüs vertelt niets over een eventuele reactie van de leerlingen. Direct verschuift de
schijnwerper even naar een geheime bijeenkomst van overpriesters en oudsten van het volk. Ze zijn bij elkaar in de binnenhof van het huis van hogepriester Kajafas. Een groot huis was in de vorm van een U gebouwd waarbij de opening werd
afgesloten met deuren. De open ruimte die door het huis en de deuren omsloten werd, noemde men de binnenhof. Het plan
is Jezus niet openlijk te arresteren, maar een list te gebruiken om Hem gevangen te nemen en Hem te doden. Zij dachten
dat niemand van hun plan wist, maar Jezus had het eigenlijk al aan zijn leerlingen verteld.
Dan verschuift de aandacht naar Betanië, waar Jezus steeds de nacht doorbrengt na zijn komst in Jeruzalem (21:17). Hij is
in het huis van een zekere Simon, die vroeger door Jezus genezen was van een ernstige huidziekte. Een vrouw komt het
huis binnenlopen en zalft Jezus’ hoofd met kostbare olie. Albast is een licht gekleurd marmer. Wat een verspilling roepen
de leerlingen, maar Jezus wijst hen terecht. Deze vrouw heeft begrepen dat Jezus zou gaan sterven ook al had ze Jezus’
woorden (vs. 2) niet gehoord en wist ze natuurlijk niets van de samenzwering (vs. 3-4). Maar diep in haar hart wist zij wat er
zou gaan gebeuren en Jezus bevestigt dat: ‘Ze heeft mij met olie gezalfd met het oog op mijn begrafenis.’ Probeer je eens
in te denken wat dat voor Jezus betekent heeft: iemand die Hem begreep en de dreiging van de komende dood met Hem
meevoelde. De leerlingen proberen dat dreigende te ontkennen. Lucas schreef erover (18:31-34) waar Jezus tegen zijn
discipelen gezegd, dat Hij gegeseld en gedood zal worden. Lucas schrijft dan: ‘Maar de leerlingen begrepen er niets van.
De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat Hij gezegd had.’ Hoe
moeilijk is het niet om de naderende dood van hun geliefde Meester onder ogen te zien.
Maar toch is er nog iemand die het wel begrijpt en dat is Judas. Hij gaat naar de Joodse leiders en verraad zijn meester
voor dertig zilverstukken. Of dat geld direct betaald werd (zo vertaalt de NBV) of alleen werd toegezegd (HSV) is niet helemaal duidelijk. Volgens Ex. 21:32 was dertig zilverstukken de prijs die voor een slaaf betaald werd.
Auteur: RB

Liederen
Psalm 23
Lied 558 						(=Gezang 178 LvdK)
Gezang 187
Lied 412 						(=Gezang 399 LvdK)
Onze Vader 						Hemelhoog 547
Als je veel van iemand houdt 				
Hemelhoog 125
God kent jou 						Hemelhoog 503
It’s me, o Lord 						
Hemelhoog 541
Jezus is 							Hemelhoog 348
Hij is de Rots						Hemelhoog 340
Een parel in Gods Hand 					
Hemelhoog 417
Auteur: PZ
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Boze Farizeeën en een dankbare vrouw
Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd
‘Mee-Speel-Verhaal’.
De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door
middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt.
U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na.
Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden
maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe
het voor.
U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen,
of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.
Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden.
Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen.
Speel zelf ook mee.
Spreek van te voren af, dat als u uw hand als stopteken
omhoog steekt, de kinderen stil zijn.
De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens
het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden
waarbij ze moeten lopen.
Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.
Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegingen die van toepassing zijn.

Bijbelverhaal
Wat zijn de priesters en Farizeeën boos op Jezus. (laat
de kinderen boos kijken) Zó boos, zo héél erg boos. Ze
haten Hem zelfs!
Ze komen bij elkaar in een vergadering. Een heleboel
boze mannen bij elkaar.
‘We moeten zorgen dat we Jezus gevangenen kunnen
nemen’, zegt er een.
‘Ja, Hij moet gevangen worden!’ roepen ze.
‘We moeten er voor zorgen dat we Jezus kunnen doden’,
zegt een ander.
‘Ja, Hij moet gedood worden!’ roepen ze.
O, wat zijn ze boos op Jezus, wat haten ze Hem.
‘We moeten hem in het geheim gevangen nemen, stiekem, zodat niemand het ziet’, zegt weer iemand.
‘Ja, stiekem!’, roepen ze.
Zo maken ze een gemeen plan om Jezus gevangen te
nemen.

Laat de kinderen de gevoelens uitbeelden terwijl je het
verhaal vertelt.
En laat ze de cursief gedrukte zinnen herhalen.

Jezus gaat samen met zijn leerlingen naar Betanië. Hij
mag blijven eten bij een man die Simon heet.
Simon is ziek geweest, maar Jezus heeft hem beter gemaakt. Wat is Simon blij dat hij weer beter is.
(laat de kinderen blij kijken) Heel erg blij!
Nu mag Jezus samen met zijn leerlingen bij hem blijven
eten.

Inleiding
Houdt een gesprekje met de kinderen over
tegenstellingen.
Laat de plaat van de tegenstellingen aan de kinderen
zien.
Bespreek de tegenstellingen met de kinderen.
Er zijn ook andere tegenstellingen: blij en verdrietig, goed
en slecht, liefde en haat.
Wat is liefde? Wat is haat?
Laat een bijbel zien. Vorige week is het verhaal uit de
bijbel verteld dat Jezus het tempelplein schoonveegt. Wie
kan vertellen wat er gebeurde?
De priesters en de Farizeeën zijn heel boos op Jezus.
Niet alleen omdat Hij het tempelplein schoonveegde,
maar ook omdat de mensen liever naar Jezus luisteren
dan naar hen. En Jezus zegt dat Hij de Zoon van God is,
dat willen ze helemaal niet horen!

Ze denken dan niemand het weet. Maar Jezus weet wel
dat de priesters en Farizeeërs Hem haten.
Hij weet dat Hij verraden zal worden en gekruisigd.
Hij vertelt het tegen zijn leerlingen, maar ze begrijpen het
niet goed.

Als ze aan het eten zijn komt er plotseling een vrouw
binnen.
Ze loopt naar Jezus toe. In haar hand heeft ze een mooi
stenen kruikje.
In het kruikje zit speciale zalfolie. Een soort parfum. Als
je een paar druppeltjes ervan gebruikt ruikt het al heel
erg lekker. Deze zalfolie wordt ook gebruikt als iemand
gestorven is en begraven wordt. Dan doen ze een beetje
op het lichaam. Dan ruikt het lekker.
Deze zalfolie is ook héél, héél erg duur. Daarom is het fijn
dat je maar een paar druppeltjes per keer nodig hebt om
het lekker te laten ruiken. Dan kun je er heel lang mee
doen.
Maar wat doet de vrouw? Ze doet het kruikje open en giet
het over hoofd van Jezus!
Niet een paar druppeltjes, nee, het hele kruikje leeg!
Wat ruikt het nu heerlijk in het hele huis! (laat de kinderen
ruiken) Hmm, héérlijk!
Maar de leerlingen van Jezus vinden dit maar niks.
Ze mopperen en kijken lelijk naar de vrouw (laat de kinderen lelijk kijken)
‘Wat is dit nou voor een verspilling’, zegt er een. ‘Die
zalfolie is hartstikke duur!’
‘Ja, harstikke duur’, zeggen ze allemaal.
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‘Die vrouw had die zalfolie beter kunnen verkopen en
het geld aan de arme mensen kunnen geven!’, zegt een
ander.
‘Ja, geld aan de armen geven’, zeggen ze allemaal.
Maar Jezus zegt: ‘Waarom mopperen jullie zo, en
waarom kijken jullie zo lelijk naar deze vrouw?
Zij heeft toch iets goeds gedaan voor mij? Arme mensen zijn er altijd, maar Ik ben er niet meer zo lang. Deze
vrouw heeft dit gedaan omdat zij zoveel van mij houdt.
Zij begrijpt dat Ik ga sterven en begraven zal worden.
Daarom heeft ze dit gedaan.’
De vrouw is blij dat Jezus dit zegt. (laat de kinderen blij
kijken)
Jezus houdt van haar en met die dure zalfolie wilt ze
laten zien dat zij ook heel veel van Jezus houdt.
Judas, één van de leerlingen van Jezus vindt dit helemaal niet fijn.
Hij houdt niét meer van Jezus.
Hij gaat stiekem naar de priesters en Farizeeërs en zegt:
‘Ik wil jullie helpen om Jezus gevangen te nemen. Hoeveel geld krijg ik daarvoor?’
Wat is dat gemeen (laat de kinderen gemeen kijken)
Maar de priesters en de Farizeeërs vinden het een goed
plan en geven Judas 30 zilveren munten.
Judas gaat weer terug naar Jezus en doet net alsof hij
hem lief vindt.
Jezus weet wel wat Judas heeft gedaan. Hij weet dat
Judas niet meer van Jezus houdt.
Maar Jezus houdt nog wel van Judas.

Afsluiting
Vraag de kinderen of ze weten welke tegenstellingen er in
het verhaal waren.
Praat er met elkaar over.
Er zijn mensen die Jezus haten, maar ook mensen die
heel veel van Hem houden.
Wij mogen ook van Jezus houden. Hij houdt super veel
van ons.
Gebed
Lieve Here Jezus, dank U wel dat U zoveel van ons
houdt.
Dank U wel dat wij ook van U mogen houden.
Helpt U ons om ook van elkaar te houden.
Wilt U ons elke dag helpen om te doen wat U fijn vindt.
Amen
Auteur: EZD

Hoe dat verder gaat vertellen we de volgende keer.
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Vrienden en vijanden.
Inleiding:
Misschien kennen jullie het wel van school of de sportvereniging. Ben je net lekker aan het spelen met je beste
vriend of vriendin, en dan komt er een andere jongen of
meisje meespelen. Opeens wordt de sfeer anders en
doet je beste vriend of vriendin erg aardig tegen diegene
die mee komt spelen. Terwijl hij of zij jou ondertussen
voor gek zet en lelijk behandelt. Het is jullie, denk ik, allemaal wel een keer gebeurd. Vriendschap die plotseling
verandert in haat. Liefde van het blij zijn met elkaar en het
goed kunnen vinden samen, die verandert in haat. Lang
geleden gebeurde het Jezus ook. Jezus hield veel van
zijn leerlingen, en zijn leerlingen hielden veel van Hem.
Maar toch…… Plotseling veranderde de liefde van één
van de twaalf in haat. Luister maar wat er gebeurde in
Betanië.
Bijbelverhaal
Toen Jezus zijn laatste toespraak had gehouden ging Hij
nog in gesprek met de discipelen. Nee, niet over koetjes
en kalfjes. Het was een serieus en ernstig gesprek over
Pesach. Het feest dat de Joden over twee dagen zouden
vieren. Ook vertelde Hij de discipelen wat er dan met
Hem zou gebeuren. Op Pesach zou Jezus worden verraden door een van de discipelen. Om vervolgens gedood
te worden. Een echte afrekening. De leerlingen vonden
het maar een moeilijk gesprek en hadden niet echt door
dat Jezus het over zichzelf had. Laat staan dat ze konden
begrijpen dat een van hen hun Heer zou verraden. Ze
hielden immers allemaal zoveel van Jezus!
Ondertussen werden er op een andere plaats in het
paleis van Kajafas de hogepriester overuren gemaakt.
Alle hogepriesters en oudsten van het volk waren daar
bij elkaar. Ze hadden het er maar druk mee om een goed
plan te verzinnen. Een plan waarmee ze Jezus gevangen
konden nemen en doden. Vanwege de populariteit van
Jezus bij het volk moest dit in het diepste geheim gebeuren. De mannen waren ook wel zo slim om het niet op
Pesach te doen. Want dat zou het volk niet pikken. Nee,
dan kwam er opstand in het land.
Snel terug naar Jezus die een moeilijk gesprek met zijn
leerlingen had. De groep was ondertussen aangekomen
in Betanië. Daar kregen ze een maaltijd aangeboden van
Simon, de man die huidvraat had gehad. Tijdens deze
maaltijd kwam er een vrouw met een heel duur flesje
olie naar Jezus toe. Bij Jezus aangekomen brak ze het
flesje open, en goot de inhoud over het hoofd van Jezus
uit. De vrouw laat hiermee openlijk zien hoeveel ze van
Jezus houdt. De grote liefde van de vrouw staat lijnrecht
tegenover de haat van de Joodse leiders. De discipelen
vinden de actie van deze vrouw grote onzin, wat een
verspilling! Deze olie had duur verkocht kunnen worden.
Dan had de olie een mooi bedrag voor de armen opgeleverd. Jezus is het niet eens met zijn leerlingen en komt
tussenbeide.‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig?
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Zij heeft juist iets goeds gedaan voor mij. Arme mensen
zullen er altijd zijn in jullie levens. Maar Ik zal niet altijd bij
jullie zijn. Door deze dure olie over Mij uit te gieten heeft
zij mijn lichaam voorbereid op het graf. Dat zal nergens
ter wereld vergeten worden. Iedereen zal er over horen!’
Na dat hele gebeuren met de olie was Judas Iskariot er
helemaal klaar mee. Als Jezus dit soort gedrag goedkeurt
kan Hij nooit en te nimmer de Messias zijn. Zijn liefde
voor Jezus slaat om in haat. Voor een mooi bedrag is hij
bereid om Jezus, zijn Heer, te verraden. Zo meldt hij zich
bij de hogepriesters en oudsten van het volk. De mannen
die toch al druk waren om een plan te maken om Jezus
gevangen te nemen en te doden. Als Judas zonodig zijn
Heer wil verraden, wie zijn zij dan om er geen gebruik
van te maken? De mannen betalen Judas dertig zilverstukken. Want zoveel was een slaaf waard in die tijd.
Vanaf het moment dat Judas zijn geld heeft ontvangen
heeft hij maar één gedachte: hoe kan ik Jezus overleveren aan de hogepriesters en oudsten van het volk? Judas
kan echt nergens anders meer aan denken.
Om te onthouden
Van het verhaal van vandaag leren we dat er mensen zijn
die Jezus haten. Maar er zijn ook mensen die hun grote
liefde voor Jezus laten zien. Denk maar aan de vrouw bij
de maaltijd, en wat zij met haar kostbare olie deed. Ook
leren we dat liefde voor Jezus zomaar van het ene op
het andere ogenblik kan veranderen in haat. Denk maar
aan Judas Iskariot, een van de discipelen van Jezus. Dat
geeft ons de uitdaging om te zorgen dat onze liefde voor
Jezus nooit en te nimmer zal veranderen in haat.
Vragen
• De vrouw gaf het beste wat ze had aan Jezus. Terwijl
Judas het slechtste dat hij had aan Jezus gaf. Jezus
roept tegenovergestelde reacties op bij mensen. In het
verhaal van vandaag liefde tegenover haat. Wat waarderen jullie in Jezus? Waarom houden jullie van Hem?
Zijn er ook dingen die jullie niet fijn of moeilijk vinden
aan Jezus? Zijn er veel verschillen in de groep, of juist
niet?
• Hoe laten jullie zien dat jullie van Jezus houden? Met
andere woorden hoe geven jullie het beste wat jullie
hebben aan Jezus? Kunnen jullie dat op eigen kracht
of hebben jullie daar hulp bij nodig? Om de kinderen
te helpen in hun denkproces kan je samen het lied Als
je veel van iemand houdt van Elly en Rikkert luisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=qxdaVM23Q8
• Begrijpen jullie wat Jezus tegen de discipelen zegt?
Kunnen jullie het in eigen woorden navertellen? Begin
bijvoorbeeld met het opnoemen van de onderwerpen
waar Jezus het over had.
Auteur: HR
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Wat vind jij van Jezus?
Inleiding
‘Wat vind jij van de nieuwe meester?’
Dat is een vraag, die je elkaar vast wel eens hebt gesteld
als je een nieuwe meester (of juf) hebt gekregen. Wat
vind je van hem, of van haar? Is hij streng, aardig, grappig, chagrijnig? Of misschien heel sportief, of juist ouderwets? Je kunt van alles van iemand vinden.
Vindt de hele klas hetzelfde van zo’n nieuwe meester of
juf? Of zijn er ook wel eens verschillen? Dat kan best! De
een kan het misschien heel goed met de nieuwe meester
vinden, terwijl de ander zo z’n twijfels heeft. Of je vriend
vindt hem véél te streng, terwijl jij best begrijpt waaróm
de meester zo streng is. Zo kan het per persoon verschillen wat je van iemand vindt.
En, durf je het dan ook te zeggen wat jíj vindt? Gewoon,
jouw eigen mening? Of wacht je eerst even af wat je
vrienden vinden, of wat ‘de meerderheid’ vindt, om je dan
bij hen aan te sluiten? Durf je voor jouw mening uit te
komen, of doe je dat liever niet?
Weet je, alles wat je hierover kunt zeggen, is niets nieuws
hoor! Zelfs in de tijd van Jezus was dat al zo. Er waren
mensen die Jezus fantastisch vonden, door de wonderen
die Hij deed. Er waren mensen, die oprecht van Hem
hielden. Er waren mensen, die Hem haatten omdat Hij zo
anders was dan zij. Mensen, die Jezus wel wilden volgen
maar er niet voor uit durfden te komen. Er waren mensen
met hoge verwachtingen, dat Jezus hen van de Romeinen zou bevrijden, en mensen die het nog niet zo wisten
met die man. Daarover gaat dit verhaal.
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Bijbelverhaal
Jezus heeft zijn leerlingen veel verteld over het Koninkrijk van God. De leerlingen hebben goed geluisterd. Ze
verwachten er veel van, van dat koninkrijk. Maar hebben
ze het wel goed begrepen? Verwachten ze een koninkrijk
hier op aarde, verwachten ze dat Jezus de Romeinen zal
verjagen, en dat Hij dan koning zal zijn? Of begrijpen ze
wat Jezus écht bedoelt?
En dan, zomaar ineens, zegt Jezus: ‘Over twee dagen is
het Pesachfeest. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd
om gekruisigd te worden.’ Het lijkt er zomaar, onverwacht, te staan in de Bijbel. Er staat ook niet bij, hoe de
leerlingen hierop reageerden. Misschien begrijpen ze het
niet. Misschien wíllen ze het niet horen, omdat dat niet is
wat ze van Jezus verwachten. Of misschien hebben ze
het héél goed gehoord, en denken ze er stilletjes over na.
Ondertussen, op een andere plek, gebeurt er iets heel
anders. Er is een bijeenkomst in het huis van de hogepriester. De belangrijke Joden zijn daar bij elkaar. Ze
proberen een plan te bedenken, om Jezus gevangen te
nemen en te doden. Zíj weten wel wat ze van Jezus vinden. Uit de weg ruimen willen ze die man. Ze haten Hem!
Hij zegt dingen, die zij niet willen horen. En er zijn veel te
veel mensen, die wel wat in Hem zien. Dat moeten ze niet
hebben, zíj zijn de geestelijke leiders van het volk, die
Jezus is een bedreiging voor hen. Maar, dat uit de weg
ruimen moet zorgvuldig gebeuren. Het Pesachfeest staat
voor de deur, dán kan het niet. Het volk is dan bij elkaar,
en als ze Jezus dan doden, zou er zomaar eens een
opstand kunnen uitbreken. Dat kunnen ze niet hebben.
In Betanië lijkt het gewone leven intussen gewoon door te
gaan. Simon heeft een maaltijd georganiseerd, en Jezus
en zijn leerlingen zijn uitgenodigd. Ze genieten van het
eten. Dan ineens komt er een vrouw binnen. Ze loopt
naar Jezus toe, haalt een klein flesje met heel luxe, kostbare olie tevoorschijn, en giet dat uit over het hoofd van
Jezus. De leerlingen kijken verbaast toe. Wat heeft dit
te betekenen? De leerlingen hebben al snel hun oordeel
klaar: ‘Wat een verspilling! Die olie hadden we beter kunnen verkopen, dat had veel geld opgeleverd waarmee we
de arme mensen hadden kunnen helpen!’
Maar Jezus hoort het. En weer probeert Hij zijn leerlingen
duidelijk te maken, wat Hij eerder al zei; dat Hij snel zal
sterven. ‘De armen zijn altijd nog bij jullie,’ zegt Hij. ‘Ik
ben niet lang meer bij jullie. Deze olie is een voorbereiding op mijn begrafenis.’ Wist deze vrouw daar dan van?
Wist zij wél, dat Jezus zou gaan sterven? Waarschijnlijk
niet, maar zij heeft met het uitgieten van die dure olie
willen laten zien, hoe veel zij van Jezus houdt. Iedereen
mocht dat weten.
En weer lezen we in de Bijbel niets over de reactie van de
leerlingen. Wat zullen ze hebben gedacht?
We zien een reactie van maar één van de leerlingen.
Judas stapt op. Wat er door zijn hoofd is gegaan, weten
we niet. We kunnen er wel naar raden. Twee keer in korte
tijd praat Jezus over zijn dood en begrafenis. Misschien
begrijpt Judas, dat alles anders zal gaan dan hij dacht.
Hij dacht dat Jezus de macht in Jeruzalem zou grijpen en
de Romeinen zou verjagen. Als dat zo was, zat er voor
96

hem vást een mooie positie in als minister of adviseur van
Jezus. Maar als Jezus gaat sterven? Wat komt er dan van
hen, zijn leerlingen, terecht? Misschien worden ze ook
wel vermoord!
En Judas kiest. Hij was een leerling van Jezus, hij geloofde in hem. Maar dan gaat de knop om. Zijn liefde, zijn
geloof, verandert in… in wat? Angst? Boosheid? Teleurstelling? Haat zelfs? We weten het niet. We weten wel,
dat Judas de kant kiest van de hogepriesters. Zij willen
Jezus doden. Judas zal hen daarbij helpen. Hij gaat naar
hen toe, en biedt aan om Jezus aan hen uit te leveren.
Een verdrietig einde.

Afsluiting
We zien veel verschillende mensen in dit verhaal. Denk
nog eens aan de vraag, waarmee we begonnen. ‘Wat
vind jij van die nieuwe meester?’ De antwoorden kunnen heel verschillend zijn. Wat vonden deze mensen van
Jezus? De antwoorden zijn heel verschillend.
De leerlingen geloven in Jezus. Ze willen bij Hem horen.
De hogepriester haten Jezus. Ze willen van Hem af, Hem
uit de weg ruimen.
Simon is een vriend van Jezus, hij nodigt Hem uit om te
komen eten.
De vrouw houdt van Jezus, en is niet bang om dat te
laten zien.
Judas was een leerling van Jezus, maar gaat twijfelen,
raakt zijn geloof in hem kwijt en wordt zijn vijand.
En ken je het verhaal van Nicodemus? Nicodemus geloofde wel in Jezus, wilde zijn vriend wel zijn, maar durfde
er niet goed voor uit te komen. Hij ging ’s nachts naar
Jezus, stiekem, zodat niemand het zou zien.
En jij? Wat vind jij van – nee, niet van de nieuwe meester
– wat vind jij van Jezus? Met wie van de personen uit het
verhaal zou jij jezelf vergelijken? Wil je veel van hem leren, zoals de leerlingen? Houd je van hem, en heb je veel
voor hem over, zoals die vrouw? Twijfel je, zoals sommige leerlingen? Denk je dat je bij Hem zou willen horen,
maar durf je er niet voor uit te komen?
Als je vragen hebt, of twijfels, als je het nog niet zo goed
weet, praat er dan maar eens over met andere mensen.
In de kerk zijn altijd mensen, die jou in je zoektocht willen
helpen!
Auteur: MvdB
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Jongerenpagina

Je hoort het best vaak: ‘Gewoon. Omdat het kan.’ De zin
is te gebruiken in de meest uiteenlopen situaties. Bijvoorbeeld: Je hebt een monsterlijk groot jacht waar je drie
weken mee op vakantie gaat. Je geniet van water, zon
en iedere dag eten op terrasjes. Waarom? Nou, gewoon.
Omdat het kan.
Of deze: Je bent een telefonie-aanbieder en je maakt de
meest absurde commercials waarin alles mogelijk is.
Trek het hele internet leeg! Niet omdat het moet, maar
omdat het kan!
Of de menslievende variant: Je helpt in de bibliotheek
bij het taalpunt om kleuters met een taalachterstand prentenboeken voor te lezen. Gewoon. Omdat het kan!
Zo heb je vast ook je eigen dingen die je doet omdat het
kan, en dat kan best leuk zijn, of nuttig.
Wat zullen de mensen die bij Jezus aan tafel zaten in
Matteüs 26:1-16 gedacht hebben toen hij het opnam
voor de vrouw die – gewoon omdat het kan - een fles
met kostbare olie verspilde? Het was niet per sé leuk. Ze
waren samen aan het eten, komt er in eens een vrouw
binnen die zich vreemd gedraagt en de hele vult met een
doordringende geur. Nuttig was het ook niet in hun ogen,
want het geld voor de olie was beter besteed door de
armen te helpen.
Eenmalig
Jezus zal nooit ontkennen dat het goed is om voor armen
te zorgen, maar Hij vond de daad van de vrouw niet
nutteloos of ongepast. Op dat moment was er één ding
dat stond te gebeuren heel belangrijk. In vers 2 van deze
tekst zegt Jezus het zelf. Het is tijd voor de Mensenzoon
om te worden uitgeleverd om gekruisigd te worden. Dat
is in de geschiedenis maar één keer gebeurd. Arme
mensen zullen er altijd zijn, maar dat Jezus stierf om alles
weer heel te maken was eenmalig. En dat deed hij niet
omdat het kon, maar omdat het móest.
Jezus was de enige die de wereld kon redden. Tegelijk
is zijn lijden en sterven, dat na dit bijbelgedeelte verteld
wordt, genoeg om de hele wereld te redden. Voor alle
mensen, arm en rijk. Voor alle tijden in het heden en de
toekomst. Dus ook vandaag voor jou en mij.
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De discipelen maken zich druk over een flesje olie,
terwijl Jezus net gezegd heeft dat het slecht met Hem
zal aflopen. Een flesje olie is maar een kleine druppel op
de grote plaat die ‘De Wereld Redden’ heet. De vrouw
lijkt het te begrijpen. Zijn doet iets goeds voor Jezus, ze
staat stil bij zijn dood. Wij kunnen ons ook druk maken
om allerlei dingen: over cijfers op school, over dingen die
misgaan in relaties met andere mensen, over ouders en
noem het maar op. Voor ons zijn die dingen heel belangrijk, maar in het licht van het Koninkrijk van God zijn het
maar kleine druppels. Dat betekent niet dat we zomaar
die knop om kunnen zetten en ons geen zorgen meer
hoeven te maken, zo zitten wij mensen niet in elkaar. Ik
hoop wel, dat als je alle dingen in dit licht kunt zien, je
beseft dat er meer is dan de dingen die het leven van alle
dag met zich mee brengt. Wat er ook gebeurt, en waar je
oom naar toe gaat, Hij is er bij!
Kerntekst:
‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets
goeds voor mij gedaan.’ (Matteüs 26:10)
Vertel!
• Jezus is gestorven voor de wereld. Voor alle mensen,
in en buiten Israël, en voor alle tijden.
Hoor jij daar ook bij?
Hoe kun je daar zeker van zijn?
• Hij is er bij. Bij alles wat je doet, hoe vind je dat?
Een stelling: In het licht van het Koninkrijk zijn de
dingen die wij heel groot vinden vaak maar klein. Als
je spiekt, (of veel ergere dingen doet, vul dat zelf maar
in☺) is dat ook maar iets kleins, dat maakt voor het
Koninkrijk dus ook niet uit. Licht je mening toe.
• De laatste vraag gaat over de laatste verzen van de
tekst: Judas besluit om Jezus te verraden. Wat zijn de
gevolgen van deze daad voor het Koninkrijk van God?
Auteur: MZ
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