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Maria giet olie over Jezus’ voeten

1.  INLEIDING BIJ HET VEERTIGDAGENPROJECT

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project 

waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Iedere zondag 

staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het 

Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en 

zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral 

op de tijd daarna.

De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd 

waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar 

Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen 

van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar 

toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus legt nog een keer 

uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de 

Vader is. Door de heilige Geest blijven ook de leerlingen 

altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus’ 

voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. 

Een sleutelwoord in Jezus’ afscheidsrede 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.

Tijdens dit project lezen we de volgende 

teksten uit het Johannes-evangelie:

-  Maria giet olie over Jezus’ voeten 

(Johannes 12:1-8)

-  Jezus wast de voeten van de leerlingen  

(Johannes 13:1-5, 12-17)

-  Jezus is de weg naar de Vader (Johannes 14:1-7)

-  Jezus belooft zijn vrede (Johannes 14:15-17, 25-28)

-  Jezus houdt van de leerlingen (Johannes 15:9-17)

-  Jezus wordt gevangengenomen (Johannes 18:1-14)

-  Maria ontmoet Jezus (Johannes 20:1-18)

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een 

filmpje en een lied. In de filmpjes is elke zondag een 

verteller te zien en te horen die de kinderen op een 

creatieve manier steeds meer en meer meeneemt richting 

de kern van Pasen: De liefde van Jezus. 

In de kinderdienst (of thuis) kunnen de kinderen aan 

de slag met een poster met luikjes en een bijbehorend 

boekje met opdrachten. Iedere zondag openen de 

kinderen een luikje van de poster, waardoor ze steeds 

meer de liefde van Jezus op het spoor komen.

Het filmpje en het lied kunnen gratis gedownload worden. 

De poster met luikjes en het bijbehorende boekje zijn te 

bestellen via https://shop.bijbelgenootschap.nl.

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met 

zeven teksten over Jezus’ laatste week 

volgens het Johannes-evangelie.

Op deze zondag staat Johannes 12:1-8 

centraal: Maria, de zus van Marta en Lazarus, 

giet olie over de voeten van Jezus, en wijst 

daarmee vooruit naar Jezus’ begrafenis.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 

op Maria, die kostbare olie over Jezus’ voeten 

giet.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

op Jezus, die zegt dat Maria Hem hiermee 

voorbereidt op zijn dood en begrafenis.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag gaat in het 

Johannes-evangelie vooraf aan Jezus’ intocht 

in Jeruzalem en zijn laatste onderwijs aan de 

leerlingen.

Ook de andere evangelisten vertellen over een 

vrouw die Jezus’ voeten met kostbare olie inwrijft 

(Matteüs 26:6-13; Marcus 14:3-9; Lucas 7:36-50), 

maar alleen bij Johannes lezen we ook een 

naam: Maria, de zus van Marta en Lazarus. In het 

verhaal dat hieraan in het Johannes-evangelie 

voorafgaat, zijn we Maria ook al tegengekomen. 

Haar broer Lazarus is overleden, maar Jezus maakt 

hem weer levend. Veel mensen gaan daardoor 

in Jezus geloven. Voor de Joodse leiders is dat 

een aanleiding om Jezus te willen doden. Jezus 

vertrekt daarom tijdelijk naar een stadje aan de 

rand van de woestijn. Maar in de aanloop naar het 

Joodse Paasfeest gaat Hij toch weer op weg naar 

Jeruzalem. Voordat Hij Jeruzalem binnentrekt, gaat 

Hij naar Betanië, een dorpje bij de Olijfberg – de 

woonplaats van Lazarus, Marta en Maria.

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In het verhaal van vandaag geven Lazarus, Marta en 

Maria een feestelijke maaltijd voor Jezus. Tijdens het 

eten pakt Maria een flesje met nardusolie en giet die 

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. Ook werd het 

soms toegevoegd aan de olie waarmee een koning of andere 

belangrijke leider gezalfd werd. De laatste twee toepassingen 

zie je terug in het verhaal in Johannes.

Johannes vertelt niet waarom Maria de kostbare olie over 

Jezus’ voeten giet. Je kunt er een speciaal eerbetoon in 

zien – het verhaal speelt zich tenslotte af tijdens een maaltijd 

ter ere van Jezus. Maria laat dan met de olie zien dat Jezus 

volgens haar de koning is die God beloofd heeft. Maar haar 

daad wijst ook in een andere richting: als verwijzing naar zijn 

dood en begrafenis, die steeds dichterbij komen.

Judas heeft kritiek op Maria, omdat zij het geld van de dure 

olie niet gebruikt om de armen te helpen. Maar Jezus wijst die 

kritiek af. Natuurlijk moeten zijn volgelingen ook voor de arme 

mensen zorgen. Maar in zijn afscheidsrede voor de leerlingen 

benadrukt Jezus steeds weer dat bij alles wat ze doen de 

liefde centraal moet staan. Liefde voor elkaar, maar ook liefde 

voor Jezus. Later zal er nog alle gelegenheid zijn om voor de 

arme mensen te zorgen, maar Maria grijpt deze unieke kans 

terecht aan om haar liefde en eerbied voor Jezus te tonen, en 

ook om aan alle aanwezigen te laten zien wie Jezus is.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Johannes 12:3.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Johannes 12:7.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een beamer om het filmpje te 

laten zien

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  vier tot tien lege potjes

-  eten en materiaal dat sterk en 

lekker ruikt, zoals lavendel, 

vruchtenthee, (peper)munt, 

citroensap, vloeibare zeep, 

peterselie, gemberjam en 

waspoeder 

LET OP: de geuren hoeven niet 

per se voor kinderen herkenbaar 

en benoembaar te zijn

-  eventueel een blinddoek

4-6 jaar 

Om te doen: Een flesje olie

Per kind:

-  een kartonnen bord

En verder:

- een watervaste stift

- parfum, aftershave of geurolie

-  versiersels zoals diamantjes, 

washitape, en confettirondjes

-  lijmstiften

4-8 jaar 

Om te doen: Uit liefde voor Jezus

Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Stappenteller

-  twee keer de beide werkbladen

8-12 jaar 
Om te beginnen

- bakjes of schoteltjes

-  eten en materiaal dat sterk en 

lekker ruikt, zoals chocolade, 

lavendelzeep, tandpasta, 

  verse aardbeien, 

waspoeder, parfum en pindakaas

-  twee blinddoeken

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: Aan tafel

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen of een potlood

-  eventueel een bijbel

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Uit liefde voor Jezus

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen of een potlood

Om te doen: Alles op z’n kop

-  een flesje van 0,5 liter voor een 

derde deel gevuld met water

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

178

debijbel.nl/bijbelbasics

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

178

debijbel.nl/bijbelbasics
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7.  MOMENT MET DE 

KINDEREN IN DE DIENST

Een spoor van liefde  

Lees Johannes 12:3 voor, of vraag  

een kind om dit te doen. 

Laat daarna het filmpje van deze zondag 

zien. Zing vervolgens met elkaar het  

eerste couplet van het projectlied.

Je vindt het filmpje, en de tekst en  

muziek van het projectlied op  

debijbel.nl/bijbelbasics.

In de kerkdienst

In de kinderdienst

8. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Dat ruikt naar meer! 

Maria giet heerlijk ruikende olie over de voeten 

van Jezus. Kunnen de kinderen sterke geuren 

onderscheiden?

Wat heb je nodig?
-  vier tot tien lege potjes

-  eten en materiaal dat sterk en lekker ruikt, zoals 

lavendel, vruchtenthee, (peper)munt, citroensap, 

vloeibare zeep, peterselie, gemberjam en 

waspoeder

  LET OP: de geuren hoeven niet per se voor 

kinderen herkenbaar en benoembaar te zijn

-  eventueel een blinddoek

Vooraf:
-  Vul steeds twee potjes 

met dezelfde materialen.

Aan de slag:
-  Zet de potjes op een tafel.

-  Eén kind gaat geblinddoekt of met de ogen dicht 

aan de tafel zitten.

-  Het kind ruikt aan alle potjes en probeert steeds 

twee potjes met dezelfde geur bij elkaar te zetten.

-  Als het kind alle potjes bij elkaar heeft gezocht 

gaat de blinddoek af of doet het zijn ogen weer 

open.

-  Staan dezelfde geuren bij elkaar?

Tip 
Heb je alleen kleuters, 

gebruik dan maximaal zes 
potjes. De kleuters moeten 
dan maximaal drie geuren 
kunnen onderscheiden. Bij 

oudere kinderen kun je 
meer potjes inzetten.

Johannes 12:3

Maria pakte een flesje met heel dure 

olie. De olie had een lekkere geur. Ze 

goot de olie over de voeten van Jezus. 

En met haar haren droogde ze zijn 

voeten weer af. Overal in huis was de 

geur van de olie te ruiken. 
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In de kinderdienst

8. OM TE BEGINNEN

8-12 jaar 

Geurenspel

Maria giet geurige olie over de voeten van Jezus als voorbereiding 

op zijn dood en begrafenis. Kunnen de kinderen verschillende geuren 

herkennen?

Wat heb je nodig?
-  bakjes of schoteltjes

-  eten en materiaal dat sterk en lekker ruikt, zoals chocolade, 

lavendelzeep, tandpasta, verse aardbeien, waspoeder, parfum  

en pindakaas

-  twee blinddoeken

Aan de slag:
-  Twee kinderen zitten geblinddoekt aan een tafel tegenover elkaar.

-  Zet het eerste gevulde schoteltje of bakje op de tafel.

-  Eerst ruikt het ene kind, daarna het andere.

-  Ze bedenken voor zichzelf wat ze ruiken.

-  De kinderen noemen wat ze hebben geroken.

-  Hebben ze het beiden goed, dan mogen ze 

nog een geur ruiken. Hebben ze het beiden 

fout, dan mogen twee andere kinderen gaan 

ruiken. Heeft één van de kinderen het fout, dan 

wisselt hij zijn plaats in voor een ander kind.

9.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

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
Tip 

Ga in een kring 

zitten voor dit gebed. Je 

kunt een kaars aansteken, 

of de kaars die je 

meeneemt uit de dienst 

in het midden 

zetten.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.
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10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Johannes 12:1-8
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na 

het verhaal met elkaar de plaat bij dit 

verhaal. Vraag de kinderen om goed te 

kijken en te vertellen wat ze zien.

Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 

meer uit te leggen.

Maria giet olie over Jezus’ voeten

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.
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8-12 jaar 

Johannes 12:1-8

De laatste week

Maria giet olie over Jezus’ voeten

Zes dagen voor het Paasfeest ging Jezus naar Betanië. 

Daar woonde Lazarus, die door Jezus weer levend 

gemaakt was. In Betanië werd een maaltijd gehouden 

ter ere van Jezus. Jezus at samen met Lazarus en een 

aantal andere mensen. Marta zorgde voor het eten.

Maria pakte een flesje met heel dure olie. De olie had 

een lekkere geur. Ze goot de olie over de voeten van 

Jezus. En met haar haren droogde ze zijn voeten weer 

af. Overal in het huis was de geur van de olie te ruiken.

Judas is boos op Maria

Judas Iskariot, de leerling die Jezus zou gaan 

uitleveren, was er ook bij. Hij zei: ‘Die olie had voor 

een enorm bedrag verkocht kunnen worden! Waarom 

is dat niet gebeurd? Dan hadden we het geld aan de 

armen kunnen geven.’ Dat zei Judas niet omdat hij 

graag arme mensen hielp, maar omdat hij een dief 

was. Hij droeg het geldkistje van de groep, en pakte 

daar soms geld uit voor zichzelf.

Jezus zei tegen Judas: ‘Laat Maria met rust. Zij moest dit 

doen. Daarmee heeft ze laten zien wat er gaat gebeuren 

bij mijn begrafenis. Jullie zullen altijd arme mensen om je 

heen hebben, maar ik zal er niet altijd zijn.’

11. OM TE WETEN

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!
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12. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 

vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de 

weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over 

de denkvragen kun je met elkaar wat langer doorpraten. Op 

denkvragen zijn er dus ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Bij wie is Jezus op bezoek om er te eten?

-  Wie giet er olie over Jezus’ voeten?

-  Wat is er zo bijzonder aan wat Maria doet?

-  Waarom is Judas het niet eens met wat Maria doet?

-  Jezus zegt dat het juist goed is wat Maria deed. Ze laat ermee 

zien wat er gaat gebeuren, zegt Jezus. Wat gaat er dan 

gebeuren?

-  ls jij een cadeau aan Jezus zou geven, of iets bijzonders voor 

Hem zou doen, wat zou dat dan zijn?

8-12 jaar 

-  Er is een maaltijd ter ere van Jezus. Waar denk je dat het 

gesprek over gaat?

-  Wat doet Maria tijdens de maaltijd bij Jezus?

-  Wat is jouw kostbaarste bezit? Zou jij dat willen weggeven? 

Waarom niet? En als je het wel zou willen weggeven, aan wie?

-  Wat bedoelt Jezus als Hij zegt: ‘Maria heeft hiermee laten zien 

wat er gaat gebeuren bij mijn begrafenis’?

-  Maria heeft alles voor Jezus over. Hoe kunnen wij onze liefde 

voor Jezus laten zien?

13. OM TE ZINGEN

Zing het eerste couplet van het projectlied, of zing  

met elkaar Aan uw voeten, Heer (Opwekking 462).

14. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Een flesje olie

Maria heeft een flesje met heerlijk ruikende 

olie voor Jezus bij zich. De kinderen maken 

van karton een flesje dat lekker ruikt.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een kartonnen bord

En verder:

-   een watervaste stift

-   parfum, aftershave of geurolie

-   versiersels zoals diamantjes, washitape, 

en confettirondjes

-   lijmstiften

Vooraf:
-  Teken de vorm van de fles op de 

kartonnen bordjes.

Aan de slag:
-  Geef elk kind een kartonnen bordje met 

de vorm van de fles erop.

-  De kinderen knippen de fles uit of de fles 

wordt voor de kinderen uitgeknipt.

-  De kinderen spuiten een beetje parfum 

of aftershave op de fles en laten het even 

indrogen.

-  De kinderen versieren hun lekker 

ruikende fles naar eigen inzicht.
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Maria giet olie over Jezus’ voeten

4-8 jaar 

Uit liefde voor Jezus

Maria grijpt de unieke kans om haar liefde en eerbied voor Jezus 

te tonen, en ook om aan alle aanwezigen te laten zien wie Jezus is. 

Waarmee willen de kinderen hun liefde voor Jezus laten zien?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  4-6 jaar: De kinderen bedenken welk cadeau ze aan  

Jezus willen geven.

-  6-8 jaar: De kinderen bedenken hoe ze hun liefde voor  

Jezus  willen laten zien.

-   Ze maken hiervan een tekening bij de voet van Jezus.

-  De kinderen kleuren de plaat verder in.

-  Laat een paar kinderen die dit willen, vertellen wat ze  

hebben getekend.



10
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Johannes 12:1-8 | Maria giet olie over Jezus’ voeten

Maria giet olie over Jezus’ voeten

4-8 jaar 

Stappenteller

Wat weten de kinderen over het bijbelverhaal? 

Iedere keer als ze een vraag goed beantwoorden, 

mogen ze hun voeten een stap verder zetten.

Wat heb je nodig?
-   twee keer de beide werkbladen

Vooraf:
-  Kopieer de beide werkbladen en knip alles uit.

-  Leg beide series van tien voeten op volgorde van 

nummer parallel aan elkaar van de ene kant van 

de ruimte naar de andere kant.

Aan de slag:
-  Vorm twee groepen kinderen.

-  De ene groep gaat voor de ene eerste voet staan, 

de andere groep voor de andere eerste voet.

-  Stel de eerste vraag.

-  De beide groepen overleggen zo stil mogelijk 

over een antwoord.

-  Is het antwoord goed? Dan mag de groep met 

elkaar een voet opzij gaan. Is het antwoord fout, 

dan blijft de groep op dezelfde plaats staan.

-  Welke groep heeft na tien vragen de meeste 

stappen gezet?

Vragen:
1  Hoe heet de broer van Maria 

en Marta? (Lazarus)
2  Wat voor bijzonders heeft 

Lazarus meegemaakt? (Hij werd door Jezus 
teruggeroepen uit de dood.)

3  Waarom hebben Maria, Marta en Lazarus hun 

vrienden uitgenodigd? (Om samen te eten.)
4  Wie pakt er een kruikje? (Maria.)
5  Wat zit er in het kruikje? (Heel dure, lekker 

ruikende olie.)
6  Waar giet Maria de olie overheen? (Over de 

voeten van Jezus.)
7  Waar droogt Maria de voeten van Jezus mee 

af? (Met haar haren.)
8  Wie is boos dat Maria olie over de 

voeten van Jezus giet? (Judas.)
9  Waarom is Judas boos? (Hij vindt 

dat de dure olie verkocht had 
moeten worden, dan kon dat geld 
aan de arme mensen worden 
gegeven.)

10  Wat zegt Jezus over wat Maria 

deed? (Ze laat zien wat er gaat 
gebeuren: Jezus zal sterven en 
worden begraven.)

Tips
- Als er veel kinderen 

zijn, kun je de kinderen in 
vier groepen verdelen. De eerste 
twee groepen mogen vijf vragen beantwoorden, de andere twee groepen beantwoorden de volgende vijf vragen.- Er zijn tien vragen, kies de vragen met 

het oog op jouw groep.
- Zijn de vragen voor jouw 
groep te moeilijk? Maak er 

meerkeuzevragen van.



11
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Johannes 12:1-8 | Maria giet olie over Jezus’ voeten

Maria giet olie over Jezus’ voeten

8-12 jaar 

Aan tafel

Tijdens een feestelijke maaltijd 

giet Maria olie over de voeten 

van Jezus. Naast Jezus en Maria 

zijn er nog meer mensen bij de 

maaltijd. Zij zien het gebeuren. 

Wat zouden zij hebben gedacht, 

gezegd of gedaan? De kinderen 

denken hier in deze werkvorm 

over na.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen of een potlood

-   eventueel een bijbel

En verder:

-  kleurpotloden 

of viltstiften

Aan de slag:
-  De kinderen schrijven in 

de zes praatwolken wat 

die persoon heeft gezegd of zou 

kunnen hebben gezegd: Jezus, 

Maria, Marta, Lazarus, Judas, een 

gast aan tafel.

-  Eventueel lezen de kinderen 

het bijbelverhaal nog eens goed 

door voordat ze de praatwolken 

invullen.

-  De kinderen kleuren de plaat.

-  Laat eventueel een paar 

kinderen die dit willen voorlezen 

wat ze bij de verschillende 

personen hebben opgeschreven.

8-12 jaar 

Uit liefde voor Jezus

Maria grijpt deze unieke kans aan om 

haar liefde en eerbied voor Jezus te 

tonen, en ook om aan alle aanwezigen 

te laten zien wie Jezus is. Judas 

reageert gepikeerd. Hoe legt Jezus aan 

Judas uit wat Maria deed? De kinderen 

ontdekken dit met het maken van een 

puzzel.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen of een potlood

Aan de slag:

-  De kinderen maken de puzzel.

-  Een figuurtje staat voor een letter. De 

kinderen puzzelen de letters bij elkaar.

-  Vinden ze het antwoord op de vraag 

hoe Jezus aan Judas uitlegt wat Maria 

deed?

-  Weten de kinderen wat er gaat 

gebeuren bij de begrafenis van Jezus?

Oplossing:
Maria heeft laten zien wat er gaat 

gebeuren bij mijn begrafenis.

Tip
Laat de kinderen de 

fles met de olie extra 

mooi versieren met 

goud- of zilverkleurige 

viltstiften, stickers 

of veertjes.



8-12 jaar 

Alles op zijn 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 olie zet alles 

op zijn kop.

Wat heb je nodig?
-   een flesje van 0,5 liter voor een derde deel 

gevuld met water

Aan de slag:
-  Houd de fles aan de bovenkant bij de hals van 

de fles vast.

-  Gooi het flesje zo omhoog dat de 

bodem van je af draait.

-  Als je het goed doet, landt de 

fles weer rechtop.

-  Kijk naar de afbeeldingen van de strip om 

de handelingen goed uit te voeren.

-  Bij wie van de kinderen lukt het om het 

flesje weer rechtop te laten landen?

Uitleg van het proefje:
-  De mensen in het huis vinden de daad van 

Maria 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.

Houd het flesje aan de

bovenkant bij de hals vast.

1
Gooi het flesje zo omhoog

dat de bodem van je afdraait.

2
Als je het goed doet, landt

de fles weer rechtop.

3
Lukt het je om het flesje weer

rechtop te laten landen?

4

Wat heb je nodig?
* een flesje van 0,5 liter voor een derde gevuld met water

tip:

Op internet kun je filmpjes

vinden van dit proefje.

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.

Houd het flesje aan de

bovenkant bij de hals vast.

1
Gooi het flesje zo omhoog

dat de bodem van je afdraait.

2
Als je het goed doet, landt

de fles weer rechtop.

3
Lukt het je om het flesje weer

rechtop te laten landen?

4

Wat heb je nodig?
* een flesje van 0,5 liter voor een derde gevuld met water

tip:

Op internet kun je filmpjes

vinden van dit proefje.

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.
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Tip
Op internet kun 

je filmpjes vinden 

van dit proefje.
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Maria giet olie over Jezus’ voeten

15. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens 

die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. 

En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkblad 4-8 jaar (Uit liefde voor Jezus)/8-12 jaar (Aan tafel): Mathias Weber

Werkblad 8-12 jaar (Uit liefde voor Jezus): Linda Bikker 

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. 
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal 

aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.



Maria pakte een flesje met heel dure olie. 
De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie 

over de voeten van Jezus.
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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
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Houd het flesje aan de
bovenkant bij de hals vast.

1
Gooi het flesje zo omhoog
dat de bodem van je afdraait.

2
Als je het goed doet, landt

de fles weer rechtop.

3
Lukt het je om het flesje weer

rechtop te laten landen?

4

Wat heb je nodig?
* een flesje van 0,5 liter voor een derde gevuld met water

tip:
Op internet kun je filmpjes

vinden van dit proefje.

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.

Houd het flesje aan de
bovenkant bij de hals vast.

1
Gooi het flesje zo omhoog
dat de bodem van je afdraait.

2
Als je het goed doet, landt

de fles weer rechtop.

3
Lukt het je om het flesje weer

rechtop te laten landen?

4

Wat heb je nodig?
* een flesje van 0,5 liter voor een derde gevuld met water

tip:
Op internet kun je filmpjes

vinden van dit proefje.

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.

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 olie 

zet alles op zijn kop.

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.

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

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!
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UIT LIEFDE VOOR JEZUS

Maria giet heerlijk geurende olie over de voeten 

van Jezus. Hoe legt Jezus uit wat Maria doet? 

A

B

E

F

G

H

I

L

M

N

R

S

T

U

W

IJ

Z

OPLOSSING:


