Johannes 12:1-8 – Dichtbij
Jezus
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen
wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com.
Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.
Liturgie
Zingen: GKB Gezang 159 en 148
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 502
Gebed
Bijbellezing: Johannes 12 : 1 – 8
Zingen: GKB Gezang 158
Preek
Zingen: Aan Uw voeten Heer
Gebed
Lezen wet
Zingen: GKB Gezang 23
Collecte
Zingen: ‘Als je veel van iemand houdt’ en Psalm 150:1
(hertaald)
Zegen

Preek: Dicht bij Jezus
Inleiding
dia 1 – papa en mama
Houd je van je ouders?
Misschien ben je wel eens boos op je ouders,
en zeg je zelfs dat je ze stom vindt.

Toch kan ik me eigenlijk niet voorstellen
dat je niet van ze houdt.
Maar zeg je het ook wel eens?
‘Papa, mama, ik houd van jullie.’
Of: ‘papa, mama, soms vind ik jullie irritant,
maar ik ben echt heel erg blij dat ik jullie heb!’
Nou, wie zegt dat wel eens?
dia 2 – zwart
Je kunt ook op andere manieren
aan je ouders laten zien dat je van hen houdt.
Wie heeft er nog een goed idee?
Ouders moeten trouwens nu even hun mond houden,
want jullie gaan natuurlijk allerlei klusjes bedenken die je
kinderen kunnen doen.
Maar ik wil nu ideeën van de kinderen.
Hoe kun je aan je ouders laten zien dat je van hen houdt?
(ideeën vragen, doorgaan met idee van cadeautjes)
dia 3 – cadeautjes
Heb je
wel eens een cadeautje voor je ouders gekocht?
Vertel eens: wat voor cadeautje heb je gekocht?
(cadeautjes inventariseren)
dia 4 – spaarvarken
Sommige cadeautjes zijn natuurlijk duurder dan andere
cadeautjes.
Is er iemand die wel eens al zijn zakgeld aan een cadeautje
heeft besteed,
zodat er niets meer in je spaarpot zat?
Dat is het geen cadeautje meer, maar een cadeau.
dia 5 – zwart
Zo’n cadeau heeft Maria ook gekocht, voor Jezus.

En daarvoor heb ik even wat kinderen nodig.
Kom maar naar voren!
Wat heb ik hier? (parfum)
Ik heb twee soorten, één voor jongens en één voor meisjes.
Wie wil er wat parfum? (parfum spuiten)
Vertel eens, hoe ruikt het?
Nu heb ik jullie maar een heel klein beetje parfum gegeven,
en dat kun je al best goed ruiken.
Maar Maria had nog veel meer parfum. (flesjes pakken)
Maria had zo veel parfum dat je er 11 flesjes voor nodig hebt.
Stel je voor dat je al die parfum over je heen krijgt,
kun je je voorstellen hoe dat ruikt?!
(kinderen terug naar plek)
Maria geeft Jezus een heel groot cadeau.
Maar niet iedereen is daar zo blij mee.
Judas bijvoorbeeld.
Judas, vertel eens wat er is gebeurd!
Sketch 1: Judas
Ja, hallo allemaal, ik ben dus Judas.
Misschien heb je wel eens van mij gehoord.
Vaak denken mensen dat ik een schurk ben,
want ik heb Jezus verraden.
Maar het kon niet anders!
Die Jezus, die leek wel gek geworden!
Laat ik je vertellen wat er vandaag is gebeurd.
We zaten aan tafel, het eten was lekker.
En toen kwam daar opeens die vrouw, die Maria.
O, wat heb ik toch een hekel aan dat mens!
Is ze niet goed bij haar hoofd ofzo?
Echt, zulke idioten maken mij woedend!
Maar goed, waar was ik gebleven…
O ja, bij Maria.
We waren aan het eten, en opeens stond zij bij Jezus.

Ze had een grote fles parfum bij zich.
Niet zomaar parfum, maar hele dure.
Belachelijk, dat mensen zo veel geld aan parfum uitgeven…
30000 Euro voor een flesje, ben je helemaal gek geworden?!
En het ergste: toen brak ze het flesje kapot,
en heeft al die 30000 euro over Jezus uitgegoten.
Dan ben je toch gewoon getikt?
En stinken dat het deed!
Maar wat doet Jezus?
Helemaal niets.
Jezus vindt alles maar goed.
Laat Maria maar geld over de balk smijten.
Lieve mensen, denk toch na!
Zeg nu zelf, Jezus is gek geworden, toch?!
Weggegooid geld
Judas, bedankt voor je verhaal.
Goed om het ook eens van jouw kant te horen.
dia 6 – Judas
Ik weet niet hoe dat bij jullie is,
maar ik heb mijn oordeel over Judas altijd heel snel klaar:
Judas is een verrader, een slechterik.
Als hij moet kiezen tussen geld en vrienden,
kiest hij altijd voor geld.
Zo’n vriend zou ik niet graag willen hebben…
En toch snap ik Judas wel.
Als ik erbij was geweest,
had ik hem groot gelijk gegeven.
Judas ergert zich aan de geldverspilling van Maria.
Dit is toch gewoon weggegooid geld?
dia 7 – zwembad
De fles parfum was 300 denarie waard.
Dat is zo veel geld als je in een jaar kon verdienen.

Ongeveer 30000 euro.
Om je even een idee te geven van hoe veel dat is:
daarvan kun je een echt zwembad in de tuin maken.
Of je koopt een nieuwe fiets,
en voor al je klasgenoten koop je er ook één.
En dan heb je nog zo veel geld over,
dat je voor hen allemaal ook nog een i-Pad koopt.
En dan heb je
nog steeds heel veel over.
30000 Euro is heel veel geld!
dia 8 – geld
Maria koopt van dat geld parfum,
en giet het in één keer over Jezus heen.
Judas heeft toch gewoon gelijk dat dat niet normaal is?
Van dat geld kun je zoveel andere dingen doen!
Het is toch niet goed om zo met je geld om te gaan?
Judas vindt het weggegooid geld,
hij wordt er boos van,
en ik kan me dat goed voorstellen!
Maar Judas is niet alleen boos.
Judas is ook teleurgesteld.
Hij snapt niet waar Maria zo veel geld vandaan haalt.
Hij zou willen dat hij dat geld zelf had.
En toen hij leerling van Jezus werd,
hoopte hij daar ook op.
Dat Jezus hem rijk zou maken.
Judas houdt niet van Jezus, Judas houdt van geld.
En als Jezus niet zorgt dat hij rijk wordt,
dan hoeft het van Judas niet meer.
Volgens Judas heb je dan niets meer aan Jezus.
Dan kan Jezus maar beter sterven.
dia 9 – zwart
Judas houdt van geld,

en juist daarom is hij zo boos op Maria.
Maria
had geld en hij niet,
en dan gaat Maria daar zo dom mee om!
Dat is weggegooid geld.
Is Maria gek geworden?
Ze zal het ons nu zelf vertellen.
Maria, vertel eens wat er is gebeurd.
Sketch 2: Maria
Lieve mensen, dank jullie wel dat ik mijn verhaal mag
vertellen.
Luister toch niet te veel naar die Judas.
Ik heb het echt met hem te doen.
Altijd maar bezig met geld,
maar van liefde heeft hij nog nooit wat begrepen.
Wat gun ik het hem toch graag!
Want liefde is zo veel mooier dan geld!
Maar goed, ik ben dus Maria.
Ik ben een zus van Marta en Lazarus.
Weet je, mijn broer Lazarus was dood.
En toen heeft Jezus hem weer levend gemaakt!
Bijzonder he?
Vandaag zaten we weer aan tafel, samen met Jezus.
Het eten kan mij niet zo veel schelen,
als ik maar naar Jezus kan luisteren!
Maar ik heb al een paar weken het gevoel dat Jezus het
moeilijk heeft.
Jezus klinkt minder opgewekt dan normaal.
Zijn leerlingen hebben er niets van door, maar ik wel.
Moet je horen: Jezus zegt steeds dat hij dood zal gaan.
En volgens mij bedoelt hij niet dat hij over 50 jaar doodgaat,
maar binnenkort.
Dat wil ik niet!
Ik wil hem niet verliezen, ik houd van Jezus!

Maar als Jezus het zegt, dan geloof ik het.
Maar ik wil hem niet zomaar laten gaan.
Ik wil hem nog één keer laten merken dat ik van hem houd.
Daarom heb ik die fles parfum gekocht.
Ja, die was duur, maar Jezus is het waard.
Ik voelde gewoon dat dit
hét moment was
om afscheid van Jezus te nemen.
En ik ben zó blij dat ik het heb gedaan!
Jezus is je liefde waard
Dank je wel, Maria.
Fijn dat je ons wat meer wilde vertellen!
dia 10 – hart Jezus
Laat Judas maar praten, Maria is niet gek!
Maria houdt van Jezus.
Zij weet ook wel dat het niet normaal is
om zo’n groot cadeau te geven.
Maar Maria weet ook
dat Jezus haar liefde waard is.
In de bijbel staan verschillende vrouwen met de naam ‘Maria’.
Over de Maria waar het
vandaag over gaat,
staan nog 2 andere verhalen in de bijbel.
En ik wil je wat over die verhalen vertellen.
dia 11 – Marta en Maria
Het eerste verhaal is het verhaal van Maria en haar zus,
Marta.
Jezus komt bij hen op bezoek.
Marta heeft het er maar druk mee.
Ze zorgt voor koffie en taart,
en vraagt steeds of alles nog naar wens is.
Maar Maria heeft helemaal geen tijd om voor de gasten te
zorgen:

zij wil alleen nog maar luisteren naar Jezus.
dia 12 – Lazarus
Het andere verhaal gaat over de broer van Maria, Lazarus.
Lazarus is gestorven.
Maar dan komt Jezus naar hen toe.
En als Jezus het zegt, wordt Lazarus opeens weer levend!
Jezus heeft Maria haar broer teruggegeven!
Dat heeft enorm indruk gemaakt op Maria.
dia 13 – hart en kruis
Maria houdt heel veel van Jezus.
Ze luistert heel graag naar hem.
En ze luistert ook goéd!
De meeste mensen begrepen Jezus niet, Maria wel.
Zij snapte dat Jezus je niet
rijk maakt, maar dat het gaat om liefde.
En dat Jezus heel veel liefde voor haar en jou heeft.
Zo veel liefde, dat Jezus er zelfs voor wil sterven.
En Maria weet: als Jezus iets zegt, dan gebeurt het ook.
Daarom houdt Maria met heel haar hart van Jezus:
ze merkt hoe veel Jezus van mensen houdt.
Maria had gelijk:
Jezus is inderdaad gestorven omdat hij van je houdt.
Hij maakt je niet rijk,
hij zegt niet dat als je in hem gelooft,
je een zwembad in je achtertuin krijgt en een i-Pad.
Maar Jezus belooft wel dat je eeuwig met hem mag leven.
Dicht bij Jezus, hij houdt van je.
Jezus is je liefde waard!
Laat het maar zien
dia 14 – Maria zalft voeten
Maria zegt dat niet alleen, ze laat het ook zien,

op een heel bijzondere manier.
Ze geeft al haar spaargeld uit aan een fles parfum.
Voor Maria maakt het niet uit wat het kost.
Natuurlijk had ze het geld op heel veel andere manieren kunnen
besteden,
maar ze houdt van Jezus, en dat mag wat kosten.
Wat anderen ervan vinden kan haar niet schelen.
Liefde is geen kwestie van je gezonde verstand gebruiken.
Maria geeft alles wat ze heeft.
Omdat ze weet dat Jezus ook alles geeft wat hij heeft.
dia 15 – parfum
Jezus gaat sterven,
en daarom wil Maria nog één keer laten weten dat ze van hem
houdt.
Ruiken jullie de parfum nog?
Die geur gaat niet zo snel weg.
Als je zoveel parfum hebt als Jezus,
dan ruik je het nog dagen lang.
Jezus wordt steeds aan Maria herinnerd.
Misschien zelfs wel als hij een paar dagen later gekruisigd
wordt.
De geur geeft hem kracht.
Maria gaf haar cadeau op precies het goede moment.
Ze gaat niet eerst nog een paar weken nadenken
of ze dit nu wel zal doen.
Ze weet dat Jezus zal sterven.
Dat ze misschien geen andere kans krijgt
om Jezus haar liefde te laten zien.
Daarom wil ze nu afscheid van hem nemen met dit cadeau.
Nu kan het nog!
Het is trouwens wel een vreemd cadeau…
Als je mij nog eens een cadeautje wilt geven,
maak je mij niet blij door zo veel parfum over mij heen te
gooien…

Maar het cadeau heeft een bijzondere betekenis.
Zo veel parfum werd in die tijd alleen gebruikt als iemand
gestorven was.
Zodat je de geur van de dood niet ruikt.
Met het cadeau zegt Maria:
‘Jezus, dank u wel dat u voor mij gaat sterven.’
dia 16 – Jezus is de moeite waard
Jezus is gestorven, al lang geleden.
Maria kon Jezus dat cadeau geven,
een prachtig cadeau op het goede moment.
Wij kunnen dat cadeau niet geven.
Maar je mag wel van Maria leren
dat Jezus de moeite waard is!
Dat mag je zelf ook laten zien.
Liefde voor Jezus mag wat kosten.
Je kunt het bijvoorbeeld laten zien
door geld te geven aan een goed doel.
Net als Maria kun je met je geld van Jezus houden.
Of je kunt gewoon tegen Jezus zeggen
dat je van hem houdt.
En hem bedanken voor alles wat hij geeft.
Doe dat dan ook gewoon.
Als je bedenkt: dit wil ik voor Jezus doen,
denk er dan niet te lang over na,
want dan komt het er vaak niet meer van…
Wees ook niet bang wat anderen, bijvoorbeeld je klasgenoten,
ervan vinden.
Jezus is de moeite waard.
Want hij geeft alles voor jou.
Dicht bij hem is het mooi.
Amen.

