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Geliefde zusters en broeders in Nicaragua,
We groeten julllie van harte in de naam van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Heel hartelijk dank voor
jullie verslag van de bijbelstudie. We hebben het met veel belangstelling gelezen en gebruikt bij ons
nadenken over Marcus 14. We voelden ons echt met jullie verbonden! We herkenden onszelf in jullie
antwoorden bij de vragen. Soms waren we verrast en soms wilden we met jullie doorpraten over een
bepaald gedeelte!
We willen heel graag doorgaan met dit initiatief, opdat we samen met jullie meer ontdekken van de
omvang van de liefde van Christus (Efeze 3).
Wij kwamen met een kleine groep mensen (circa 20) bijeen na de morgendienst op 25 april. Hieronder
vinden jullie onze gedachten bij dit gedeelte.
We bidden regelmatig voor jullie. Willen jullie ook voor ons bidden?
In Christus verbonden: gemeente De Ark in Ede
Vragen en antwoorden
1. Wie vinden jullie sympathiek en wie niet sympathiek in dit verhaal?
We vinden de vrouw, de Here Jezus en Simon (hij geeft een feest) sympathiek. We vinden sommigen
(degenen die kritiek hadden) niet zo sympathiek.
2. Wat is het belangrijkste dat in dit verhaal gebeurt?
Allereerst de zalving van Jezus door de vrouw: Jezus betekende alles voor haar en het is een vrouw
die een enorme moed laat zien. Daarnaast is het corrigerende optreden van Jezus belangrijk.
3. Wat vinden jullie van de actie van deze vrouw?
Deze vrouw laat een enorme liefde en totale overgave zien. Wat ze doet is beschamend voor de
andere aanwezigen. Haar focus is op Jezus. Ze doet ons ook denken aan Dorcas: gericht-zijn op de
ander. Hoe zouden wij gereageerd hebben? Zouden we geïrriteerd zijn? Beschaamd?
4. Wat is de betekenis van de kostbare olie?
Het is een eerbetoon voor Jezus.
5. Deze vrouw heeft iets goeds voor Jezus gedaan (vers 6). Wat kunnen wij voor Jezus doen?
 In onze levensstijl laten zien dat Jezus alles voor ons betekent.
 Hij heeft ons alles gegeven; wij kunnen Hem ons leven geven. Hij is het centrum van ons
bestaan.
 Als we de armen dienen, dienen we ook Jezus (Mattheüs 25)
 De geur van Jezus afgeven: getuige van Hem zijn.
6. Wat is de betekenis van het balsemen van een dode?

Geen aanvulling op wat jullie in Nica al zeiden.
7. Hoe gaan wij om met de armen?
 ’Armen’ zijn niet alleen mensen die geen geld of inkomen hebben. Ook mensen in het
Westen kunnen ‘arm’ zijn: geestelijk arm of ontevreden met wat ze hebben.
 Dit verhaal gaat niet in de eerste plaats over omgaan met armen.
 De vraag is niet alleen hoe wij persoonlijk omgaan met het bestrijden van armoede. Een
grotere vraag is hoe onze Europese politiek (bijvoorbeeld handelsverdragen) armoede op het
zuidelijke halfrond in stand houdt door oneerlijke wetgeving.
8. Wat kunnen wij doen om de verkondiging van het evangelie te bevorderen (vers 9)?
 Zijn zoals deze vrouw (nederig)
 Het evangelie voorleven. Dat doen we allemaal op onze eigen manier, naar de gave die God
ons heeft gegeven.
9. Wat is de boodschap (de les) van dit bijbelgedeelte?
 Het gaat niet om goede werken doen, maar om genade en dankbaarheid
 Jezus is anders dan wij vaak denken.
 Deze vrouw is ons ten voorbeeld: zij geeft alles wat ze heeft aan Jezus
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