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Dienst:  zondagmorgen 7 maart 2021 

Tekst:  Johannes 12: 7  

Thema:  Bewaard voor Jezus 

 

 

 
 

 
Wat bewaren wij voor de Heere Jezus? Schrijf het in de fles.  
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Preekschets 

 

Wie iets voor iemand bewaart, heeft daar een bijzondere reden voor. Bewaren spreekt van liefde 
en trouw. Daarmee is ‘bewaren’ een diep begrip. Zo wordt het hier ook gebruikt in deze 
geschiedenis. We kunnen er veel van leren, op deze eerste lijdenszondag.  
 
De Heere Jezus is bij Martha, Maria en Lazarus. Een bijzondere maaltijd, na de opwekking van 
Lazarus. Maria komt binnen met een albasten fles met zuivere nardus. Een belangrijk ingrediënt 
voor parfum, wat komt uit India. Het kost ongeveer een jaarsalaris van een werkende man. Al 
haar ‘spaarcentjes’ zal ze daarvoor gegeven hebben. Ze breekt de hals van de fles, en de hele 
inhoud giet ze uit over Jezus’ voeten. Daarna droogt ze die met haar haren. Het zal stil zijn 
geworden. Het hele huis heeft ernaar geroken – ja, tot op het kruis is die liefdegeur meegegaan.  
 
Jezus geeft als commentaar op haar daad dat zij dit ‘bewaard heeft met het oog op Zijn 
begrafenis’. Het is een zalving, zoals een dode gezalfd wordt. Laten we dat woordje ‘bewaard’ 
eens uitvergroeten. Wanneer zal ze die fles gekocht hebben? Waarschijnlijk nadat ze het 
heilsgeheim van Jezus heeft leren kennen aan Zijn voeten. Daar heeft ze geleerd Wie Jezus is, en 
wat Hij komt doen. Waarschijnlijk dat ze toen de fles gekocht heeft. Als teken dat van haar 
geloof dat Hij zal sterven voor haar.  
 
Maar tussen dat zitten aan ’s Heilands voeten en het zalven van Zijn voeten, zit ook de 
aangrijpende gebeurtenis van Lazarus’ sterven. Toen ging Martha naar Jezus, en belijdde zij haar 
geloof. Maar Maria bleef toen thuis. Ze was in strijd, in aanvechting: hoe kan het dat haar broer 
moest sterven? Juist door die diepte heen heeft zij die fles bewaard. Ze had die fles ook stuk 
kunnen gooien in het dal bij Bethanië. Maar dwars door haar aanvechting heen bewaarde ze die 
fles voor een latere dag. En nu is de tijd gekomen van Zijn lijden en sterven. Nu is de tijd 
gekomen om de fles te breken en de nardus over Hem te gieten. Die liefdegeur…  
 
Wij leven weer in de lijdensweken. Met de wereldwijde kerk van Jezus Christus staan we stil bij 
Zijn volbrachte werk. Deze weken mogen en moeten in het teken staan van ‘bewaren’. De 
lijdenstijd is vanouds de vastentijd. Een periode om heel bewust na te denken over de weg die 
Christus is gegaan voor Zijn Kerk. Tegelijk is het een tijd van persoonlijke inkeer, bekering, 
bewustwording en reiniging. Zeven weken lang dat we daar intensief mee bezig moeten zijn. Laat 
het thema van uw hart en ziel zijn: bewaren…  
 
Wij hebben immers in de prediking menig keer aan Jezus’ voeten gezeten. Hij heeft ons Zijn 
evangelie verkondigd. Het is ons verteld, Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Hij is het Lam van 
God dat de zonde der wereld wegneemt. Gods eigen Zoon, gekomen als mens, tot verlossing en 
tot leven. In de prijs van Zijn bloed ligt eeuwig behoud. Voor wie gelooft in Hem.  
 
Maar we gaan ook door diepten heen. Corona-tijd is een tijd van beproeving en loutering. Het is 
een zware periode, die veel in ons los kan maken. Geestelijke strijd is daar een deel van. En 
tegelijk mogen we daar dan heel ons levensverhaal in leggen. Juist in deze lijdenstijd dat dan veel 
naar boven kan komen, van wat we zelf moesten meemaken, wat we nu nog doormaken.  
 
De vraag is dan: bewaren we dwars door alles heen, net als Maria, de narduszalf van geloof, hoop 
en liefde? De narduszalf waarmee we ons leven aan Hem toewijden? Al gaat het door diepe dalen 
heen, dan toch bewaren alles van toewijding aan Hem? Juist in deze lijdenstijd, deze coronatijd! 
Laat het een tijd zijn die geurt van de liefde die voor Hem bewaard wordt. Omdat Hij het lijden 
heeft volbracht. Tot het leven…!  
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Liturgie 

 

 

Votum en groet 
Zingen: Psalm 22: 1 en 2 (Weerklank)  
Wetsvoorlezing 
Zingen: Psalm 132: 6 
Lezen:  Johannes 12: 1 - 11 
Tekst:   Johannes 12: 7  
Thema:  Bewaard voor Jezus 
Kindermoment   
Zingen: Weerklank lied 139 (Alles wat over ons geschreven staat) geheel  
Prediking  
Zingen: 119: 53 en 65 
Dankgebed   
Zingen: 45: 4 
Zegen 
 

 

 

 

Verdiepingsvragen 

 
 
1 Kunt u voorbeelden in uw leven bedenken van ‘bewaren’, en hoe u dat geraakt heeft?  
 
 
 
 
2 Maria ging door diepe dalen. Toch bewaarde zij de narduszalf – dwars door alles heen. 

Hoe heeft ze dat kunnen volbrengen? Wat zegt ons dat, wat kunnen we daarvan leren?  
 
 
 
 
3 We leven in de lijdenstijd. Op welke manieren kunnen wij bewust stilstaan bij de weg die 

Jezus voor ons ging? En op welke manieren kunnen wij ‘grote schoonmaak’ houden in 
ons eigen leven?  

 
 
 
 
4 Lees Psalm 119: 53 en 65 nog eens. Wat zeggen ons die woorden?  
 


