
 

 
 
Korte samenvatting van de preek 
 

Preken over geven ligt gevoelig. Deze keer vanuit het voorbeeld van Maria 
Een pleidooi voor verspilling 
1) de verspilling van Maria (vrs 1-3) 
We zitten in de week van Jezus sterven. Begint met feestmaal in Betanië (hfst 11: Lazarus uit dood 
opgewekt; Lukas 10:38-42 eerdere gebeurtenis met Maria en Martha). 
Maria’s daad is buitensporig: een jaarsalaris aan zalfolie; ze raakt in gezelschap een man aan en 
maakt haar haar los > iedereen is geschokt. 
Maar Jezus ziet geen verspilling maar liefde; echte liefde doet altijd meer dan het gewone, en 
bekommert zich er niet om wat de mensen zeggen. Jezus waardeert dat. 
2) de reactie van Judas (vrs 4-5) 
Als je even vergeet wie Judas is (dat lukt Johannes niet echt, vrs 6  ;-), dan heeft hij toch gewoon 
gelijk: dit is buitensporig, je hebt ook verantwoording voor de armen. 
Jezus geeft toe dat er voor de armen gezorgd moet worden (vgl Deut. 15:11), maar benadrukt dat Hij 
binnenkort zal sterven, en daarom is wat Maria doet niet gek. 
3) de verspilling van Jezus (vrs 7-8) 
Het lijkt erop dat alleen Maria geluisterd had en rekening hield met Jezus’ dood. En wat Maria doet is 
een verwijzing naar wat Jezus gaat doen: Hij gaat een overdaad, aan buitensporige liefde tonen, ook 
al leidt dat tot spot en schande. Daar heeft Hij alles voor over en wil Hij zelfs door de hel gaan. 
4) jouw reactie? 
Joh. Houdt ons een spiegel voor: Hoe reageer jij op deze liefde? Als Judas of als Maria? 
Judas begreep niets van Jezus dood en knapte erop af ; Maria voelde dat Hij uit liefde stierf en 
toonde wederliefde. 
Toegepast op ‘geven’: 
- a la Judas: hoeveel? Wel een beetje normaal; ook aan jezelf denken, nooit gul (zelfs een dief?) 
- a la Maria: je reactie op Jezus liefde is nooit genoeg, vraagt om buitensporigheid, en je vindt Jezus 
 juist in de arme naaste 
Als je tekort schiet > ga terug naar Jezus liefde, en laat die je veranderen. 



  
 

Preekbespreking 

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 29 januari 2023) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  

 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) Maria  versus Judas  

- Wat is het grootste verschil tussen Maria en wat zij doet, en Judas en hoe hij reageert? 

- Wat herken je van Maria en wat haar karakteriseert in je eigen leven? 

- Wat herken je van Judas en wat hem karakteriseert in jouw leven? 

- Werk dat samen eens uit voor ‘geven’ : wat is een Maria manier van geven, wat is een Judas manier 

van geven? 

 

3) bespreking van de geefbrief 

Elk jaar wordt in januari  in de Ichthuskerk een brief uitgedeeld met informatie over de financiële 

uitgaven en inkomsten (De brief is ook te vinden op de website: www.ichthuskerkdenhaag.nl ). 

De brief is bedoeld om (gast)leden te helpen de hoogte van hun financiële bijdrage (Vaste Vrijwillige 

Bijdrage) vast te stellen. 

Bespreek samen wat je van de brief vindt. Helpt dit je om te bepalen wat je zult geven?   

 

4) filmpje 

Bekijk samen het engelstalige filmje:  http://www.opkijken.nl/dan-stevers-we-give/  of de iets 

uitgebreidere versie: https://www.youtube.com/watch?v=r68oHmXoH6U  

Daarna geeft ieder kort een reactie. 

 

5)  Besprekingsvragen: 

• Wil je Maria navolgen in haar voorbeeld, dan moet je meer dan het gewone doen. Doe jij 
dat? In welk opzicht? 

• Kun je het als christen maken om minder dan tien procent weg te geven? 

• Kun je veel weggeven en toch van het leven genieten? 

• Jezus zegt: zet het mes in je beleggingen en spaartegoeden, en zet dat geld in voor Gods 
koninkrijk (Lukas 12: 33-34). Hoe moet je in dat kader over sparen denken? 

• Wat vind je van deze stelling: je moet geen tien procent, maar honderd procent van je bezit 
inzetten voor Gods Koninkrijk. 

• Liever iemand die 2% geeft uit liefde, dan iemand die 10% geeft uit plichtsgevoel. Wat vind je 
van die stelling? 

• Als jij eens een keer uit je slof zou willen schieten, zoals Maria, wat zou je dan willen doen? 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ
http://www.ichthuskerkdenhaag.nl/
http://www.opkijken.nl/dan-stevers-we-give/
https://www.youtube.com/watch?v=r68oHmXoH6U


 

TOEGIFT 

Gespreksspel 

Op een tafel zijn speelkaarten in een cirkel gelegd 

(met de achterkant naar boven), waarbij grof weg de 

helft van de kaarten in de lengte ligt en de helft 

dwars. In het middel ligt een stapeltje tekstkaarten 

met de witte kant naar boven. Ieder groepslid zet 

zijn pionnetje ergens op de cirkel. Vervolgens gooit 

iedereen om de beurt met een dobbelsteen en loopt 

men met de eigen pion het  geworpen aantal ogen. 

Komt een speler op een dwarse kaart, dan moet hij 

ofzij een tekstkaart pakken, voorlezen, en een 

reactie geven op de tekst die daar staat. Anderen 

mogen kort reageren. Komt iemand op een kaart die 

in de lengte ligt dan hoeft men geen vraag te beantwoorden. 

De teksten die op de tekstkaarten staan zijn: 

• Reclame probeert onze hebzucht op te wekken. Hebzucht is afgoderij (Kol.3:5). 

Daarom is reclame vaak het werk van de duivel. 

• Al je geld besteden voor jezelf is een teken van grote armoede. 

• De armoede in de derde wereld is niet onze verantwoordelijkheid 

• Rijkdom is een zegen van God; er is dus niks mis mee om rijk te willen zijn. 

• Vind je het makkelijk of juist lastig dat God niet precies voorgeschreven heeft hoeveel 

procent wij moeten geven? 

Wat zou jij een redelijk percentage vinden? 

• Wat vindt jij van het volgende citaat van C.S. Lewis: 

Hoeveel je moet geven valt geloof ik niet te bepalen. Ik vrees dat de enige veilige 

regel is dat je meer geeft dan je kunt missen. Met andere woorden, wanneer je 

uitgaven aan luxe, comfort, amusement en dergelijke op het gebruikelijke niveau 

liggen van mensen met jouw soort inkomen, dan geef je waarschijnlijk te weinig. 

Kunnen we het geld voor goede doelen zonder een centje pijn missen, dan is het, zou 

ik zeggen, te weinig. 

• Stel dat je meer zou willen weggeven; noem 2 dingen die maken dat je het niet doet. 

• Stel dat je meer zou willen weggeven; noem 2 dingen die je er toe zouden kunnen of 

moeten motiveren. 

• Wat is jouw vraag: Hoeveel van mijn geld moet ik aan God en zijn rijk besteden?  Of:  

Hoeveel van Gods geld moet ik voor mezelf besteden? 

• Is je geld je hoop en je houvast of een teken van je hoop en je houvast? 

 

 

 

Tekstkaarten 


