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1. Wat is die duurste geskenk wat jy al ooit aan 
’n geliefde gegee het?

Johannes 12:1-3 (AFR 83) 1Ses dae voor die 
paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar 
Lasarus wat Hy uit die dood opgewek het, gewoon 
het. 2Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Marta 
het bedien, en Lasarus was een van dié wat saam 
met Hom aan tafel was. 3Toe het Maria 'n halfliter 
egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus 
se voete uitgegiet en sy voete met haar hare 
afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur 
van die reukolie.

2. Hoe word bepaal of ’n geskenk se waarde 
gepas is? 

a) Die daad is belangriker as die geskenk.

Johannes 12:4-5 (DB) 4Judas Iskariot was nie 
baie tevrede daarmee nie. (Dit is dieselfde een 
wat Jesus later in die rug sou steek.) Hy was 
die volgeling van Jesus wat met hulle groepie 
se geld gewerk het. 5”Watse geldmorsery is dit 
dié? Hoekom het ons nie liewer die olie gevat en 
gaan verkoop nie? Ons sou maklik ’n volle jaar se 
salaris van ’n handwerker vir die olie kon gekry 
het. Dink net hoeveel armes ons met soveel geld 
kon gehelp het! Nou het ons niks nie.”

b) Die hart waarmee dit gegee word.

Lukas 10:38-42 (NLV) 38Toe Jesus en sy dissipels 
hulle reis na Jerusalem voortsit, het hulle in ’n 
dorpie gekom waar ’n vrou, Marta, hulle in haar 
huis verwelkom het. 39Haar suster, Maria, het aan 
die Here se voete gesit en luister na wat Hy hulle 
leer. 40Maar Marta was bekommerd oor die groot 
ete wat sy besig was om voor te berei. Sy kom 
toe na Jesus en sê: ”Here, lyk dit darem nie vir U 
onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek 
al die werk doen nie? Sê sy moet my kom help.” 
41Maar die Here het geantwoord: ”Marta, Marta, 
jy kwel jou tog oor so baie dinge! 42Daar is regtig 
net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. 
Maria het dit ontdek – en Ek gaan dit nie van haar 
af wegneem nie.”

3. Waarop spandeer jy jouself? Is jy besig om 
jouself vir Jesus uit te giet?

Johannes 12:6-8 (AFR 83) 6Dit het hy gesê, nie 
omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, 
maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie 
gehad en het van die bydraes gevat. 7Toe sê 
Jesus: ”Laat staan haar. Sy moes dit hou vir 
hierdie dag om My te salf vir my begrafnis. 8Die 
armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het 
julle nie altyd nie.”

4. As God jou onuitputbare bron van liefde is, 
sal jou beker altyd oorloop.

Psalm 23:1-6 (AFR 53) 1Die Here is my herder; 
niks sal my ontbreek nie. 2Hy laat my neerlê in 
groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy 
my heen. 3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die 
spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 4Al 
gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal 
geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok 
en u staf dié vertroos my. 5U berei die tafel voor 
my aangesig teenoor my teëstanders; U maak 
my hoof vet met olie; my beker loop oor. 6Net 
goedheid en guns sal my volg al die dae van my 
lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in 
lengte van dae.

5. Is jy besig om tyd in die teenwoordigheid 
van God se liefde te spandeer?

Romeine 5:1-2 (AFR 83) 1God het ons dan nou 
vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou 
vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus 
Christus. 2Deur Hom het ons in die geloof ook die 
vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin 
ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die 
hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God.

Romeine 5:5-8 (AFR 83) ... 5en dié hoop 
beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte 
uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan 
ons gegee het. 6Toe ons nog magteloos was, 
het Christus immers reeds op die bestemde 
tyd vir goddeloses gesterwe. 7'n Mens gee tog 
nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n 
regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal 
iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. 
8Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat 
Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars 
was.
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