
GESALF MET OLIE 

Markus 14 (AFR1983) 
1  Twee dae later sou dit die paasfees en die fees van die ongesuurde brood wees. Die 
priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier gevange te 
neem en dood te maak. 
 2  Hulle het gesê: "Nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie." 
 3  Jesus was in Betanië in die huis van Simon die melaatse. Terwyl Hy aan tafel was, het daar 'n vrou 
gekom met 'n albaste fles egte, baie duur nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud 
daarvan op sy kop uitgegiet. 
 4  Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek: "Waarvoor is hierdie 
vermorsing van reukolie? 
 5  Hierdie reukolie kon vir meer as drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir armes 
gegee gewees het." En hulle het teen haar uitgevaar. 
 6  "Laat staan haar," het Jesus gesê. "Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad 
aan My gedoen. 
 7  Julle het tog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir My 
het julle nie altyd by julle nie. 
 8  Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. 
 9  Dit verseker Ek julle: Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook 
vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar." 
 10  Judas Iskariot, wat een van die twaalf was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om 
Jesus in die hande te kry. 
 11  Toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle belowe om hom daarvoor te betaal. Hy het toe na 
'n plan gesoek om Hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. 
  

 

Prediking:  
As ons hier by Jesus en sy geselskap aansluit, is die dissipels nog steeds nie seker wat aangaan nie.  
Hulle wag nog steeds vir Jesus om iets MEER te doen – tot dusver het Hy nog net die tempel gereinig 
en hulle het dit nie regtig verstaan nie.  Verder het hy baie gepreek, met die Fariseërs geredeneer, 
baie versigtig gepraat oor die Jode se verhouding met die Romeine, en nog niks gedoen wat lyk na 
die verlossing van die Jode uit die mag van die Romeine nie.  Die meeste is rustig daaroor.  Maar nie 
Judas nie.  Mens kan Judas sommer sien kook soos wat hy daar sit en almal aangluur.  Judas is erg 
ontnugter.  Van sy drome kom daar niks nie.  Hy het duidelik baie groot drome gehad oor die 
opheffing van die Jode.  Hy kon al sien hoedat die Romeine verdryf word en hoedat hulle groep, 
saam met Jesus, die Jode help om sterk te staan, die armes op te hef en die land weer te herstel na 
suiwer Joods.  Nou begin sy drome plat val… 
 
As ons aandag na Jesus verskuif – dan kan mens sien dat Hy baie op sy gemoed het.  Sy intog in 
Jerusalem was ‘n baie emosionele ervaring.  Hy het gehuil toe Hy die stad voor hom sien, want hy 
was hartseer oor die stad se toekoms.  Sommer met die intrapslag moes hy met die Fariseërs begin 
redeneer.  Die gebeure by die tempel, toe Hy die handelaars verdryf het, was vir hom onstellend.  
Verder was Hy besig met lering en redenasies.  Op hierdie stadium is Hy moeg.  Maar nog meer… Hy 
is hartseer en bang. 
 



Jesus weet wat vir Hom voorlê.  Hy weet daar is baie min tyd oor.  Hy weet dat iemand aan tafel, een 
van die mense wat Hy self genooi het om Hom te volg, Hom sal verraai.  Jesus weet watter hel vir 
Hom wag. 
 
Die dissipels verstaan nie.  Hulle sien nie wat in Jesus se gemoed aangaan nie.   
 
Maar ‘n vrou wat daar aankom, weet.  Die ander evangelies vertel vir ons dit was Maria 
(Magdalena?).  Hoe weet sy?  Ons kan net spekuleer.  Miskien was sy baie fyn ingestel op die stem 
van die Heilige Gees.  Dalk het die Heilige Gees vir haar gefluister dat Jesus liefde en troos nodig het.  
Miskien was dit pure eerbied en liefde vir Jesus omdat Hy HY is.  Ons sal nie presies weet nie. 
 
Die feit bly – sy is fyn ingestel op die Heilige Gees se stem.  Dalk het die Gees doodgewoon vir haar 
die aanvoeling gegee om te voel hoedat Jesus liefde en troos nodig het.   
 
Die dissipels is, tipies man, ingestel op die werk wat gedoen moet word. Die Pasga lê voor, ons moet 
regkry daarvoor.  Het ons genoeg geld om vir die armes uit te deel hier oor die Pasga?  Wat anders 
moet ons nog doen en regkry? 
 
En hulle sien nie Jesus se pyn, hartseer en vrees raak nie.  Hulle voel dit nie.  Hierdie vrou voel dit.  Sy 
voel dit uiters intens.  Sy breek die hele flessie olie om dit oor Jesus se kop te gooi.  Daarmee salf sy 
Hom in sy komende Koningskap aan die kruis.  Sy berei hom voor vir sy dood, sê Jesus self.  Sy salf 
hom ook as hoëpriester wat namens die mense ‘n offer gaan bring. 
 
So baie dinge word in hierdie daad ingesluit.  Olie is gebruik om konings, hoëpriesters en ander 
ampsdraers te salf vir hulle taak – om daarmee te sê: hierdie olie is ‘n teken dat die Heilige Gees met 
jou is in jou taak.  Hy sal jou daartoe help! 
 
Ons moet egter ook hoor – daar word vir ons vertel dat dit spesifiek Nardusolie is.  Olyfolie was baie 
beskikbaar.  Die olie wat gewoonlik gebruik was vir salwing was ‘n mengsel van olyf, roosmaryn, 
dagga-, en nog ‘n paar olies.  Hierdie vrou gebruik egter NARDUS-olie.  Die duurste, skaarsste olie.  
Slegs verkrygbaar in die Himalayaberge tussen 11k en 17k voet – dele in  Nepal, Bhutan en Sikkim. 
Maw regtig baie skaars en baie duur. 
 
Die doel van Nardusolie?  Dit word tradisioneel gebruik om jou hart rustig te maak, jou bloeddruk af 
te bring en jou hele senustelsel te laat ontspan.  Ja, dit is veral ‘n stressverligter.  En dit is nie maar 
net tradisioneel so aangewend nie – toetse op muise wat nie sielkundig op die reuk kan reageer soos 
mense nie, het gewys dat dit hulle baie laat ontspan. 
 
Jesus het regtig spanning en vrees ervaar.  Daarom kan mens verstaan dat Hy emosioneel was.  
Daarom sy omkeer van die tafels, sy trane toe Hy die stad sien, later die geweldige stress wat 
veroorsaak het dat hy bloed gesweet het. 
 
Dit het Hy vir my en jou gedoen.  Al die belangrike dissipels, elkeen met sy taak in die groep, het nie 
begrip gehad daarvoor nie.  ‘n Vrou sien dit raak.  Sy gee vir hom alles wat sy kan, al die troos en 
liefde wat in daardie flessie olie opgesluit is.  Al die geld, ‘n hele jaar se loon vir die meeste mense 
van daardie tyd, gee sy vir Hom. 
 
Sien ek en jy vandag raak as Jesus hartseer is oor sake rondom ons?  Besef ons dat ons dalk ook besig 
is met die take van die kerk, maar dat ons nie altyd Jesus se hart raaksien nie?  Is ons dalk soos Judas 
Iskariot wat so ingestel is op die taak vir die kerk dat ons nie sien hoedat Jesus op hierdie oomblik 
oor iets voel nie? 



 
Dit geld vir alles waarmee ons besig is vir die Here.  Administrasie, musiek, jeugbediening, kategese.  
Ons kan so ingestel wees op die DOEN en UITVOER van die saak, dat ons vergeet om vas te steek by 
Jesus self, dat ons Sy hart raaksien, dat ons tyd maak vir Hom. 
 
Ons lewe in ‘n wêreld waar alles oor taakgedrewenheid en toetsbare uitkomste gaan.  Die mense 
soek dit selfs in die kerk… Is ek en jy besig om daaraan uit te verkoop, of maak ons tyd vir Jesus self, 
sodat Hy opnuut ons agenda kan bepaal? 
 
En: baie baie prakties: sien ons mekaar raak, mekaar se harte?  Gee ons om vir mekaar as mense, 
oor ander se emosies, bekommernisse, vrese, of is ek en jy altyd taak- en prestasiegedrewe? 

 

“Today I said, 'Clean your room right now.' 
I failed to say, 'Thanks for doing a neat job.' 

Today I said, 'You're late. Hurry up!' 
I failed to say, 'I enjoy having you around.' 

Today I said, 'How in the world did you tear your jeans?' 
I failed to say, 'You're more important than things to me.' 

Today I said, 'Look at this mess!' 
I failed to say, 'I like the way you share with friends.' 

Today I said, 'Don't talk so loud.' 
I failed to say, 'Your ideas are important to me.' 
Today I said, 'Don't forget to empty the trash.' 
I failed to say, 'You accept responsibility well.' 

Today I said, 'I wish you'd stop that silly giggling.' 
I failed to say, 'I'm glad you're so happy today.' 

Today I said, 'Have you finished your homework?' 
I failed to say, 'I'm glad you do your best.' 

Today I said, 'I'm too busy.' 
I failed to say, 'Let's do something together.' 
Today I said, 'I need some peace and quiet.' 

I failed to say, 'I'm glad you're my child.' 
Today I said, 'Don't ever do that again.' 

I failed to say, 'I love you.'” 
-J. A. Blevins, 

“Words,” Living With 
Children 

 

God 
bo my 

en onder my 
agter my 

en voor my 
in my en om my; God orals en êrens; 

somtyds 
en altyd. 

God gister 
en môre 

en eendag. 
God 



hier 
by 
my 
nou 

Martin Wroe 
 

 

Spikenard essential oil is highly regarded as a calming, sedative, stabilizing oil. The rhizome of the 

tender aromatic herb, which are covered by a tuft of soft light-brown 'rootlets', yields the plant's 

essential oil. Native to the Hymalayan mountains, the plant grows wild in India, Nepal, Bhutan, and 

Sikkim, at elevations between 11,000 and 17,000 feet. 

 

Spikenard was very precious in ancient times, used only by kings, priests and high initiates in 

Egyptian, Hebrew, and Hindu civilizations. One of Spikenard's biblical references is that of Mary of 

Bethany anointing the feet of Jesus with the oil before the last supper: "Then took Mary a pound of 

ointment of Spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair; 

and the house was filled with the odour of the ointment." 

 

Spikenard essential oil's use in modern aromatherapy is often one of regulating the actions of the 

nervous system and the heart.* The psychological effects pertain mainly to the heart-center and 

ethereal soul. With its warm and earthy aroma, Spikenard helps sooth the deepest forms of anxiety, 

and like Myrrh, can instill a profound sense of peace. Spikenard oil is indicated for the individual 

who, searching for spiritual certainty, struggles in vain to find the stable ground of faith. It is then 

that the 'release' into spiritual openness may be of great assistance. 


