
Bijbelstudie Matteüs 26:1-16 De geur van Christus 
 

 

Lees Matteüs 26:1-16 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!).  

En plaats een ! wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft !. 

Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

 

• Vergelijk Matteüs 26:1-16 met Johannes 12:1-11. Welke verschillen vallen je op? 
(N.B. Het was zoveel olie dat zowel hoofd als voeten –lichaam staat in Mat. 26:12- gezalfd werden; 

beide schrijvers leggen een andere nadruk en hebben een ander doel; maar welke?) 

• De geur van de olie vult het hele huis (Johannes 12:3). 

Welke geuren ruik je nu in jouw omgeving?  

Voorbeelden: de geur van angst, onraad, zweet, hoop, vertrouwen, liefde etc.? 

• In de preek wordt gezegd dat Jezus de geur van het leven verspreidt in een 

dodenzalving en de geur van de liefde in het huis van Simon de melaatse. 

Kan je in jouw woorden uitleggen wat de geur van Christus is? 

• Waar (of bij wie?) ruik je deze geur in jouw omgeving? 

• De geur in het huis irriteert Judas. Hij kiest een andere weg. 
“Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen 

die verloren gaan; voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een 

levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?” (2 Korintiërs 2:15-16, HSV). 

Stelling: de geur van Christus haalt naar boven wat in jouw en andermans hart zit. 

• Stelling: de regie van Christus zie je in de verspreiding van zijn geur.   
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