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Roodkapje en de Wolf, de haas en de schildpad, de krekel en de mier, u kent de verhalen wel waarin 
twee dieren of personen tegengestelde karakters hebben of tegenovergestelde waarden uitdrukken: de 
goede en de slechte, de langzame en de snelle, de vrolijke en de tobber. Ook in de Bijbelverhalen komen 
we ze tegen, deze duo’s waarin eigenschappen vaak zijn uitvergroot om de boodschap duidelijk te 
maken: Jakob en Ezau, Kaïn en Abel, David en Goliath. En vandaag: Marta en Maria en Hannah en 
Penina. We lichten het verhaal van Marta (de doener) en Maria (de luisteraar) eruit. En proberen de 
vraag te beantwoorden of ze wel zo tegengesteld zijn aan elkaar. Moeten we kiezen tussen hen? Wat wil 
Lucas ons zeggen met dit verhaal? 
Marta en Maria zijn twee zusters die in Bethanië wonen met hun broer Lazarus. Jezus is er vaak 
neergestreken als hij op weg was naar Jeruzalem. Zo ook nu. Op zijn laatste tocht naar Jeruzalem, naar 
het Paasfeest, waar hij veroordeeld zou worden. In Bethanië krijgt hij een warm onthaal.  
Marta, vrouw des huizes, pakt geweldig uit, zoals dat gebruikelijk is in het Oosten. Zoals dat van haar 
wordt verwacht ook. Ze is gul en gastvrij, ze reddert en zorgt, zodat Jezus en de leerlingen niets te kort 
komen.  
Maria is een en al oor voor wat Jezus zegt. Ze heeft zich aan zijn voeten neergevleid en zuigt als een 
spons zijn woorden op, in stille aanbidding. We horen haar niet in het verhaal. Degene die spreekt is 
Marta. Geïrriteerd klaagt ze over Maria bij Jezus: Vindt u ook niet dat zij me moet helpen? De jaloezie op 
haar zuster spat er bijna vanaf: ik maar werken en zij gaat rustig zitten. De jongste zus die de kantjes er 
vanaf loopt.  
De reactie van Jezus lijkt in eerste instantie een hard oordeel: Marta, maak je niet zo druk. Maria heeft 
het beste deel gekozen. Schuif ook aan bij mijn onderricht en laat de boel de boel.  
Dat was onze eerste reactie toen we dit gedeelte van het verhaal lazen tijdens de voorbereiding van 
deze dienst: wat een hard oordeel van Jezus, uitgelokt nog wel door een jaloerse Marta, die haar zus 
niet direct aanspreekt, maar het via Jezus speelt: vindt u ook niet dat zij …  Een weinig elegante manier.  
Maria, luisterend naar Jezus’ woorden, is het goede voorbeeld.  Marta is degene die de boodschap 
voorbijloopt omdat ze het zo druk heeft. Zo zijn de twee vrouwen vaak neergezet. 
 
Marta, Marta 
leg je bezem neer. 
Al dat werken  
komt een and're keer. 
Marta, Marta 
altijd in de weer. 
Kies het beste deel, 
luister naar de Heer. 
 
Het is een liedje van Elly en Rikkert, waarmee deze interpretatie ook aan kinderen werd voorgeschoteld.   
Maar we kunnen ook op een andere manier naar dit verhaal kijken. En dan vallen een aantal dingen op:  
In de eerste plaats is het opmerkelijk dat het twee vrouwen zijn die hier de hoofdrollen hebben, evenals 
in het verhaal van Hanna en Penina. Dat is vrij bijzonder in Bijbelverhalen. Twee vrouwen waarvan de 
een, Maria, zich onttrekt aan haar huiselijke taken. Ze stapt uit het rolpatroon waarin vrouwen op de 
achtergrond zorgen. Ze gaat bij de mannen aan de voeten van Jezus zitten en luistert. Ze grijpt de kans 
om hem te horen. Dat vraagt lef. Het was volgens de Joodse wetgeleerden uit die tijd namelijk niet 
toegestaan dat vrouwen deelnamen aan het godsdienstonderwijs. Kenmerkend voor Jezus is dat hij haar 
lef beloont. Als vrouw hóef je niet altijd te dienen, je mag ook (tussen de mannen) luisteren en leren. En 



je mag die plek opeisen. Voor Jezus zijn Marta en Maria volwaardige gesprekspartners, hij gunt ze een 
plaats onder zijn gehoor.  
Het tweede dat opvalt is de reactie van Jezus op Marta. Als we die wat beter bekijken, blijkt hij minder 
hard dan we aanvankelijk dachten. ‘Marta, Marta’, zo begint hij. Het herhalen van een naam drukt 
genegenheid uit. ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk’. Als we het zo lezen, is 
het geen oordeel, maar drukt het begrip en herkenning uit: lieve Marta, ik begrijp dat je het druk hebt, 
maar ga toch eens even zitten. Gastvrijheid kan ook te veel worden. Gasten moeten niet alleen te eten 
en te drinken krijgen, maar er moet ook naar ze geluisterd worden. ‘Maria heeft het beste deel 
gekozen’, vervolgt Jezus: zij luistert.  
Dat is vaak uitgelegd als: Maria heeft een betere keuze gemaakt dan Marta, bidden is beter dan werken. 
Maar wat er staat, kan ook gelezen worden als: Maria heeft gekozen voor wat haar het beste leek. Op 
dat moment. Misschien dacht Maria al dat dit een van de laatste keren was dat Jezus bij hen thuis zou 
komen, hij was immers op weg naar het Paasfeest in Jeruzalem. 
Jezus komt voor Maria op, als Marta haar aanklaagt, maar veroordeelt Marta niet. Hij corrigeert op een 
vriendelijke manier: Marta, loop jezelf niet voorbij, neem even rust, anders mis je mijn boodschap. En 
klaag Maria niet aan. 
In het volgende hoofdstuk van Lukas staat een verhaal waarin Jezus zegt: 'Gelukkig zijn zij die naar het 
woord van God luisteren en ernaar leven!' Wat Lukas ons in beide verhalen laat zien is: dienen en 
luisteren, diaconie en pastoraat, ze horen bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Speel ze niet 
tegen elkaar uit.  
Er is een Chassidisch verhaal dat dit mooi illustreert.  
Op een dag kwam een rabbi in de kamer, waar zijn zoon aan het bidden was.  
In de hoek stond een wieg met een huilend kind.  
De rabbi vroeg aan zijn zoon: ‘Hoor je dan niet dat het kind huilt?’  
De zoon zei: ‘Vader, ik was helemaal bij God met mijn gebed.’  
Toen zei de rabbi: ‘Wie echt bij God is, hoort een kind dat huilt, ziet een kind dat treurt, ziet zelfs de 
kleinste vlieg die op de muur kruipt. Als iemand die bidt een kind niet hoort en een vlieg niet ziet, is hij 
niet bij God maar bij zichzelf.’   Bidden en werken dus: ora et labora. 
Zo krijgt de gelijkenis van Marta en Maria een heel andere dimensie dan de rechttoe rechtaan versie dat 
Marta haar bezem moet neerleggen en doen wat Maria doet.  
Zo is het niet een gelijkenis over twee vrouwen met tegengestelde karakters, maar beelden de vrouwen 
twee manieren van geloven uit. Ze wonen in hetzelfde huis. Ze horen bij elkaar, ze lijken sprekend op 
elkaar, zoals ook hun namen op elkaar lijken. Ze zijn één en van alle tijden. Ze leven in ieder mens, man, 
vrouw of anders. 
Ook in u en mij leeft een Marta en een Maria. Voor mij geldt, dat de Marta in mij vaak de overhand 
heeft. Van het ‘ora et labora’ is het toch vooral het ‘labora’, het werken, dat ik met mijn opvoeding heb 
meegekregen. Het druk – druk – druk hebben is bijna een must. De medemens, de maatschappij en de 
wereld: ze wachten op je. Je moet iets doen.  
Het verhaal van Marta-Maria leert ons dat je ook iets moet LATEN. Dat je jezelf en anderen ook ruimte 
moet geven om niets te doen. Er te zijn. Je neer te vleien aan de voeten van hem en vol overgave 
luisteren naar wat hij te zeggen heeft.  
 


