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De Martha en Maria in elk van ons 

Lieve mensen, alweer een verhaal dat ons op het eerste gezicht een beetje vreemd en passé klinkt? 

Zo kennen we ook het evangelie, we moeten altijd een beetje moeite doen om het goed te begrijpen, 

laat ons dat dan maar samen proberen.  

Jezus passeert op zijn tocht bij Marthe en Maria. Hij is niet alleen, de twaalf leerlingen zijn bij hem. Ze 

kwamen dus met dertien binnenvallen in het huis van Martha! Als je iets weet van oosterse 

gastvrijheid, dan kan dit tellen! Denk maar eens in wat je zelf zou doen als er plots 13 mensen bij je 

thuis op bezoek komen: er is werk aan de winkel. Dus is Martha inderdaad heel druk in de weer. En 

haar zus Maria zit met de handen in de schoot aan de voeten van Jezus te luisteren. Eigenlijk wil dat 

“aan de voeten zitten” zeggen: ze wil iets horen en leren van hem. Het contrast met wat Martha doet 

is groot. Het protest van Martha begrijpen we dan ook: Maria zou beter ook de handen uit de 

mouwen steken. En de reactie van Jezus vinden we op toch onredelijk. Hij had Maria moeten 

aanmanen een hand toe te steken. Maar neen, hij vindt dat ze nog gelijk heeft ook! Hallo? Zij heeft 

'het beste deel gekozen, …het enige wat noodzakelijk is!' Eens te meer is ook dit evangelie niet 

evident, het daagt ons uit.  

Eigenlijk is de kern duidelijk. Het 'enig noodzakelijke' en het 'beste deel', dat is luisteren naar het 

woord van Jezus Christus. Maar wij mensen hebben het altijd zo druk. We hebben geen tijd om dat 

woord te beluisteren. We zijn bezig met allerlei materiële praktische dingen. We hebben zorgen tot 

over onze oren. Niet alleen zakelijke zorgen of financiële of commerciële. Maar ook zorgen en drukte 

omwille van onze vriendschap en liefde. Om kinderen, om het gezin, buren, vrienden, … of 

onverwachte gasten ontvangen. Een levensnoodzakelijke drukte. En dikwijls een drukte uit 

belangeloze onbaatzuchtige liefde.  

Dit evangelie zegt niet dat we moeten kiezen tussen Martha of Maria. Tussen bidden of werken. 

Tussen actie of contemplatie. Het is niet ‘of-of’ maar wèl ‘en-en’. Jezus zegt niet tot Martha dat ze 

moet ophouden met bedienen. Hij heeft het erover dat ze zich zo 'druk' maakt. Voor haar is het 

bezoek belangrijker dan de bezoeker. Maar echte gastvrijheid laat de ander toe in mijn eigen 

leefwereld. Ik stel mezelf, mijn huis, open voor het hart van de ander. Ik wil vooral luisteren. Als de 

ander dit ook toelaat is er wederzijdse gastvrijheid en weet men niet meer wie bij wie te gast is. Dan 

is er echte ‘ont-moeting’ waarbij het 'moeten' wegvalt. Woord en daad, zorgen en luisteren gaan dan 

samen. Aandacht geven is belangrijk: het is een les in mindfulness avant la lettre. Het gaat over een 

wederzijds geven en ontvangen waarbij het ene niet belangrijker is dan het andere. Wederzijds 

geven en ontvangen, is dat niet het wezen van de liefde? 

Is dat niet het eerste wat we horen als we vragen hoe het met iemand gaat: druk druk druk! 

Overvolle agenda’s zodat er geen tijd meer is voor elkaar, voor een babbel, een luisterend oor? 

Ik hoor het mijn zus die thuisverpleegkundige is, ook zo vaak zeggen: alles is in tijd afgemeten, hoe 

lang je bij welke patiënt mag zijn; en tijd voor een babbel of een tas koffie: onbestaande. 

Wat Martha verweten wordt is dus niet haar hulp maar die drukte die ons opvreet. Die ons opjaagt 

en ons zodanig beneemt dat de ander geen aandacht en warmte krijgt. Die 'warmte' is de ervaring 

van 'ik mag er zijn', 'ik mag zijn wie ik ben', 'ik ben belangrijk voor iemand', 'ik ben iemand voor 



iemand'. Door die luisterende ontvankelijkheid voor de ander kom je op het spoor van die uniciteit, 

van het wonder, het geheim van de ander.  

Als het dan gaat over ons geloofsleven kunnen we Martha en Maria zien als twee manieren van 

geloven en in het leven staan. Ze leven in ieder mens en horen bij elkaar. Er zit een Martha én een 

Maria in elk van ons en dat is goed! Ze zijn van alle tijden. Martha is dan de behoedster van het 

actieve geloof. Bij alle drukte houdt ze het geloof overeind. Maria luistert naar het nieuwe. Naar de 

altijd nieuwe kansen die God aan mensen geeft. Geloven kan niet bestaan zonder de Martha’s, 

mensen die met taaie volharding doorgaan met de dingen die gedaan moeten worden, naar ieders 

verantwoordelijkheid, thuis en in de parochies of andere gemeenschappen. Maar het geloofsleven 

zal de vurige vonk van het leven missen als er geen mensen zijn die als Maria durven zien met nieuwe 

ogen, durven luisteren naar wat nog niemand hoorde, durven doen wat nog niemand deed.  

Het is zo belangrijk dat mensen bij elkaar thuis mogen komen, het gevoel hebben dat ze welkom zijn, 

dat je mag zijn wie je bent. Er is ruimte voor vreugde en verdriet. 

Ook voor het verdriet van de mensen die hier zijn en recent een dierbare verloren die we vandaag in 

het bijzonder gedenken. Zijn we het al vergeten of maken we straks bij het buitengaan even tijd om 

te horen hoe het met hen gaat i.p.v. te denken aan het eten dat straks op tafel moet en alles wat 

vandaag nog moet gebeuren? 

Je hoeft je niet te verliezen in zorgen en drukte, want je bent er allereerst voor elkaar. Je maakt 

daarin de naam van God waar, de naam die luidt: Ik-zal-er-zijn-voor-jou. Waar mensen elkaar echt 

ontmoeten, daar is ruimte voor een Godsontmoeting want Hij laat Zich zien in het gelaat van de 

ander.  

Laat dus de Martha én de Maria in elk van jullie toe om te bestaan. Werk en wees bezig - maar geef 

ook aandacht, het maakt de wereld zoveel mooier. 

 

  


