
 

 

OVERWEGING  

 

Overal zie je ze hangen ze aan lantaarnpalen, vlaggenstokken of viaducten: de Nederlandse vlag, 

ondersteboven. Als protest van de boeren die zo geraakt worden door het voorgenomen 

stikstofbeleid. Voor wie gestreden heeft voor dit land en deze vlag, is de driekleur op zijn kop een 

schrijnende ontheiliging. Dat dóe je niet. En toch geeft het ook te denken, want het is wel degelijk 

een signaal van niet gehoord te worden, en het gevoel te hebben dat er over je heen wordt 

gelopen – in ons vrije Nederland.  

Wanneer de ontmoeting tussen mensen mank gaat, steekt verharding de kop op. Dan kijk je niet 

meer naar elkaar, en je kijkt niet meer naar jezelf. En ja, dan word je nijdig om chaos op Schiphol 

zonder jezelf af te vragen of het misschien iets met je eigen vlieggedrag te maken heeft. Dan 

wordt het intens triest als je het hautaine gedrag ziet van leiders die gedupeerden van de 

discriminerende toeslagenaffaire nog steeds in de kou laten staan. En ja, dan steekt de 

machteloosheid de kop op bij een botte presentatie van een stikstofbeleid. En rijd jij in een 

slakkengang achter een trekker op de A1. Boos op degene die boos zijn.  

Hoor je de ander? In de protesten, in verontwaardiging en pijn of zorg?  

 

Martha en Maria: twee ijzersterke vrouwen. Maria luistert. Ze is een vrouw die de gangbare 

patronen doorbreekt. Ze laat de zorg voor wat het is, en geeft aandacht aan woorden die ze nog 

nooit heeft gehoord.  

Dat heeft de wereld nodig: Durven horen wat nog niemand gehoord heeft en durven dromen wat 

nog niemand gedroomd heeft. 

Martha is de oudste vrouw des huizes. Ze weet wat nodig is. Aanpakken en zorg voor de traditie. 

Want het leven moet wel door kunnen gaan. Ook dat heeft de wereld nodig. Behoud van het 

goede, zorg voor de naaste. 

 

Het verhaal van Lucas over deze twee sterke vrouwen is geen historisch verhaal van een bezoekje 

van Jezus aan de twee zusjes. Het is een beeldverhaal, dat wil vertellen over de beide pijlers die 

het koninkrijk van God en onze eigen moederkerk zo hard nodig heeft.  
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Het symbolische bezoek beschrijft de spanning van het volk van God en zo je wilt; de spanning in 

de kerk maar ook de spanning in onszelf. De Maria en de Martha die leeft in ons eigen hart. Aan 

de ene kant staat de zo bedrijvige Martha, die het gelovige huis op orde wil houden. Ze is 

plichtsgetrouw, nauwgezet, ze doet wat er van haar wordt verwacht. Ze houdt zich aan de regels 

en heeft het zo druk met het volgen ervan dat ze gewoonweg de tijd en de rust niet heeft om de 

messiaanse boodschap te horen. Ze is de oudste. Het is háár huis, het erfdeel van haar 

voorouders, en zo wil zij dienstbaar zijn aan kerk en God. 

Het is haar bijdrage aan de komst van het koninkrijk. 

 

Maria staat aan de andere kant. De regels van het huis kunnen haar gestolen worden. Zij zit aan 

de voeten van Jezus en wil geen enkel woord missen.  

Ze is ontvankelijk, open en denkt aan nieuwe mogelijkheden, een nieuwe wereld. Ze droomt, ze 

ziet leven waar het nog niet is. En zo wil zij dienstbaar zijn aan kerk en God. Het is haar bijdrage 

aan het koninkrijk.  

 

Twee ijzersterke vrouwen, twee pijlers van geloof, waarmee het koninkrijk van God een dijk van 

een fundament mag hebben. 

Waar raakt dit evenwicht dan toch zo uit balans in dit verhaal? 

Het gebeurt op het moment dat de dienstbaarheid verandert in het heilige moeten. Op het 

moment dat er bij een van de twee onvrede binnensluipt. Als Martha nijdig in de soep gaat 

roeren. Als ze borden met voedsel niet meer aanreikt, maar op de tafel kwakt. Als ze, om het in 

bijbelse termen te zeggen, de liefde van de gastvrijheid niet meer voelt, maar enkel de plicht. Het 

gaat nog erger mis wanneer ze met haar zorg om het behoud van de traditie van het huis, 

voorbijgaat aan haar eigen verlangen. En het gaat het allerergste mis wanneer ze daarmee Maria 

ook wil belasten en haar ook de levensadem wil ontnemen. 

Misschien had Martha óók wel willen luisteren naar wat Jezus vertelt. Maar dat doet Maria al. En 

iemand moet toch zorgen? Plichtsgetrouw, zoals ze heeft geleerd. Een andere keuze kan ze niet 

bedenken. En als ze ziet dat Maria wél kiest voor wat ze wil, slaat het plezier in de gastvrijheid 

over in boosheid om een gemiste kans.  

 

Martha gaat direct naar het hoogste gezag en spreekt Jezus erop aan. Ráákt het u niet dat ik me 

rot ren, en zij niks doet? Vraagt Martha aan Jezus. Diakonia staat er in het grieks. 

Nee dus. Dat raakt Jezus inderdaad niet.  

En dat had Martha zeker niet verwacht. Ze had hulp verwacht, een medelevend woord, 

dankbaarheid misschien, een aansporing aan het adres van Maria om haar zusje eens te gaan 

helpen. Niets van dat alles. Jezus laat Martha verbijsterd achter met de woorden: wat maak je je 

toch druk? Met als ultieme doodsteek: Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet 

worden ontnomen. 

 

Maar het beste deel - de keuze van Maria - is niet het beste deel, omdat het dienen, de diakonie, 

minder waard zou zijn. En ook niet omdat de zorg voor het behoud van de regels van het huis - of 

onze kerk - minder waard zou zijn. Dat is niet het punt.  

 

Het deel van Martha is het slechtste deel omdat Martha zichzelf  met haar eigen keuze van haar 

eigen vrijheid berooft. Zó verstrikt in datgene waarvan zij denkt dat moet en zo gevangen en 



 

bezorgd om haar eigen regels en traditie. Zo ontneemt ze zichzelf de ruimte om te kunnen 

luisteren naar wat haar rabbi, naar wat Jezus haar te vertellen heeft.  

Martha berooft zich feitelijk van de Maria in zichzelf. Ze verhardt zich in haar taken en durft de 

overgave aan Jezus niet aan. En wat nog erger is: als het aan Martha lag, dan had ze de Maria in 

haar eigen vasthoudendheid mee willen slepen. Met de vraag: "Zeg haar dat ze mij moet helpen" 

had ze Maria willen verhinderen om haar eigen weg te volgen.  

En dát is de laatste druppel voor Jezus.  

 

Martha, Martha, zegt Jezus tot haar: je zus heeft het beste deel gekozen. Niet omdat dat het 

beste deel is, de beste houding; maar omdat dat háár houding is. Haar weg. Het protest van 

Martha is eigenlijk een protest op haarzelf; als ze ook had willen zitten en luisteren, waarom doet 

ze dat dan niet? Zorgen en gastvrij zijn, rennen en draven is niet het slechtste deel van het werk: 

maar het wórdt slechter omdat het gezien haar protest niet is wat Martha wil.  

Het luisteren wat Maria doet is niet het beste deel, maar het wórdt het beste deel omdat Maria 

bij haarzelf blijft. 

 

Twee zussen, twee dochters van één en dezelfde Vader. Als in een zakje M&M's.   

Ze vechten om aandacht en om recht om te mogen zijn. Ze verrijken, ze vullen elkaar aan, ze 

staan naast elkaar en steunen op elkaars schouder. Zonder de één heeft de ander geen kans.  

Koester ze. Koester ze voor Gods koninkrijk. Koester ze in de kerk, en koester ze in jezelf.  

Twee parallelle wegen met dezelfde richting naar de Eeuwige toe. 

 

Amen 

 

[gebruikt: prentenboekje De vraag van muis]  


