
"Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd 
ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging 
aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar 
Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar 
gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat 
mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij 
moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Martha, Martha, je bent zo 
bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. 
Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden 
ontnomen." 

Jezus op bezoek  
Als we Martha ontmoeten, staat ze op de drempel van haar huis om Jezus 
en de discipelen die bij Hem waren gastvrij te ontvangen in haar huis. 
Jezus ontmoette veel mensen, maar de zussen Martha, Maria en hun 
broer Lazarus hebben een bijzondere band met Hem. Hij heeft hen lief 
(Joh. 11:5) en kwam waarschijnlijk vaker bij hen op bezoek.  
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Bijbelse
VROUW

In deze rubriek duiken we in het leven van vrouwen uit de Bijbel. 
Welke vrouwen inspireren ons? Wie waren ze? En wat kunnen we 

van hen leren?
 

In deze editie met als thema ‘Balans’ het verhaal over
twee Bijbelse zussen: Martha en Maria.     

Lucas 10:38-42 (NBV) 
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Martha gaat hard aan de slag om te zorgen dat het Jezus aan niets 
ontbreekt. Misschien wist ze niet van te voren dat Jezus zou komen en 
wilde ze toch graag het beste aanbieden. Ze zal niet elke dag zulke 
gasten op bezoek hebben gehad. 

Wat herken je van jezelf in Martha? Misschien haar zorgzame, gastvrije 
ontvangst? Of ook wel het harde werken, zoeken naar perfectie, meteen 
aan de slag gaan? 

Is hard werken verkeerd?  
Er is genoeg aanleiding om ervan uit te gaan dat Martha met goede 
intenties zo hard aan het werk ging om te zorgen dat het Jezus aan niets 
ontbrak. Ze wilde Hem haar liefde tonen door Hem gastvrij te ontvangen 
en eten voor Hem te bereiden. Maar toch wijst Jezus haar terecht.   
Martha ergert zich blijkbaar aan haar zus, die aan Jezus voeten gaat 
zitten om te luisteren. Het laat de menselijke kant van Martha duidelijk 
zien. Frustraties, ergernis en misschien ook wel jaloezie. Waarom kan 
Maria lekker zitten en naar Jezus luisteren, terwijl Martha in de keuken 
aan het werk is? Jezus’ antwoord is heel direct en eigenlijk ook wel 
bestraffend. Ze verwachtte waarschijnlijk een heel ander antwoord, maar 
Jezus liet zien wat echt belangrijk is. Ze dacht Hem blij te maken met een 
uitgebreide maaltijd en haar inzet om dat te bereiken.   

Herken je de frustratie van Martha? Hoe vul jij je leven in? Als je Jezus 
toelaat in jouw huis, jouw leven, hoe reageer jij op Hem?  
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‘Je bent zo bezorgd!' en;
 'Je maakt je veel te druk!’ 

De goede keuze 
Jezus’ leven laat zien dat Hij onbaatzuchtig is en anderen niet tot last wil 
zijn. Jezus zegt twee dingen die kenmerkend zijn voor Martha, maar 
misschien ook nu in deze tijd op jou toepasbaar zijn: 

1.
2.

Jezus kent je door en door en Hij houdt je een spiegel voor. 
Hij geeft in dit verhaal ook duidelijk aan wat een goede keuze is: 
stil worden, zitten aan Zijn voeten en luisteren naar Zijn woorden. 

Wat vind je mooi aan de houding van Maria? Welk verlangen wakkert 
dit verhaal bij je aan? Zoek de stilte op en vertel aan God over je 
verlangens in het dienen van Hem. Misschien is dit wel het moment dat 
Jezus je een spiegel voor houdt en je dingen bij Hem neer moet leggen. 

Neem een rustig moment om stil te staan
bij de bijbelpassage uit Lucas 10:38-42

en de bovenstaande vragen. 
Probeer écht stil te worden om zo

Gods stem te kunnen verstaan.
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