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Hoofdstuk 60   
 

Lieve kleinkinderen, 

 

‘Ik vind jou stom,’ zei het kleine meisje tegen haar grote zus. ‘Jij zit steeds maar 

in dat stomme boek van jou te lezen. In plaats dat jij me helpt met opruimen en 

dat we dan samen de afwas doen, laat je me alles alleen doen.’ 

‘Lief zusje, ik wil jou best helpen, maar eerst wil ik graag deze bladzijde 

uitlezen. Het is zo spannend!’ 

‘Ja, dat zal wel….’  

 

 

Hoofdstuk 60   -  De zussen Maria en Martha       -     Lucas 10 :  38  -  42   

 

In het dorpje Bethanië, dichtbij Jeruzalem, woonde Lazarus, een vriend van de 

Here Jezus. Hij was rijk en woonde samen met zijn beide zussen Maria en 

Martha in een groot en deftig huis. 

Alle drie geloofden ze in Jezus en ook hielden ze alle drie veel van hem. Elke 

keer wanneer Jezus met zijn twaalf discipelen in Jeruzalem kwam, logeerden ze 

bij Lazarus en zijn zussen. 

Ook de Here Jezus hield veel van deze drie mensen. In heel Israël was er 

niemand die hem zo goed begreep en zo veel voor hem overhad als zijn vriend 

Lazarus en zijn zussen. Jezus was altijd heel blij als hij weer bij hen in hun 

gastvrij huis kon zijn. En de beide zussen wilden alles voor hem doen. Vooral 

Martha maakte zich dan erg druk om Jezus zo goed mogelijk te verzorgen.  

 

Op een keer gebeurde het dat Jezus vlak voor etenstijd onverwachts met zijn 

twaalf discipelen bij hen op de stoep stond.    

Dertien onverwachte gasten en dat was zelfs voor Martha  bijna te veel. Ze 

rende door het huis om alles toch maar klaar te krijgen. Er zou nooit gezegd 

kunnen (mogen) worden dat Jezus en zijn leerlingen te kort gekomen waren bij 

hen in huis. 

 

De Here Jezus zelf dacht op dat moment helemaal niet aan eten en drinken. Hij 

zat naast zijn vriend Lazarus en zijn leerlingen zaten in een grote kring om hen  

heen. Jezus sprak over Gods nieuwe wereld en aandachtig luisterden ze. 

Ook Maria zat dichtbij Jezus en luisterde met rode wangen naar elk woord dat 

Jezus sprak. Alles vergat ze om zich heen: het werk, het eten dat klaar gemaakt 

moest worden en ook haar zus Martha, die er nu alleen voor stond om hun 

onverwachte gasten van alles te voorzien. 

Al drukker was Martha bezig, al sneller liep ze heen en weer van de keuken naar 

de kamer en weer terug. Tussen haar drukke bezigheden door hoorde ze zo nu 

en dan een paar woorden van Jezus. Niet dat ze daar geen aandacht voor had. 
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Graag had ze aan Jezus’ voeten ook meegeluisterd. Maar dat kon nu toch niet! 

Het eten klaar gemaakt moest worden. 

 

En haar zus Maria, die zat daar maar met open mond met kleuren op haar 

wangen te luisteren. Alles moest zij, Martha, alleen doen. Zag haar zus dan niet 

dat het werk haar over de schoenen liep. Waarom hielp ze nu niet even? Dan zou 

alles zo klaar zijn en konden ze met elkaar aan tafel gaan. En dan zou er nog tijd 

genoeg zijn om naar Jezus te luisteren. 

En als haar zus Maria dan niet wijzer was, waarom zei Jezus er dan niets van? 

Zij en Maria waren toch samen de gastvrouw? Moest het dan zo ver komen dat 

Jezus voor de eerste keer in hun huis te weinig eten zou krijgen! 

En toen Maria maar bleef zitten luisteren, kon ze zich niet langer inhouden. 

‘Heer,’ zei ze verwijtend, ‘vindt u het niet erg dat Maria mij alles alleen laat 

doen? Zeg toch tegen haar, dat ze mij moet helpen!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Heer, vindt u het niet erg dat Maria mij alles alleen laat doen? 

 

De Here Jezus wist wel, dat Martha het goed bedoelde en dat zij graag alles voor 

hem wilde doen. Maar aan haar verzoek kon hij nu niet voldoen. Het was goed 

dat Maria zo stil naar hem zat te luisteren want er zijn in je leven belangrijker 

zaken dan eten en drinken. Voor Jezus hoefde er nu geen feestmaal op tafel te 

komen. Met eenvoudig klaargemaakt eten zou hij ook meer dan tevreden zijn.  
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Maar naar zijn ‘Boodschap’ luisteren, dat was het belangrijkste. Al het andere 

kon wachten. 

En terwijl Jezus Martha aankeek zei hij ernstig: ‘Martha, Martha, maak je toch 

niet altijd zo veel zorgen! Er is maar één ding belangrijk: dat je luistert naar mijn 

woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. Mijn woorden zullen altijd 

bij haar blijven.’ 

 

Martha heeft deze woorden van haar Heer nooit meer vergeten en later toen haar 

broer Lazarus ziek werd en kwam te overlijden, was haar vertrouwen in Jezus 

niets minder dan dat van haar zus Maria. 
 
 


