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Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 

Feministische theologen hebben in het verleden voorgesteld het verhaal van vanochtend te schrappen. 

Ze ergerden zich aan de rol van de twee zusters Marta en Maria. 

En ik moet zeggen dat ik mij er wel iets bij kan voorstellen als je sommige uitleggers hoort. 

De Groot Nieuws Bijbel laat Marta letterlijk huishoudelijk werk doen. 

En hetzelfde geldt recent voor de Bijbel in Gewone Taal,  

die zegt dat Marta druk bezig was met de zorg voor het eten en drinken. 

De vrouw blijft op die manier achter het aanrecht en dat is zo stereotiep dat het irritatie oproept. 

Overigens zorgen de mannelijke leerlingen van Jezus soms ook voor eten en drinken. 

In het beroemde verhaal over de wonderbaarlijke spijziging spreekt Jezus hen aan en niet de vrouwen. 

De Bijbel is dus minder eenzijdig dan je zou denken. 

Daarnaast is er nog iets wat jullie moeten weten. 

Marta doet in het verhaal geen huishoudelijk werk, maar ze doet diaconaal werk. 

Tot twee keer toe hoor je in het Grieks het woord ‘διακονια’ en dat is onze diaconie. 

Marta was dus druk met ‘dienen’ en dat is veel meer dan gastvrijheid voor je gasten. 

Dienen, diaconie is zorg voor de minst bedeelden in de samenleving. 

Dienen, diaconie is stem geven aan de mensen die geen stem hebben. 

Dienen, diaconie is met liefde mensen praktisch ondersteunen die dat nodig hebben. 

Ja, dienen, diaconie is exact wat in het verhaal van vorige week de Samaritaan doet. 

Hij ziet een mens halfdood langs de kant van de weg liggen en wordt erdoor diep geraakt. 

Hij aarzelt niet maar verbindt zijn wonden en helpt hem overeind en zet hem op zijn ezel en 

brengt hem naar een herberg om hem verder te laten verzorgen en betaalt zonder aarzelen de kosten. 

Dienen, diaconie, dat waar Marta zo druk mee is, is het werk van vele vrijwilligers in onze samenleving. 

Ik ben ervan overtuigd dat het leven in verpleeghuizen en ziekenhuizen totaal anders zou zijn 

zonder al die fantastische vrijwilligers, die belangeloos mensen helpen en ondersteunen. 

En Jezus mag dan kritisch zijn naar Marta als hij zegt: 

Marta, Marta, je bent bezorgd en je maakt je druk over veel dingen, 

maar ik neem het vanochtend graag voor Marta op. 

Er is veel te doen en het is fantastisch dat er zoveel mensen de handen uit de mouwen steken. 

Ik heb jullie vorige week zondagmorgen geprezen, omdat er zoveel mensen zijn die actief zijn onder ons. 

En ik neem daar geen woord van terug. 

Gastvrijheid, zorg voor de zieken en stervenden, ondersteuning van ouderen en alleenstaanden, 

onze jongeren in Bosnië, die hard aan het werk zijn, 

het is de kern van ons christen-zijn en van ons gemeente-zijn. 
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Maar er was nog meer irritatie bij feministische theologen. 

Marta had namelijk een zus, die Maria heette. 

En die zus is tot een ander stereotiep geworden in de loop van de geschiedenis. 

Ze zet zich namelijk aan de voeten van Jezus en luistert naar zijn woord. 

Hier vind je dus al snel een vrouw die zich aan de voeten van een man zet en moet luisteren. 

De kerken hebben eeuwenlang dat beeld gebruikt of misschien moet ik zelfs zeggen ‘misbruikt’ 

om vrouwen de mond te snoeren en hen geen recht van spreken te geven. 

Helaas is in de rooms-katholieke kerk het priesterambt nog steeds uitsluitend een mannenzaak. 

En onze kerken hebben pas in de vorige eeuw het ambt opengesteld voor vrouwen. 

Recent is ook de vrijgemaakt gereformeerde kerk dit gaan doen 

en bij onze christelijk gereformeerde broeders en zusters woeden heftige discussies hierover. 

En in die discussies speelden en spelen verschillende Bijbelteksten een rol en zeker ook deze. 

Maria slechts luisterend aan de voeten van Jezus. 

En zij heeft volgens Jezus zelf ‘het goede deel uitgekozen’. 

Blijkbaar speelt die lange geschiedenis door in onze samenleving. 

Nederland heeft nog steeds geen vrouwelijke premier gehad. 

En in de top van de politiek en het bedrijfsleven is het aantal vrouwen nog steeds heel beperkt. 

Tegelijk moet ik net als in het geval van Marta zeggen dat de Bijbel slecht wordt gelezen, volgens mij. 

Marta was niet druk met kokkerellen, maar druk met zorg voor mensen in de knel. 

En Maria zit, denk ik, niet stil te luisteren aan de voeten van Jezus. 

Want zitten aan de voeten van een rabbi is een technische term voor ‘leren’ en studeren. 

Paulus zat ooit aan de voeten van rabbi Gamaliël vertelt hijzelf, die heeft hem onderwezen. 

En dit leren heet in de joodse traditie ‘lernen’ en is anders dan hoe wij ‘leren’. 

Het joodse leren is altijd dialogisch.  

Wij studeren in stilte en roepen ssstt ……ik zit te studeren. 

In een joodse studiezaal zitten twee leerlingen, of leraar en leerling tegenover elkaar, 

en ze stellen elkaar voortdurend vragen over de teksten die voor hen liggen. 

Het is er dus nooit stil, maar er wordt gevraagd, geantwoord, opnieuw gevraagd, en ga zo maar door….. 

Door vragen word je immers wijs. 

En ik zal jullie eerlijk zeggen dat leren in gesprek, in dialoog met de ander  

veel meer oplevert dan studie in je eentje en op jezelf. 

De concentratie gaat samen veel gemakkelijker; en twee weten en bedenken meer dan één. 

Ik denk dus dat Maria die gaat zitten aan de voeten van Jezus en luistert naar zijn woord betekent, 

dat Maria in het Leerhuis zit en voortdurend met Jezus in gesprek is. 
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De tekst is dus helemaal geen pleidooi om vrouwen te laten zwijgen en luisteren, 

nee, de tekst is een pleidooi om vrouwen, net als mannen, de kans te geven zich te vormen. 

Vrouwen krijgen hier al in de eerste eeuw de kans om geleerd te worden en te studeren. 

 

Een van de grootste joodse geleerden rabbi Shlomo ben Jitschak, afgekort met het acroniem Rashi, 

kreeg geen zonen met zijn vrouw, maar wel drie dochters. 

We hebben het dan over de 11e eeuw in Frankrijk, in het hart dus van de Middeleeuwen. 

Deze Rashi, die door Luther en de Statenvertalers veel werd gelezen en gebruikt, 

maakte van alle drie zijn dochters grote geleerden. 

Een van zijn dochters verving hem zelfs voor zijn wetenschappelijk werk als hij ziek was.  

Zij was net zo goed thuis in de Thora en de Talmoed als haar vader. 

En zo zijn er vele voorbeelden van zeer geleerde vrouwen ook in de religieuze geschiedenis. 

 

De Bijbeltekst over Marta en Maria is dus in mijn ogen misbruikt en niet goed gelezen. 

Ik vind het juist heel bijzonder dat er hier twee vrouwen, twee zussen ten tonele worden gevoerd. 

Het verhaal over de barmhartige Samaritaan was een echt mannenverhaal. 

Een geleerde man, Jezus, later een priester, een leviet en ook de Samaritaan, het zijn allen mannen. 

Lucas vervolgt zijn verhaal over het leven en onderricht van Jezus direct met dit verhaal. 

Blijkbaar wil hij nog iets aanvullen of wil hij een misverstand voorkomen. 

Je zou namelijk kunnen denken dat alles draait om naastenliefde en om het doen, om het dienen. 

Maar dat is een misverstand. 

Het doen, de liefde tot je medemens, gaat wel voorop. 

Maar wij kunnen daarbij niet zonder studie en bezinning en reflectie. 

Een mens doet er goed aan om zijn geweten te scherpen met studie en bezinning. 

Het is belangrijk om in een snel veranderende tijd je morele kompas steeds bij te stellen. 

Om niet vast te roesten of lui te worden in je meningsvorming. 

Afgelopen zaterdag ben ik samen met een goede vriend een dagje gaan fietsen door het Zeeuwse land. 

Hij vertelde me onderweg dat hij ooit dienstweigeraar was geweest. 

Hij was als jongen van 19 jaar principieel tegen het leger en tegen het gebruik van geweld. 

Een paar later besloot hij op een kibboets in Israël te gaan werken. 

Daar veranderde hij langzaamaan van mening in gesprek met leeftijdgenoten. 

Hij besefte dat Israël zonder leger door al haar buurlanden vernietigd zou worden. 

Een nieuwe situatie, een andere tijd, het vraagt om studie en bezinning om het juiste te doen. 

De barmhartige Samaritaan kan dus feitelijk niet zonder permanente bezinning en studie. 



 4 
En het leuke van de Bijbel is nu, dat juist dit door een vrouwenverhaal wordt weergegeven. 

Vrouwen leren ons dat het nodig is om regelmatig aan de voeten van Jezus te gaan zitten. 

Net zo nodig als dat het verhaal hierna in het Lucasevangelie gaat over bidden en gebed. 

Het gaat niet alleen om hoe het juiste doet en ook niet alleen om studie, maar ook gebed is belangrijk. 

 

Samenvattend moet je dus zeggen dat de tekst vanochtend het belang van intense studie onderstreept. 

Ik ben de afgelopen periode samen met mijn collega’s bezig geweest  

om het kringenwerk voor het komend seizoen in te vullen. 

We bieden daarin een keur aan van avonden en middagen voor studie en verdieping. 

We hebben een gezamenlijk groep die regelmatig de lezing van de zondag voorbereid. 

En ikzelf wil o.a. starten met een leerhuis “Bijbellezen met de Rabbijnen”, 

daarin lezen we teksten uit het eerste Bijbelboek Genesis samen met Rabbijnse commentaren. 

En als je dat doet, merk je al snel dat het gaat over zeer actuele vragen. 

Het gaat al snel over vragen van ‘goed en kwaad’, over zorgen voor elkaar, over man en vrouw, 

over omgang met de natuur, met dieren en planten en alles wat leeft. 

En ik hoop vanzelfsprekend dat jullie net zo gaan uitblinken in ‘studie’ als in het ‘doen’. 

Ik heb het ook nodig voor mijzelf om tegenspraak te krijgen, om kritische vragen te horen. 

Deze week stuurde iemand mij een link naar een stukje EO-televisie getiteld: 

Vlucht MH17 rijmt niet met God. 

Ik hoor daarin de dominee worstelen met die vreselijke gebeurtenis van 5 jaar terug. 

En de vragen daar omheen.  

Als God machtig is, als God de wereld regeert, hoe kan zoiets dan gebeuren? 

Zoveel doden, zoveel totaal onschuldige mensen, dat rijmt toch niet met een liefdevolle God? 

Ik ga daar nu niet verder op in, want dat zou te ver voeren. 

Maar het is goed dat wij elkaar voortdurend vragen blijven stellen en ons gezamenlijk bezinnen. 

Juist ook op die dingen die ons raken, die ons verbijsteren, die ons verwonderen. 

 

Wij moeten dus dit bijzondere Bijbelverhaal over die twee kibbelende zusters niet schrappen, vind ik, 

maar koesteren en vooral zelf in de praktijk brengen. 

Wat verwoordde Barbara Leijnse het prachtig in het lied wat wij zongen: 

De druk van alledaagse dingen…..  waar is het eind en het begin? 

Ergens weerklinkt een oud verlangen:….. Leven met hart en ziel en zin. 

Breng ons dan in herinnering …..  uw adem, geest van het begin. 

Amen. 


