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Zoals Martha of Maria?

Aanbiddingsliederen:

Spreker: Jurgen Vermeersch

•	 Opwekking	594	-	U	bent	ik	ben	
•	 Opwekking	787	-	Man	van	smarten
•	 Opwekking	510	-	Dit	is	mijn	verlangen
•	 Opwekking	775	-	Aan	het	kruis

Misschien	 kunnen	 we	 vandaag	
eens	 tot	 een	 herhaling	 komen?	
We	zijn	of	voelen	ons	snel	geneigd	
ons	te	voelen	tot	1	van	de	zussen.	
Tis	te	zeggen	ik	toch…

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp 
kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving 
Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria hette, die ook 
aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar 
Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen 
staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster 
mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. 
Jezus antwoordde en zei tegen haar: “Martha, Martha, u bent 
bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is 
nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar 
zal worden afgenomen.

We	zien	hier	een	beeld	van	de	vrouw	aan	de	voet	
van	de	man	of	dienend	aan	tafel,	of	een	beeld	van	
Maria	die	bid	en	luistert	aan	de	voeten	van	Jezus.	
We	lezen	hier	ook	van	Martha	die	liever	in	de	weer	
is.	

Soms	kunnen	we	net	als	Martha,	erg	druk	bezig	
zijn	in	onze	geloofswandel.	We	hebben	ons	zonder	
bedoeling	aangesloten	tot	prestaties.	We	denken	
dat	we	hard	werken	voor	het	koninkrijk	van	God,	
terwijl	 we	 zelfs	 zonder	 weten	 onze	 bediening	
belangrijker	 is	 geworden	 dan	 Jezus	 zelf.	 Ik	 heb	
soms	verlangens	om	dingen	te	doen	enz…	dat	we	
moeten	oppassen	dat	het	niet	gaat	om	ik	maar	dat	
de	Heilige	Geest	door	onszelf	mag	gaan	werken.	
Dat	we	mogen	beseffen	dat	we	een	parel	zijn	 in	
Zijn	wijngaard.	Dat	Hij	 ons	mag	 gebruiken,	 hoe	
vaak	bidden	we	niet,	Vader	doe	U	wil	in	mij.	Dat	is	
toch	wat	ik	vaak	zeg	of	vraag.

Dat	 we	 mogen	 onthouden	 dat	 zelfs	 Christus	
gestorven	is	voor	de	goddelozen,	de	gebrokenen,	
de	gewonden	en	voor	degenen	die	het	niet	allemaal	
voor	elkaar	hebben.

De	Bijbel	zegt	in	Rom.	5:8	Dat	Christus stierf, toen 
wij nog zondaars waren.

Nog	schuldige	zondaars.	God	heeft	het	niet	nodig	
dat	wij	perfect	zijn.	Het	gaat	er	Hem	niet	om	dat	
wij	een	schone	lei	kunnen	aanbieden.	Het	is	Zijn	
specialiteit	om	alle	gebroken	stukjes	van	ons	leven	
te	 nemen	 en	 aan	 elkaar	 te	 lijmen,	 dan	 maakt	
Hij	iets	dat	zo	mooi	is.	Hij	noemt	dat	Zijn	meest	
waardevolle	bezit.

Broeders	en	Zuster	mochten	jullie	denken,	ik	ben	
nooit	goed	genoeg,	dan	heb	je	gelijk.	Ik	heb	ook	
lang	zo	rondgelopen,	ik	wilde	perfect	zijn,	maar	heb	
moeten	inzien	dat	ik	dat	niet	kon.	Maar	broeders	
en	zusters,	de	waarheid	 is	dat	niemand	van	ons	
goed	 genoeg	 is.	We	 hebben	 allemaal	 gezondigd	
en	kunnen	nooit	voldoen	aan	Gods	maatstaf	van	
heerlijkheid.

Als	we	erkennen	dat	we	het	nooit	 zullen	 redden	
door	wat	wij	presteren,	dan	is	dat	de	eerste	stap	
om	rust	te	vinden,	voor	nu	en	tot	in	eeuwigheid.

Als	je	al	een	langere	tijd	naar	de	kerk	ga,	ken	je	vast	wel	het	verhaal	van	Jezus	die	het	huis	van	Martha	
bezocht.	Vroeg	of	laat	heb	je	daar	al	wel	van	gehoord	in	de	zondagschool	of	ergens	in	een	prediking.

Laten	we	eens	gaan	lezen	wat	
er	staat	in	Lucas	10:38-42
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Ik	 had	 al	 gezegd	 dat	 Martha,	 Jezus	 ontving	 in	
haar	 huis,	waar	Martha	 geërgerd	 in	 haar	 eentje	
voor	gastvrouw	speelde;	Je	hoort	als	het	ware	de	
frustratie	bij	haar	groeien.

Uiteindelijk	 begint	 ze	 tegen	 Jezus	 over	 haar	
medelijden.	Ze	vraagt	Hem,	Here	hoe	kunt	U	het	
goed	vinden,	trek	U	zich	niet	aan	dat	mijn	zuster	
mij	alleen	laat	bedienen.

Heb	jij	net	zoals	Martha,	wel	eens	gedacht;	ik	doe	
hier	al	het	werk	en	het	maakt	niemand	 iets	uit.	
Zo	voel	ik	me	ook	soms,	van	als	je	wakker	wordt	
bezig	zijn.	Die	molen	in	je	hoofd	die	al	begint	te	
draaien.	

Ik	richt	me	vooral	naar	de	moeders,	ook	de	vaders	
komen	 hier	 wel	 aan	 bod.	 Het	 kan	 niemand	 wat	
schellen	 dat	 je	 het	 avondeten	 maakte,	 de	 tafel	
dekte,	tafel	afruimde,	de	wast	enz…..

Martha	 doet	 veel,	 bezig	 met	 duizend	 en	 één	
dingen,	zij	doet	veel	maar	handelt	niet	in	de	geest	
van	God.	Zij	dient,	maar	dient	niet	met	haar	hart,	
ze	 geniet	 niet	 van	 haar	 werk,	 geniet	 niet	 van	
maria’s	geluk

Misschien	is	jouw	verhaal	een	beetje	anders	en	voel	
je	je	zichtbaar	in	een	andere	situatie,	misschien	is	
dat	op	je	werk	of	zelfs	in	een	relatie.

Maar	God	ziet	het	wel.	Hij	ziet	wat	je	doet,	wanneer	
niemand	anders	oplet.

Ik	denk	dat	we	ons	bewust	moeten	gaan	vragen,	
daarvoor	moeten	 gaan	 bidden	 of	 Hij	 ons	 in	 alle	
omstandigheden,	 in	 het	 bijzonder	 als	 het	 gaat	
over	 de	 alledaagse	dingen…	dat	we	niet	 kunnen	
zijn	zoals	Martha,	maar	mogen	worden	als	Maria.	

De	bijbel	zegt	heel	duidelijk	in	Lucas	12:6-7 Worden 
niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet 
1 van die is bij God vergeten. Ja ook de haren van 
uw hoofd zij geteld. Wees dan niet bevreesd, u 
gaat vele musjes te boven. 

Martha	hoefde	Gods	genade	niet	te	verdienen,	die	
had	ze	al,	dankzij	de	genade	van	God.	Wij	hebben	
die	aandacht	ook.	Hij	ziet	je,	Hij	kent	je,	wij	mogen	
in	die	genade	rusten.

Maria	heeft	ervoor	gekozen	om	dicht	bij	Jezus	te	
zijn	en	aan	Zijn	voeten	te	zitten.	Maria	koos	het	
goede;	wat	we	eigenlijk	ook	moeten	doen	om	onze	
dag	te	beginnen,	eerst	aan	de	voeten	van	Jezus	
te	 zitten	 en	 luisteren	 	 wat	 Hij	 te	 zeggen	 heeft.	
Werken	is	goed	en	moeten	we	doen,	maar	mogen	
we	eerst	gaan	luisteren	wat	Jezus	ons	wil	zeggen

Een	voorbeeld	uit	mijn	eigen	leven:

Ik	sta	normaal	gesproken		op	rond	5u15.	Een	
tijdlang	was	mijn	eerste	werk	dat	mobieltje,	
email,	FB,…	En	om	6	u	weg	naar	het	werk.	
Dus	 je	 kan	 al	 raden,	 wat	 blijft	 nog	 over.	
Tot	 op	 een	 gegeven	 moment	 een	 broeder	
me	aansprak:	‘hoe	gaat	het	in	je	stille	tijd,	
hoe	gaat	het	geestelijk?’	 Ik	zei	hem	dat	 ik	
al	vroeg	op	moest	en	het	wat	stroef	liep…..	
Ik	noemde	het	‘tijdgebrek’.	Ik	kreeg	al	vlug	
de	opmerking	dat	ik	dan	maar	wat	vroeger	
op	moest	staan…..	pfff	ik	kon	hem	naar	de	
maan	schieten,	ik	deed	toch	al	genoeg!?

Maar	 ik	 ben	 daar	 een	 tijd	 lang	 over	 gaan	
nadenken	 en	mijn	 hart	 gaan	 onderzoeken.	
Wat	kan	ik	doen?	De	media	was	het	probleem	
geworden	bij	mij	en	misschien	ook	wel	wat	
vroeger	opstaan,	na	tijd	voelde	het	heerlijk	
aan	 kan	 ik	 zeggen	om	 toch	 eerst	 aan	Zijn	
voeten	te	gaan	zitten.

Nu	 in	 tegenstelling	 tot	 Martha,	 die	 keek	
naar	 de	 mensen	 in	 haar	 huis,	 wat	 ze	
allemaal	 moest	 doen	 en	 haar	 gevoel	 voor	
rechtvaardigheid.	 Maria	 keek	 naar	 Jezus	
terwijl	 ze	 aan	 Zijn	 voeten	 zat.	 Haar	 hele	
houding	 straalde	 nederigheid	 uit,	 in	 deze	
nederige	 houding	 van	 vertrouwen	 in	 God,	
eerder	dan	in	haar	eigen	kunnen,	kon	Maria	
zich	ontspannen.

Maria	zat	waarschijnlijk	met	de	gedacht	van	
Psalm	46:11	Geef het op, en weet dat ik God 
ben.	Maw.	Wordt	rustig!
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Wat	betekent	‘rustig’?	Dit	zou	je	kunnen	vertalen	met	de	grip	loslaten,	of	jezelf	zwak	opstellen.	Wat	een	
bevrijdende	gedachte.	In	onze	volledige	afhankelijkheid	van	God	die	ons	nooit	zal	teleurstellen,	mogen	
we	vrijheid	vinden.

Maria	toonde	een	rustige	aanbidding	toen	ze	ging	zitten	en	zich	nestelde	bij	Jezus.	Ze	plantte	zichzelf	in	
de	wijnstok	en	wist	dat	ze	zonder	God	helemaal	niets	kon	doen.

Zoals	 we	 lezen	 in	 Johannes	 12:3	 nam	
deze	 zelfde	 Maria	 een	 paar	 dagen	 voor	 de	
begrafenis	 van	 Jezus	 een	 flesje	 nardusolie	
dat	zoveel	waard	was	als	een	jaarsalaris.	Ze	
brak	de	hals	af	en	goot	die	olie	over	de	voeten	
van	Jezus	uit.	Volgens	sommige	schattingen	
zou	zo	een	flesje	nardusolie	vandaag	de	dag	
duizenden	euros	waard	 zijn.	Ze	wist	 dat	 er	
een	 tegenspraak	 zou	 zijn,	 maar	 deed	 het	
toch.

Haar	liefde	voor	Jezus	kende	geen	grenzen.	
Ze	 aanbad	 Hem.	 Dit	 was	 geen	 toevallige	
aanbidding,	 het	 was	 een	 buitengewone	
aanbidding	en	de	prijs	deed	er	haar	niet	toe.	
Het	was	een	eerbiedige	aanbidding,	misschien	
wel	een	onberekenbare	aanbidding.	Ze	keek	
niet	naar	de	klok,	niet	naar	haar	portemonnee	
of	 naar	 de	mensen	 om	 haar	 heen	 die	met	
verschillende	vingers	naar	haar	wezen.	Maria	
keek	enkel	naar	Jezus.	Ze	stond	toe	dat	Hij	
haar	hele	gezichtsveld	vulde		en	al	het	andere	
om	haar	heen	vervaagde.	

Het	 stuk	 uit	 het	 evangelie	 van	 Lucas	 dat	
we	 net	 gelezen	 hebben,	 vertelt	 dat	 Maria	
luisterde.	In	de	huidige	wereld	kan	dat	één	
van	de	grootste	uitdagingen	zijn.	Er	is	altijd	
wel	een	geluid	of	een	alarm	om	ons	heen	dat	
ons	afleidt	van	wat	belangrijk	is.	Ken	je	die	
geluiden.

De	‘IK’	moet	zo	nodig	geluiden….	Ik	ken	die	
geluiden,	 ik	 heb	 ze	 al	 veel	 meegemaakt.	
Telkens	 dat	 stemmetje	 als	 je	 iets	 wil	 doen	
voor	God……

Jurgen,	er	 is	nog	was,	 Jurgen	er	moet	nog	
gestofzuigd	worden…	het	veroverde	mijn	stille	
tijd.	Het	was	een	hele	training,	een	volharding	
om	 niet	 toe	 te	 geven	 aan	 die	 stemmetjes,	
want	ze	blijven	onze	ziel	bestoken,	net	zolang	
tot	we	helemaal	uitgedroogd	en	dorstig	zijn.

Toen	 Maria	 haar	 blik	 op	 Jezus	 richtte,	
vervaagden	alle	andere	dingen.	Ik	weet	niet	
hoe	 dat	 bij	 jou	 zit,	maar	 ik	 kom	 nog	 vaak	
met	één	oog	op	God	gericht,	of	één	oog	naar	
buiten	 of…..	 En	 dan	 komt	 de	 vraag:	 ‘hoe	
komt	het	dat	ik	vandaag	niets	gehoord	heb?’

Weet	je,	God	zal	ons	eren	wanneer	wij	Hem	
eren	met	onze	tijd.	Als	we	te	druk	bezig	zijn	
om	te	kunnen	bidden	en	om	in	de	Bijbel	te	
kunnen	lezen,	dan	zijn	we	te	druk	bezig.

Ik	 heb	 ook	 mijn	 programma	 moeten	
herschikken,	 zodat	 meer	 tijd	 vrij	 kwam	
en	niet	 alleen	voor	wat	 dringend	 is.	Om	 te	
luisteren	 is	 het	 nodig	 dat	 je	 dicht	 bij	 Hem	
komt.	Luisteren	betekent	dat	je	jezelf	afsluit	
van	alle	afleidingen.

Broeders en zusters wat moeten jij en ik 
nog loslaten?

Onze	vaste	agenda?	Altijd	maar	ja	zeggen	en	
alleen	tussendoor	wat	tijd	voor	God	hebben.	
Misschien	is	het	dat	ene	ding?	Wat	is	dat	ene	
ding,	waarom	doen	we	niet	allemaal	dat	ene	
ding?

Laat	 ons	 eens	 kijken	 wat	 dat	 ene	 ding	 is,	
zodat	 we	 in	 staat	 zijn	 onszelf	 op	 orde	 te	
brengen,	want	daar	begint	het	meestal	mee,	
onszelf	op	orde	brengen.

Dat	ene	ding	dat	nodig	 is	 is	vrij	eenvoudig,	
het	ene	ding	dat	nodig	is,	om	dicht	bij	Jezus	
te	 zijn	 is	 zoals	 Maria;	 ze	 hield	 van	 Hem.	
Probleem	opgelost	toch?	Ze	hield	van	Hem.

Waarom	is	dat	niet	zo	eenvoudig,	waarom	is	
dat	niet	zo	gemakkelijk?	Waarom	doen	u	en	
ik	 niet	 altijd	 dat	 ene	 ding,	 die	 het	 verschil	
kunnen	maken	in	ons	eigen	leven.

Maria	 zat	 aan	 de	 voeten	 van	 Jezus	 zonder	
zich	zorgen	te	maken	over	wat	anderen	van	
haar	dachten.	Het	was	zelfs	zo	dat	een	joodse	
vrouw	verondersteld		was	op	de	achtergrond	
te	blijven.	Het	was	ongepast	om	bij	mannen	
te	 zitten.	Toch	verkoos	 zij	 ervoor	om	Jezus	
belangrijker	te	vinden.

Paulus	 spreekt	 in	 Galaten	 1:10	 ook	 over	
deze	houding.	Want ben ik nu bezig mensen 
te overtuigen,of God. Of probeer ik mensen 
te behagen? Als ik immers nog mensen 
behaagde, zou ik geen dienstknecht van 
Christus zijn.	Maw.	Probeer	ik	bij	de	mensen	
in	de	gunst	te	komen?	Praat	ik	iedereen	naar	
de	mond?	Ofwel	behaag	je	God	ofwel	behaag	
je	de	mens.	Als	ik	de	mensen	naar	de	mond	
zou	praten,	zou	ik	geen	dienaar	van	Christus	
zijn.

Ben	 jij	 de	 persoon	 zoals	God	 je	 geschapen	
heeft?	Volgens	dit	Bijbelgedeelte	is	het	Gods	
wil	dat	we	Hem	behagen.	Als	je	ervoor	kiest	
om	diegene	 te	zijn	zoals	God	 je	geschapen	
heeft,	uniek	en	anders	dan	iedereen,	dan	kun	
je	 kritiek	 verwachten.	 Ik	weet	 intussen	dat	
het	 niet	 altijd	 gemakkelijk	 is	 om	daar	mee	
om	te	gaan,	maar	je	zult	jezelf	tekort	doen	
als	je	tegen	je	eigen	overtuiging	ingaat.

Weet	je	broeders	en	zusters,	het	volgen	van	
anderen,	terwijl	je	weet	dat	God	je	de	andere	
kant	op	laat	gaan,	kan	een	reden	zijn	dat	je	
er	niet	in	slaagt	om	jezelf	te	zijn.	We	moeten	
in	 actie	 komen	 en	 degene	 worden	 zoals	
God	je	geschapen	heeft.	Sta	niet	toe	dat	je	
eigenwaarde	wordt	bepaald	door	hoe	iemand	
anders	met	 je	omgaat	of	hoe	 iemand	op	je	
reageert.
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Jezus	 beantwoordt	 de	 uitval	 van	 Martha	 met	
vriendelijke	 en	 wijze	 woorden.	 Laten	 we	 eens	
kijken	 naar	 wat	 Jezus	 niet	 zegt.	 Hij	 beschouwt	
het	werk	 van	Martha	niet	 verkeerd.	Gastvrijheid	
is	belangrijk.	

God	houdt	van	jullie	en	van	jullie	werklust.	Hij	wil	
dat	je	hard	werk	werkt	en	alles	doet	tot	eer	van	
Hem.	Alleen,	wanneer	onze	werken	ons	helemaal	
verzadigen	en	te	belangrijk	voor	ons	worden,	dan	
zal	God	nog	slecht	een	aanvulling	zijn,	eerder	dan	
de	kern	van	ons	leven.

Wanneer	Martha	Hem	vraagt;	hoe	kunt	u	het	goed	
vinden?	Antwoordt	Jezus	niet	met:	‘natuurlijk	vind	
ik	het	niet	goed.	Martha	ga	je	zuster	helpen!’	In	
plaats	 daarvan	 zegt	 Jezus	 in	 Mattheus	 11:28-
30	 eigenlijk	 ‘Kom tot mij, kom aan mijn voeten 
zitten….’	Wanneer	we	twijfelen	of	het	Hem	iets	kan	
schelen,	 dan	 is	 de	 oplossing,	 ga	 naar	 Hem	 toe,	
breng	tijd	door	met	Hem.

We	 leven	helaas	 in	 een	 cultuur	waarin	druk	 zijn	
verheerlijk	wordt.	Bij	momenten	zijn	we	er	 trots	
op.	Wanneer	mensen	 ons	 vragen	 hoe	 gaat	 het?	
Dan	zeggen	‘goed	maar	druk’.	Het	lijkt	wel	of	we	
onze	waarde	 opkrikken	 door	 te	 beweren	 dat	we	
een	 drukker	 leven	 hebben	 dan	 onze	 buurman.	
Onze	overvolle	agenda	en	nog	zoveel	meer	geven	
ons	 eigenlijk	 een	 gevoel	 van	 trots	 en	 zelfs	 van	
identiteit.

Weet	je	broeders		en	zusters	dat	ik	even	veel	doe	
of	bereik,	 zelfs	met	bezig	 te	zijn	met	het	woord	
van	God.	Ik	heb	dingen	moeten	 laten	en	keuzes	
maken.	Maar	ik	heb	ook	de	dingen	moeten	leren	
aanpassen	aan	Zijn	Woord.	Heel	wat	meer	rust	in	
Hem	is	in	de	plaats	gekomen.
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In	Kolossenzen	3	:	22-24	staat		Slaven, wees in alles 
uw aardse heren gehoorzaam, met ogendienst als 
om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in 
het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat 
van harte, als voor de Here en niet voor mensen, 
in de wetenschap dat u van de Here als vergelding 
de erfenis zult ontvangen, want u dient de Here 
Christus.

Martin	 Luther	 zei	 ooit:	 “Ik	 heb	 zoveel	 te	 doen	
vandaag,	dus	 ik	 zal	 de	 eerste	drie	uur	 in	 gebed	
doorbrengen.”	 Ik	 vind	 dat	 een	 hele	 mooie	
uitspraak.	Wij	zullen	bij	gebrek	aan	tijd	gewoonlijk	
het	 gebed	 van	 onze	 agenda	 schrappen.	 Dit	 is	
het	 gemakkelijkste	 op	 de	 escape	 knop	 klikken.	
Gewoonlijk	zijn	de	gevolgen	niet	direct	zichtbaar.

Maar	 langzamerhand	 zal	 tijd	 zonder	 Jezus	 ons	
uitgeput	achter	 laten.	Het	begint	 langzaam	onze	
ziel	af	te	takelen.	

Ik	 weet	 niet	 hoeveel	 tijd	 we	met	 Jezus	moeten	
doorbrengen.	Maar,	we	moeten	echt	genoeg	 tijd	
doorbrengen	met	Hem	om	gevuld	te	worden	met	
levend	water,	voordat	we	zelf	kunnen	overvloeien.	

Jezus	zegt	tegen	Martha	dat	haar	zuster	dat	ene	
ding	deed	wat	nodig	was.	Maria	heeft	 het	beste	
deel	gekozen;	zij	volgt	Jezus.	Waarom	ons	zorgen	
maken?	Maria	 en	Martha	 zijn	 twee	 typen	 die	 in	
ieder	 van	 ons	 schuilen,	 soms	 een	 volgeling	 van	
Jezus	te	zijn	en	soms	druk	in	de	weer.

Als	 laatste	 wil	 ik	 nog	 meegeven,	 mogen	 we	 de	
evangeliën	 lezen,	 luister	 naar	 Zijn	 stem,	mogen	
we	erbij	zijn	als	de	wonderen	gebeuren	en	ervan	
genieten,	kortom	ga	aan	zijn	voeten	zitten.
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