
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 13 juli 2022 

Thema:   De zussen Marta en Maria 

Voorganger:  Fons Zandbelt 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

 

Inleiding: 

Voor dit avondgebed heb ik 

gekozen voor het evangelieverhaal 

van Marta en Maria, bij wie Jezus 

op bezoek is.  

De reden voor deze keuze is 

meervoudig: omdat a.s. zondag in 

veel kerken dit verhaal als 

Evangelie wordt voorgelezen; 

maar ook omdat in deze maand, 

op 29 juli, het feest van Marta en 

Maria wordt gevierd (althans in de katholieke kerk); bovendien omdat 

het verhaal goed past bij deze vakantiemaand, waarbij we vaker dan 

anders bezoek ontvangen of zelf bij iemand op bezoek gaan. En boven 

alles: omdat het verhaal een belangrijk geloofsthema aan de orde stelt: 

luisteren en openstaan voor Jezus: wat Hij ons wil zeggen (zoals Maria 

luistert), én praktische dienstbaar zijn aan het welzijn van ons naaste 

(zoals Marta in dit verhaal). 

Over beide dingen gaan de gezangen vanavond. 

Allereerst ‘Oculi nostri ad Dominum Jesum’: onze oren en ons hart 

openen voorde Heer. 

 

 

Lied nr. 23:   Oculi nostri ad Dominum Jesum. 
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Schriftlezing uit Lucas 10, vers 38-42: 

In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw die Marta heette, 

ontving Hem in haar woning. Zij had een zuster, Maria, die – gezeten 

aan de voeten van de Heer – luisterde naar zijn woorden. Marta werd in 

beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een 

ogenblik bij staan en zei: ‘Heer, laat het U onverschillig dat mijn zuster 

mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen.’  De Heer 

gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk 

over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel 

gekozen en het zal haar niet ontnomen worden’. 

 

Uit dankbaarheid voor deze blijde boodschap (evangelie), zingen we: 

“Daar waar liefde is, daar is God”. 

 

 

Lied nr. 15:   Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  

 

 

Overweging  

Dit evangelieverhaal heeft een open einde: d.w.z. we horen niet hoe het 

is afgelopen. 

Er is een Kinderbijbel ‘Woord voor woord’, die een afloop van dit 

verfhaal erbij had bedacht: nadat Jezus Maria had geprezen omdat ze zo 

aandachtig luisterde, is Marta erbij gaan zitten, en vervolgens hebben ze 

samen gezellig gegeten, en tenslotte zijn ze met hun drieën samen de 

afwas gaan doen. Een mooie passende afsluiting. 

Het evangelieverhaal zelf mooi aan: waarop je moet letten als je bezoek 

ontvangt, ook als het Jezus betreft: Van de ene kant zorgen dat er het 

thuis gezellig uitziet; dat je iets te drinken aanbiedt, met eventueel iets 

lekkers erbij, en vragen: of ze zin hebben om straks met je willen mee 

eten. Allemaal dingen voor wie Marta vooral opkomt, en druk is. 

Dat is de Marta kant van de gastvrijheid, van: bezoek ontvangen. 

De andere kant is belangrijker, veel belangrijker, zegt Jezus: aandacht 

voor de persoon die op bezoek is: luisteren naar wat hij jou wil vertellen; 

daarbij openstaan voor de gevoelens die schuilen achter de woorden van 

je gast, je bezoeker: zorgen of verdriet of onzekerheid; of juist geluk en 

blijdschap. 
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Dit is waarop Maria gericht is, en is belangrijker dan waar Marta mee 

bezig is in de keuken. 

 

Luisteren, echt open staan voor een ander, gaat niet altijd vanzelf; want 

we praten er zo gemakkelijk doorheen, en komen met wat we zelf 

hebben mee gemaakt.  

Dan staan we zelf centraal.  

Maar belangstellend vragen stellen, niet uit nieuwsgierigheid, maar 

vanuit betrokkenheid. 

Anders gezegd: bij het verhaal van de ander blijven, je aandacht op de 

ander gericht houden; de ander het gevoel geven dat hij/zij alles mag 

zeggen, zodat hij/zij zich veilig bij jou voelt, en niet bang hoeft te zijn dat 

het doorverteld wordt. 

 

Ook bij ons wil Jezus graag regelmatig op bezoek komen, bij ons 

binnenkomen; ook als wij hier woensdag ‘s avonds het avondgebed 

vieren; Hij zoekt bij ons een open hart voor wat Hij os wil zeggen in de 

thematiek van het avondgebed, en in de stilte en die meditatieve Taizé-

gezangen. 

Maar ook omgekeerd mogen we ons hier te gast weten bij Hem: we 

mogen weten dat Hij voor ons pen staat, naar ons luistert; dat we alles 

aan Hem mogen voorleggen: alles wat ons bezig houdt; dat Hij ons nabij 

is: met zijn troost, bemoediging, vergeving, en zijn licht; net als bij Maria: 

‘zittend aan de voeten van de Heer’.  

 

 

Lied nr. 1:  Mijn ziel verstilt (Mon ame se repose) 

 

 

Stilte 

 

 

Voorbeden, met als acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui. 

• Voor allen die drukdoende zijn om het leven voor anderen wat 

aangenamer te maken: voor hen die werkzaam zijn in verzorgende 

beroepen,  in tehuizen; en zij die werkzaam zijn in  vakantieoorden: 

dat hun werk ten goede mag komen aan hulpbehoevende mensen; 
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dat er ook altijd voldoende aandacht mag blijven voor de mensen die 

ze verzorgen. 

Laat ons zingend bidden… 

• Voor leden van bezoekgroepen, voor mantelzorgers; en zij die 

werkzaam zijn in de pastorale en psycho-sociale zorg: dat ze door hun 

luisterhouding veel voor anderen mogen betekenen. 

Laat ons zingend bidden… 

 

 

Onze Vader (Oecumenische tekst) 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,  

uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Lied nr. 67:  Bleib mis deiner Gnade bei uns 

 

 

Waar is het goed wonen: 

Waar liefde is en zorg om elkaar - daar is het goed wonen. 

Waar gehuild kan worden en gelachen – daar kunnen mensen leven. 

Waar niets verborgen hoeft te worden – daar kan een mens geborgen zijn. 

Waar verdriet en pijn worden gedeeld – daar worden mensen een thuis voor elkaar. 

Waar aandacht is voor ieder – daar kan ieder groeien en openbloeien. 

Waar mensen elkaar behoeden en verwarmen – daar is men ’t liefst thuis. 

 

 

Slotlied nr. 141:  Jij bent gezegend 

 

 

Van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het parochiecentrum. 
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