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tekst 30 Hollen of stilstaan

Marta en Maria waren op een verschillende manier bezig met hun 
liefde te tonen voor Jezus Die bij hen op bezoek kwam. In het voor-
gaande van deze preek benadrukt Augustinus dat de beide vrouwen 
voor Jezus even lief waren. Er is echter wel een verschil in actie: er 
is een hollen én een stilstaan. Augustinus geeft aan dat al de gelo-
vigen eens in rust zullen aanliggen in Gods koninkrijk en dat ze daar 
naartoe mogen rennen. 
Deze tekst kan aanleiding zijn ons te bezinnen op ons eigen werk in 
het licht van Gods koninkrijk en van de eeuwige toekomst. Volgens 
Augustinus is werken van voorbij gaan de aard, maar de toekomst 
brengt rust. Maar die rust bereik je alleen maar door te werken. 

Hollen of stilstaan

Ik ga nog een stap verder: wij zullen ook liggen, wat weer iets anders 
is dan zitten of staan. Wij zullen liggen... Ik zou het woord niet durven 
zeggen als de Heer het niet zelf had beloofd: “Hij zal hen aan tafel 
doen aanliggen.” Hij beloofde zijn dienaren een hoog loon: “Hij zal 
hen aan tafel doen aanliggen,” staat er, “en hen komen be die nen.” 
Zo’n leven wordt ons beloofd: de Heer zal ons aan tafel doen aanlig-
gen en ons komen bedie nen. Hij had dat ook al ge zegd toen Hij het 
geloof van die centurio bewonderde en prees: “Ik zeg u dat velen uit 
oost en west zullen komen en aan tafel zullen aan lig gen met Abra-
ham, Isaak en Jakob in het koninkrijk der heme len.”
Een grote belofte, een grandioze beloning. Laten we ons best doen 
om die te verdienen. Moge de Heer ons helpen om daar te komen en 
aan zijn tafel aan te liggen, waar Hij ons zal bedienen. Wat is aanlig-
gen anders dan uitrusten? Wat is bedie nen anders dan van voedsel 
voorzien? En wat is dat voor voedsel, wat is dat voor drank? Niets 
anders dan de Waarheid zelf. Dat voedsel maakt ons sterker en wordt 
zelf niet minder. Het voedt ons en heelt ons door zijn voedzaamheid. 
Het wordt niet ver teerd door degene die het tot zich neemt. Nee, het 
maakt heel en het blijft heel.
Gelooft u niet dat God ons zo kan voe den? Worden uw ogen niet op 
dezelfde manier ge voed door het licht hier? Uw ogen worden ge voed 
door licht. Hoe veel mensen er ook kijken, het blijft even sterk. Hoe 
weinig mensen er ook kijken, het blijft even sterk. Het licht voedt de 
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ogen en wordt zelf niet minder. Je neemt er iets van op en het wordt 
niet minder. Je haalt er iets vanaf en het gaat niet stuk. Dat kan het 
licht doen voor de ogen. En God zou dat niet kunnen doen voor men-
sen die veran derd zijn? Dat kan Hij, dat kan Hij echt.
Waarom be grijpt u het nog niet? Omdat u zich druk maakt over van 
alles. De taken van Mar ta zorgen ervoor dat u, of liever wij allemaal 
het heel druk hebben. Want wie van ons is gevrijwaard van de plicht 
om te hel pen? Wie kan op adem komen bij al deze zorgen? Laten we 
naar eer en geweten onze plicht doen, en laten we het met liefde 
doen. Dan zal het moment aanbreken dat wij aan tafel gaan en dat 
de Heer ons zal ko men bedie nen. Hij zou ons niet bedienen als Hij 
niet eerst van hier naar de Vader was gegaan. Hij was namelijk nog 
hier toen Hij die belofte deed. We moe ten niet denken dat Hij zich 
een dienaar zal betonen zoals wij ons die voorstellen. Daarom staat er 
geschreven: “Hij zal heengaan om hen te bedie nen.” De evangelist Jo-
hannes zegt over dit heengaan: “Toen het uur aan brak dat Jezus van-
uit deze wereld naar de Va der zou gaan...” En ergens anders: “Ik ben al 
zo lang bij u, en u kent Me nog steeds niet?” Als Fi lippus had geweten 
wat hij nog te ho ren zou krijgen, had hij geantwoord: “Ik ken U niet 
om dat U nog niet naar de Vader bent gegaan.” Om dezelfde reden zei 
de Heer na zijn verrij ze nis tegen Maria Magdalena: “Raak Me niet aan, 
want Ik ben nog niet opgestegen naar de Va der.”
Daarom, lieve mensen, bezweer ik u, spoor ik u aan, vermaan, gebied, 
ja smeek ik u: laten we sa men verlan gen naar dat leven. Laten we er 
samen heen rennen, zodat we door onze volharding kunnen blijven 
staan. Het uur komt - en dat uur zal geen ein de nemen - waarop de 
Heer ons aan tafel laat aanlig gen en bedient. Wat zal Hij ons anders 
voorzetten dan zich zelf? Waarom vraagt u wat u te eten krijgt? U hebt 
de Heer zelf. Want waarmee zullen wij ons anders kun nen voe den, 
waar mee anders dan met het Woord? “In het begin was het Woord, en 
het Woord was bij God, en het Woord was God.” Wat is aanlig gen anders 
dan uitrusten? Wat is eten anders dan het on uitspre kelijk ge luk Hem te 
aan schouwen? Er staat: “Aan uw rechterzijde bevindt zich het ge luk.”
Werken is van voorbij gaan de aard, de toekomst brengt rust. Maar die 
rust bereik je alleen maar door te werken. Het schip is onderweg en 
bereikt het vaderland. Maar je kunt het vaderland alleen maar berei-
ken per schip. Want wij varen echt, als je kijkt naar de golven en stor-
men van deze wereld. Toch weet ik ze ker dat wij niet zullen zinken, 
want wij worden gedragen door het hout van het kruis.
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Vragen:
1. Praat met elkaar over deze spreuk: “Werken is van voorbij gaan de 

aard, de toekomst brengt rust. Maar die rust bereik je alleen maar 
door te werken.” 

2. Welbevinden is een voorwaarde om goed te kunnen werken. Hoe 
voorkom je dat je omkomt in je werk en dat je niet meer kunt 
genieten? Zijn daar ook afspraken over te maken? 

3. Augustinus valt Marta niet af, maar wijst haar wel terecht. Wat 
moeten Marta’s bedenken? Hoe ziet dat er uit in de praktijk van 
elke dag?

4. Augustinus wekt ons op: “Laten we naar eer en geweten onze 
plicht doen, en laten we het met liefde doen.” Welke gevolgen 
heeft dat voor onze werksituatie? Is dit typerend voor de chris-
telijke school?

5. Hoe kun je met elkaar voorkomen dat een grote werkdruk af-
breuk doet aan je geestelijk welzijn?


