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tekst 29 Wat is het beste deel?

Iedereen weet dat we in een hectische tijd leven. Wie kan er nog le-
ven zonder agenda? We laten ons vaak opjagen door alles wat er van 
ons gevraagd wordt. Veel mensen hebben een schuldgevoel, want 
ze zouden nog zoveel meer moeten doen dan dat ze al doen. Hoe 
verlangen we soms naar rust! 
De tekst gaat over twee zusters die Jezus op bezoek krijgen. De ene 
slooft zich uit om Jezus in alles van dienst te zijn en daarmee uit ze 
haar liefde. De ander toont haar liefde door niets te doen en aan de 
voeten van Jezus te gaan zitten om Zijn onderwijs te horen. Mooi 
is in de tekst van Augustinus dat hij deze vrouwen niet tegenover 
elkaar plaatst maar ze weet te verbinden. Een goede afwisseling 
tussen ‘actie’ en ‘rust’ is dus gewenst. Dat komt ook een leraar ten 
goede en is van groot belang voor inspirerend onderwijs.

Wat is het beste deel?

De zojuist voorgedragen woorden uit het evangelie van onze Heer Je-
zus Christus bren gen ons in herinnering dat wij bij de talrijke beslom-
meringen in deze wereld slechts één doel voor ogen moeten houden. 
Dat doel hebben we voor ogen zolang we nog reizigers zijn, zonder 
vaste woon plaats; zolang we nog on derweg zijn en nog niet thuis; zo-
lang we ernaar verlangen en er nog niet van genieten. Toch moeten 
we dit doel voor ogen houden, het vastberaden en ononderbro ken 
voor ogen houden. Dan zijn we ooit in staat aan te komen.
Marta en Maria waren twee zusters, verwant naar het bloed maar 
ook naar godsdienstige over tuiging. Alle twee waren zij de Heer toe-
gedaan, alle twee dienden zij eensgezind de Heer in Zijn men selij ke 
gedaante. Marta onthaalde Hem zoals je reizigers normaalgespro-
ken onthaalt. Zij onthaalde Hem, maar nu onthaalde een dienares 
haar Heer, een zieke haar Red der, een schepsel haar Schepper. Zij die 
voedsel nodig had voor de geest, onthaalde Hem die voedsel nodig 
had voor het li chaam. De Heer heeft immers de gedaante van een 
slaaf willen aanne men, en toen Hij die had aangenomen wilde Hij het 
voedsel ont vangen van slaven, uit welwillendheid en niet uit nood. 
Want ook dat was een blijk van welwillendheid, dat zij Hem van voed-
sel mochten voorzien. Hij had een lichaam waar door Hij inderdaad 
honger en dorst kon heb ben, maar er waren toch ook engelen om 
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Hem te bedienen in de woestijn toen Hij hon ger had? Dat Hij gevoed 
wilde worden was dus een gunst voor wie Hem voed sel gaf.
(...) Zo is dus de Heer als een gast onthaald. Hij kwam in Zijn eigen huis, 
maar Zijn eigen volk heeft Hem niet op genomen. Aan al die ge nen 
die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kin de-
ren van God te worden. Slaven adopteerde Hij en maakte Hij tot zijn 
broe ders. Gevangenen kocht Hij vrij en Hij maakte hen tot zijn mede-
erf genamen.
Maar niemand van u mag zich laten ontvallen: “Wat een geluk voor 
die men sen, dat ze Christus in hun eigen huis mochten ont halen!” 
Treur niet, klaag niet dat u bent geboren in een tijd waarin u de Heer 
niet meer in levenden lijve kunt zien. Hij heeft u dat voor recht niet 
ontnomen. “Wat u voor één van de minsten van Mij hebt gedaan,” 
zegt Hij, “hebt u voor Mij gedaan.”
Tot zover over de Heer, die voedsel voor zijn lichaam nodig had, maar 
voedsel voor de geest verstrekte. Gezien de tijd moeten we het daar-
bij laten. Gaan we over op dat éne doel dat ik aan de orde heb ge-
steld. Marta, in de weer met de voorbereiding van een maaltijd voor 
de Heer, had het erg druk met bedienen. Haar zuster Maria koos er 
juist voor zich door de Heer van voedsel te laten voorzien. Zij liet haar 
zuster, die het zo druk had met bedienen, als het ware in de steek. Zij 
ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde vrij van bezighe-
den. Zij had met zeer groot geloof geluisterd naar het woord: “Maak 
u vrij en zie: Ik ben uw Heer.” Marta kreeg het te kwaad, Ma ria deed 
zich tegoed. De een had heel veel om handen, de ander had één doel 
voor ogen. Beide taken waren goed. Waarom zouden wíj moeten uit-
maken welke taak de beste is? We kun nen het aan iemand vra gen, 
laten we rustig luis teren. Toen er zojuist werd voor gele zen, heb ben 
we al gehoord wat het beste is. Laten we nu nog eens luiste ren, nu ik 
het u in herinne ring breng.
Marta doet een beroep op de gast en maakt oprecht bezwaar bij de 
Rechter: haar zus ter heeft haar in de steek gelaten en verzuimd te 
helpen, ter wijl zij, Marta, het toch zo druk heeft met de bedie ning. 
Maria verweert zich niet al is ze er wel bij, en de Heer doet uitspraak. 
Maria maakte zich niet druk en liet haar zaak liever over aan de Rech-
ter. Zij wilde geen moeite doen voor een verweer. Als zij na me lijk 
over een verweer zou moe ten na denken, zou haar aandacht voor 
zijn woorden maar verslappen. Daarom kwam er een antwoord van 
de Heer, die níet vermoeid raakte van woorden, omdat Hij zelf het 



111

Bronteksten van Aurelius Augustinus

Woord is. En wat antwoordde Hij? “Mar ta, Marta.” - De her haling van 
haar naam duidt op genegenheid, of is mis schien ook be doeld om 
haar aan dacht te prikkelen. Om haar beter te laten luisteren, werd zij 
tweemaal aangesproken. - “Mart a, Marta, luis ter. Je maakt je bezorgd 
en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig.” Dat be te kent: 
één ding is noodzakelijk. Het gaat dus niet om zo maar een zaak, maar 
om een nood zaak: iets wat nuttig, absoluut nodig is. Voor deze ene 
zaak had Maria ge kozen.
Broeders en zusters, over dat ene moet u eens nadenken. U moet 
eens zien of in de veelheid van din gen niet eenheid het enige is dat 
u genoegen schenkt. Kijk eens met hoevelen u dankzij God hier bent. 
Wie zou het met u uithouden als u geen eenheid ken de? Waar komt 
die rust van daan, terwijl u toch met zovelen bent? Breng eenheid aan 
en je hebt een volk. Neem eenheid weg en je hebt wanorde. Wanorde 
is toch niets anders dan een ordeloze massa? Luister maar eens naar 
de apostel Pau lus: “Ik doe een beroep op u, broeders en zusters.” Hij 
sprak tot een menigte mensen, maar hij wilde allen één maken. “Ik 
doe een beroep op u, broeders en zusters, wees allen eensgezind, 
laat er geen verdeeld heid onder u zijn. Wees volkomen één van zin 
en één van gevoe len.”  En elders: “Saamhorigheid en eensgezindheid, 
geen partij zucht en ijdelheid.” En de Heer bad tot zijn Vader voor zijn 
leerlingen: “Mogen zij één zijn zo als Wij één zijn.” En in de Hande-
lingen van de Apos te len: “De menigte gelovi gen was één van hart 
en ziel.” Prijs daarom samen met mij de Heer en laat ons samen zijn 
Naam verheer lijken. (...)
Het is goed om voor de armen te zorgen, maar vooral aan de heiligen 
van God is dienst baar heid verschuldigd en eerbiedige gehoorzaam-
heid. Want het is een wederdienst, geen dienst, getuige het woord 
van de apostel: “Als wij in u een geestelijk gewas heb ben gezaaid, 
is het dan te veel gevraagd als wij van u een stof felijke oogst ver-
wachten?” Dat is goed, wij sporen u daartoe aan, wij vormen u in het 
woord van God: span u in om de heiligen te ontvangen. Ooit hebben 
men sen zonder dat ze het wisten engelen onthaald door onbe ken-
den op te nemen!
Dat is dus goed, maar beter is toch wat Maria verkoos. Marta voelt de 
druk van de zorgen, maar Maria geniet de zoetheid van de liefde. Als 
je bedient wil je klaarstaan voor je gasten, maar soms kan dat niet. 
Je maakt klaar wat er is en je gaat na wat er nog ontbreekt, dat ver-
snippert je aan dacht. Want als Marta het aankon, zou ze niet om de 
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hulp van haar zuster vragen. Haar taken zijn talrijk en uiteenlo pend, 
omdat ze stoffelijk, omdat ze tijdelijk zijn. Ze zijn wel goed, maar ver-
gan kelijk.
En wat zegt de Heer nu tot Marta? “Maria heeft het beste deel geko-
zen.” Uw deel is niet slecht, maar het hare is beter. En waarom is het be-
ter? Luister: “Dat zal haar niet worden ontnomen.” Ooit zal van u de last 
van de zorgen worden afgenomen, maar het zoete van de waarheid 
duurt eeuwig. Van Maria zal niet worden afge nomen waarvoor zij koos. 
Het wordt niet afgenomen maar juist vermeerderd: in dit leven ver-
meerderd, in het andere leven voltooid. Nooit wordt het afgenomen.
Maar, Marta, als je mij toestaat, op jouw goede diensten rust wel ze-
gen. Je verlangt een beloning voor al je inspan ningen, je ver langt 
rust. Nu heb je het druk met al je be slommeringen, je wilt sterfelijke 
li chamen voedsel geven, ook al gaat het om heiligen. Maar wan neer 
je in het hemels va der land bent aangekomen, tref je daar dan soms 
reizigers aan om gastvrij te ontha len? Tref je daar hongerigen aan om 
brood voor te breken, dor stigen om drinken te geven? Zieken om 
te bezoe ken, ruziezoekers om te kalmeren? Doden om te begraven? 
Dat alles is daar niet, maar wat is er dan wel? Wat Maria verkoos: we 
ontvangen voedsel, we geven het niet. Daarom zal daar volkomen en 
volmaakt zijn wat Maria hier verkoos: van die rijke tafel, het woord 
van de Heer, verzamelde zij de kruimeltjes.

Vragen:
1. Augustinus kende als geen ander dagelijkse beslommeringen in 

zijn werk als bisschop van Thagaste. Toch wil hij toch maar één 
doel voor ogen houden. Welk doel heeft hij op het oog?

2. Het valt op dat Augustinus begrip heeft voor de actie van beide 
zusters en niet de één afkeurt en de ander prijst. Hij zegt dat 
beide taken goed waren. Wat kunnen we hiervan leren met be-
trekking tot het omgaan met verschillende luisterhoudingen in 
de klas?

 Marta doet goed om voor de heiligen voedsel klaar te maken. Wat 
kun je hiermee in de klas?

3. Augustinus zegt dat Marta de druk van de zorgen voelt, maar dat 
Maria de zoetheid van de liefde geniet en daarom kiest zij een be-
ter deel. Waarom is dat deel volgens Augustinus een beter deel?

4. Wat kunnen we leren van de wijze waarop Jezus omgaat met de 
onenigheid tussen de twee zussen?
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5. We kennen in ons werk veel beslommeringen en ervaren vaak 
een grote werkdruk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het 
deel van Maria kiezen? Kun je als team daarin ook wat voor elkaar 
betekenen?

6. Hoe kunnen leerlingen leren dat ze naast een druk bestaan tijd 
moeten vinden voor het zoeken van eeuwige waarheden?

7. Zijn er voorbeelden uit de beroepspraktijk dat ‘actie’ en ‘rust’ op 
een goede manier bij elkaar komen?


