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1.  Samen met Maria aan de voeten 
van Jezus

Laat je huis een ontmoetingsplaats zijn voor de rabbi’s, bedek jezelf met 
het stof van hun voeten en drink hun woorden in met groot verlangen.

Toegeschreven aan Joseef ben Joëzer (2e eeuw voor Christus, begintijd Makkabeeën)

De steile wegen van Bethanië voelen hard aan, zeker als je een hele dag in 
de hitte gelopen hebt en helemaal vanaf het diep gelegen Jericho bent 

opgeklommen. Maar de geuren uit een kookpot in de binnenplaats van 
Martha’s huis geven je benen de kracht om nog even door te klimmen. Je pro-
beert de pijn in je voeten te negeren evenals het vieze gevoel van stof ver-
mengd met zweet in je mond. In plaats daarvan denk je aan het koele drinken 
dat Martha je straks zal aanbieden. De lange tocht was de moeite waard want 
onderweg heb je diepgaande gesprekken gehad. Voelde je je hart niet bran-
den in je binnenste toen je luisterde naar de rabbi?

Je moet een beetje choetspa (brutaliteit) en sterke benen hebben om te 
zorgen dat je vooraan loopt en het gesprek goed kunt volgen. Maar vanmid-
dag heb jij geen woord gemist, zelfs niet op die smalle paden langs Wadi Kelt, 
waar maar een paar mensen dicht genoeg bij de spreker kunnen zijn om hem 
goed te horen. Meestal zijn Petrus, Jakobus en Johannes het dichtst bij Jezus 
maar vanmiddag was jij dat. Eindelijk had je de kans om hem een paar van de 
vragen te stellen die zich in je hoofd hadden opgestapeld. 

Maar voordat je de tijd hebt gehad om zijn antwoorden te overdenken, 
schiet er een koppel kippen al kakelend over het gras en komt Martha je vrolijk 
begroeten. Zij en Maria hebben samen een klein stenen huisje, dat als door een 
wonder groter lijkt te worden om alle binnenkomende gasten ruimte te bieden. 
Maria is er ook en ze begroet alle gasten. Nog voordat je kunt gaan zitten, 
vraagt ze al waar Jezus over gesproken heeft op de reis vanaf Jericho.

Vrouwelijke leerlingen in de eerste eeuw
Vrouwen werden aangemoedigd om aanwezig te zijn bij de discussies in de syna-
goge. Enkelen kregen zelfs zodanig goed onderwijs dat ze deel konden nemen 
aan de debatten tussen rabbijnen. Hun woorden zijn bewaard gebleven. Som-
mige beperkingen voor vrouwen, zoals het gescheiden zitten tijdens een ere-
dienst, zijn pas eeuwen later ingevoerd.1)
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Als het werk in huis het toelaat dan volgt Maria de lessen in de plaatselijke 
synagoge. Daar heeft ze vragen die ze graag op een goed moment wil stellen. 
Vaak sluit ze aan bij de groep waarmee Jezus na het avondeten in gesprek gaat. 
Vandaag zit ze al aan de voeten van Jezus terwijl de maaltijd nog niet eens 
afgelopen is. Ze merkt de uitdrukking op Martha’s gezicht niet op, maar lacht 
met de anderen mee bij het verhitte debat dat al onderweg was begonnen.

Had je ook niet heel graag aanwezig willen zijn op die avond in het volge-
laden huis van Martha? Had je ook niet net als Maria en die gelukkige discipe-
len, de reisgezellen van Jezus, willen luisteren naar Jezus en van Hem willen 
leren tijdens Zijn drie jaren durende openbare optreden?

Hoe zou het geweest zijn om bij de beste vrienden van Jezus te horen? Hoe 
zou het zijn als Hij in jouw huis te gast was? Dan was je niet alleen een oogge-
tuige, maar had je ook het grote voordeel dat je een Jood uit de eerste eeuw 
was, iemand met dezelfde culturele en geestelijke achtergrond als Jezus tij-
dens Zijn bediening. Net als Jezus zou je je hebben gehouden aan de Joodse 
wetten en tradities en zou je bekend zijn met de dagelijkse gebeurtenissen. Je 
zou de humor en nuances van Zijn woorden hebben begrepen; die zouden je 
dieper raken en je leven meer veranderen.

Maar hoe graag we de Heer ook persoonlijk hadden willen zien en horen, 
we zijn dankbaar dat we Hem nog steeds kunnen ervaren in de Schrift. Maar 
de Jezus die we leren kennen uit de Evangeliën is voor ons niet altijd even 
makkelijk te begrijpen. Dat komt gedeeltelijk doordat er vele eeuwen zitten 
tussen Zijn optreden in een heel andere cultuur met een heel andere taal dan 
de onze. Bij sommige teksten gaat ons hart niet branden maar krabben we in 
verwarring ons hoofd.

Ik (Anna) herinner me nog goed mijn eerste ontmoeting met een van mijn 
kamergenoten op de universiteit. Ze heette Gladisin en kwam uit Panama; ze 
was nog maar een week in ons land toen we elkaar voor het eerst ontmoet-
ten. Ik mocht haar meteen. Ondanks de taalbarrière konden we goed met 
elkaar opschieten. Maar ik herinner me hoe verbaasd ik was toen ze op een 
dag bij me kwam en zei: “Ik heb een pijn.” 

“Wat is er aan de hand? Wat kan ik voor je doen?” vroeg ik. Maar Gladisin 
staarde me aan met haar bruine ogen en herhaalde nu met meer nadruk: “Ik 
heb een pijn!” Hoe meer ik probeerde uit te vinden wat er met haar aan de 
hand was des te luider sprak ze: “Een pijn, een pijjjjjn!” Ik vroeg me al af of ik 
een ambulance moest regelen of haar naar het ziekenhuis moest brengen. 
Maar toen begon het me te dagen. Ze vroeg me om een pén, een ballpoint om 
een formulier in te vullen! Ik was zo opgelucht dat ik niet kon stoppen met 
lachen. Een eenvoudig verzoek had me bijna bij de medische spoedhulp 
gebracht – alleen maar omdat ik de herhaalde vraag van Gladisin om een pen 
niet had begrepen.

Bedenk eens hoe groot de uitdaging is om de woorden van eeuwen her in 
een heel andere taal en uit een heel andere cultuur te begrijpen. Het is niet 
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vreemd dat we soms moeite hebben om te volgen wat Jezus ons in de Evan-
geliën wil zeggen. Maar stel je voor dat we een manier vinden om onze oren 
af te stemmen op de Joodse wereld van de eerste eeuw. Dan zouden Zijn 
woorden, die grote menigtes diep raakten, Zijn vijanden in vlam zetten en 
zoveel levens veranderden, een diepere indruk op ons maken.

Is het mogelijk om ons denken en horen af te stemmen op de tijd van 
Jezus zodat we Hem beter begrijpen? We zijn ervan overtuigd dat het moge-
lijk is omdat dit precies is wat er met ons gebeurde toen we de Joodse cultuur 
in de tijd van Jezus gingen bestuderen. Teksten die ons eerder koud lieten of 
onbegrijpelijk waren, kwamen tot leven. De schijnwerpers gingen aan, 
gebeurtenissen kregen een nieuwe betekenis en de mist begon op te trekken.

Je verdiepen in de gewoonten uit de tijd van Jezus. De uitspraken van de 
rabbi’s uit die tijd kunnen je geloof verdiepen, net zoals dat bij ons is gebeurd. 
Het verandert de manier waarop je de Bijbel leest. We nodigen je uit voor een 
reis die leidt naar het huis in Bethanië om de woorden van Jezus te horen maar 
dan vanuit de cultuur van de Joden uit de tijd van Jezus. We hopen u te leren 
hoe je naar de Evangeliën moet luisteren met de oren van zijn discipelen. We 
zijn ervan overtuigd dat u ernaar gaat verlangen om steeds meer te leren.

Laten we eens kijken naar het eerste deel van dit hoofdstuk. Waarom 
waren Jezus en Zijn discipelen nu eigenlijk in het huis van Martha en Maria? 
Als je een Jood uit de eerste eeuw was dan kende je waarschijnlijk het eeu-
wenoude gezegde: “Laat je huis een plaats van samenkomst zijn voor geleer-
den, wentel je in het stof van hun voeten en drink dorstig hun woorden.”2

In de dagen van Jezus hadden de Joden een grote waardering voor de stu-
die van de Schrift. Veel van de meest begaafde leraren liepen van stad tot stad 
om les te geven zonder daar geld voor te vragen. Men verwachtte van de men-
sen dat ze hun huis openstelden en maaltijden bereidden voor deze rond-
trekkende leraren met hun volgelingen. We kunnen Maria bewonderen 
vanwege haar wens om van Jezus te leren maar ook Martha die met haar 
gastvrijheid Jezus tot steun was bij Zijn werk.

Als we gasten uit die tijd waren dan zou ons ook nog iets anders opvallen 
in dit verhaal. Het was gebruikelijk dat rabbi’s op kussens of een stoel zaten 
als ze les gaven. Hun discipelen zaten rondom hem op de grond of op matten. 
Zo is de uitdrukking ‘zittend aan de voeten’ een synoniem geworden voor 
leren van een rabbi. In Handelingen 22:3 beschrijft Paulus zichzelf als iemand 
die ‘aan de voeten van Gamaliël zat’.3 Als we dus lezen dat Maria aan de voe-
ten van Jezus zat, dan betekent dit dat ze een leerling van Jezus was. Het is 
duidelijk dat Jezus haar als leerling erkende.

Maar wat betekent het dat ‘je je moet bedekken met het stof van hun voe-
ten’? Sommige geleerden zijn van mening dat dit verwijst naar het zitten op 
de vloer als een manier om eerbied voor de lessen van de rabbi uit te drukken. 
Anderen denken dat het verwijst naar van stad tot stad achter de rabbi aan 
lopen, waarbij ze hem zo nauw volgen dat ze bedekt worden met het stof dat 




