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p zljr, reis naar |eruzalem
komt |ezus met zijn leerlin-

gen een dorp binnen. Daar

nodigt een wouw hem uit om binnen

te komen (Lucas rc,38-42). Marta,zo

heet ze, opent haar huis gastwij. Ze gaat

meteen aan de slag. Een vol huis en het

fornuis gaat aan. Haar zuster, met wie

ze sarnenwoont, doet niet wat Marta

verwacht. In plaats van helpen (diaco-

nes worden) gaat zij aan de voeten van

de gast zitten en luistert naar zijn woor-

den. Goede verdeling lijkt mij. Een gast

laat je niet alleen. Zeker deze gast niet,

die de verteller 'Heer' noemt. In het

Griekse woord Kurios verbergt zich de

Godsnaam. Heer verwijst niet naar een

heer van stand, maar naar de Liefde

van die Ene die zo voelbaar aanwezig

is in deze fezus. In hem waait de adem

van de Eeuwige en wie gaat daar niet

voor zitten? Een mens met uitstraling.

Maria zit en luistert. Marta dient en is

druk in de weer. Een prachtige rolver-

deling tussen twee zussen. Zusterschap

met behoud van eigen talent en stem!
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Maar dan barst de bom. Marta houdt

het niet langer vol om haar ergernis

te verbijten. Ze gaat naar haar gast

toe en roept ziin hulp in. 'Heer, laat

het u koud dat mijn zuster mij alleen

laat bedienen? Zeg haar dat ze lnii
komt helpen.' Ook Marta weet dat )e-

zus een profeet (Heer) is en met ge-

zag spreekt. Zij spreekt niet haar zus-

ter aan, maar speelt over de band'. Zli
gebruikt de autoriteit van |ezus om

haar zuster tot de orde van de diaco-

nie te roepen. Ze moet zich schamen

en ]ezus moet er wat van zeggen. Als

een slimme manager slaat ze de juiste

verbale toets aan, denkt ze. Het gaat

om dienen, keukenwerk, actie om de

gasten goed te onthalen, de tijd van

stilzitten en luisteren is niet nu. Aan

de slag, roept de diacones Marta. Par-

ticiperen in plaats van stilzitten. De

zwaarte van haar taak slikt Marta in
en zij durft niet om hulp te Yragen.

Zlj taptverontwaardigd uit het vaatje

van het morele moeten.
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Iezus als derde opent de cirkel waarin
Marta gevangen zrt en waarin ze ook
haar zuster Maria wil binnenlokken.

|ezus voelt aan dat Marta in haar klacht
yastzit en zo verbitterd raakt in haar

slachtofferrol. Daarom roept hij haar

tweemaal bij haar naam. Tweemaal

betekent een intense betrokkenheid en

verbondenheid tussen de een en de an-

der. Zo wordt Mozes door JHWH bij
de braambos tweemaal bij zijn naam

genoemd en geroepen (Exodus 3, 4).

Jezus komt bevestigend naar haar toe

en roept haar weg uit haar gevangen-

schap in zichzelf. Hij roept haar weer

als echte Marta tevoorschijn, onder
haar boze masker vandaan. 'Wat maak
je je bezorgd en druk over van alles,

slechts één ding is nodig.'

En dat ene en eerste is luisteren. Wie
echt luistert, weet wat hem of haar te
doen staat. Luisteren is de basis, het
beginpunt, dat de ruimte opent waar-

in de vraag van de ander gehoord kan
worden. Luisteren opent je ogen, ver-

stand en handen voor de verbonden-
heid waarin en waaruit een mens leeft.

Luisteren onthult de luister yan de an-

der. Zo ontdekt Maria al luisterend de

bewijdende werking van |ezus, terwijl
de actieve Marta bijna bezwijkt onder
de last van het koken. |ammer dat Mar-
ta geen innerlijk contact kan maken

met het beginmoment van haar drukte.
Haar gastwije weugde over het bezoek

van |ezus en zljn leerlingen had haar

mild kunnen stemmen, waardoor ze

een vraag om hulp aan Maria had kun-
nen stellen in plaats van een eisende

houding aan te nemen, Mariawas dan
haar zuster gebleven (medesubject) en

geen object van verwijt.

Wie luistert, ontdekt wat haar of hem

te doen staat. Handelen of niet han-
delen in antwoord op een gehoorde

of geziene waag. Liturgie en diaconie
kunnen niet zonder elkaar, maar wel in
de goede volgorde. Wie liturgie redu-
ceert tot mooie praatjes, tot niets doen

of tot reclame voor diaconie, viert geen

liturgie meer. Dienen is ten diepste ant-
woord geven op de roep die je hoorde.

Vieren is ontmoeting. Een wederke-

rig gebeuren dat de deelnemers een

nieuwe kijk op de werkelijkheid geeft.

Liturgie verlost ons van het 'moeten',

het heilige moeten van de wereldver-

beterende diaconie en brengt ons te-

rug bij de wijheid om uit te gaan naar

onze mensenfamilie en de aarde, dicht-
bij en veraf. Maria en Marta zijn meer

verbonden dan ze denken. Als Marta
de baas wil spelen over de luisterende

Maria, dan komt ]ezus Maria te hulp.
Luisteren is en blijft de bron waaruit de

diaconie ontspringt. De poëzie yan de

Ontmoeting onthult het geheim van de

diaconie. Niet yoor niets bezingt |ezus
de wonderlijke eenheid tussen Gods

liefde voor mensen en onze liefide voor
de naaste.
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