
Eén ding is nodig 

 
Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 – 42. 
 
We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft 
gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je ’t nog? Meer dan 
vijfduizend mensen hebben gegeten van vijf broden en twee vissen. De blinde 
Bartimeüs is ziende gemaakt. De laatste keer is er verteld over de wonderlijke 
visvangst. Wat heeft de Heere Jezus in al die wonderen laten zien dat Hij de Zoon 
van God is! Er is geen mens die zulke wonderen kan doen. Wat kunnen wij in die 
wonderen Zijn almacht zien. Wat zien we in die wonderen ook Zijn goedheid en 
genade! Hij geeft aan mensen die van zichzelf niets hebben. Dat is een wonder! 
Denk maar aan de broden en de vissen. Denk maar aan de vissen in het net.  
Hij geeft ook aan mensen die het niet verdienen. Wat is de Heere goed voor slechte 
mensen! Ja, dat heeft Petrus ook zo gevoeld! Weet je ’t nog? ‘Heere, ga uit van mij… 
want ik ben een zondig mens.’  
Toch kon Petrus de Heere niet missen. Zijn hart was vol van liefde voor Zijn Meester. 
Had Petrus die liefde van zichzelf? Nee! Die liefde heeft de Heere Zelf in Zijn hart 
gegeven. En weet je ’t nog van Bartimeüs? Die man was blind. Hij kon niets zien. 
Wat heeft hij geroepen! ‘Gij Zone Davids, ontferm U mijner!’ En zulke mensen laat de 
Heere nu nooit zitten in hun verdriet! Zul je dat niet vergeten? Jij mag ook zo roepen 
tot de Heere, net als Bartimeüs! Wat is het een groot wonder geweest voor 
Bartimeüs, dat hij bij de Heere Jezus mocht komen. De Heere Jezus heeft aan hem 
gevraagd: ‘Wat wilt gij dat Ik u doen zal?’ Nou, daar hoefde Bartimeüs niet lang over 
na te denken! ‘Heere, dat ik ziende mag worden.’ Dat gebed heeft de Heere 
verhoord. ‘Word ziende.’ Wat is het hart van Bartimeüs vol geweest van liefde en 
dankbaarheid! Hij had maar één verlangen… om de Heere Jezus te volgen. 
 
Hoe is dat nu hij jou? Is er bij jou ook zo’n verlangen in je hart om de Heere te 
dienen? Kun jij ook niet meer zonder Hem leven? Misschien zeg je wel: ‘Dat is bij mij 
niet zo. Maar ik kan toch zelf die liefde niet in mijn hart brengen?’ Nee, dat is waar! 
Dat kunnen wij niet. Wat is dat erg hè? Wij zijn zo zondig, dat we van onszelf geen 
zin hebben om de Heere te zoeken en om Hem te dienen. Dat is onze eigen schuld! 
De Heere heeft ons goed geschapen. Maar door de zondeval zijn wij zo geworden. 
Toch wil de Heere dat wij Hem zoeken! Dat staat zo vaak in de Bijbel. In Zijn Woord 
laat de Heere ons weten dat onze zonden vergeven kunnen worden. De Heere kan 
en wil ons hart veranderen. Daar moeten wij om vragen! Elke dag! Ja, de Heere 
belooft Zelf: ‘Wie Mij zoekt, die zal Mij vinden.’ Hij zegt: ‘Al wat u ontbreekt, dat 
schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.’ Zeg alles maar eerlijk tegen de 
Heere! Vraag maar of Hij Zelf die liefde in je hart wil geven! Die liefde tot God en de 
liefde tot alle mensen om je heen. De Heere laat geen bidder staan! Hij zegt toch 
ook: ‘Bidt en u zal gegeven worden.’  
 
Vandaag gaat het ook over mensen die de Heere Jezus hebben leren kennen.  
Zij konden de Zaligmaker niet meer missen. Zij hebben in Hem geloofd. Zij hebben 
Hem liefgehad. Dat geloof en die liefde heeft de Heilige Geest in hun hart gegeven. 
Vraag jij daar ook maar om!   
 
 



Vlakbij de grote stad Jeruzalem ligt een klein dorpje. Dat dorpje heet Bethanië.  
In Bethanië wonen Martha, Maria en Lazarus. Het zijn twee zussen en een broer.  
Zij wonen met elkaar in een huis. Wat zijn deze mensen gelukkig! Alledrie hebben zij 
de Heere lief. Ze hebben de Heere Jezus leren kennen als hun Zaligmaker. Op een 
dag komt de Heere Jezus samen met Zijn discipelen in Bethanië. Ze zijn op weg naar 
Jeruzalem. Voordat zij naar die grote stad gaan, brengen ze eerst een bezoek bij 
Martha, Maria en Lazarus. Dat hebben de Heere Jezus en Zijn discipelen al meer 
gedaan. In dat huis in Bethanië mogen ze altijd komen. Ze kunnen er eten en 
misschien ook wel eens slapen als dat nodig is. Wat fijn dat er zo dichtbij Jeruzalem 
een plaats is waar de Heere Jezus en Zijn discipelen kunnen rusten!  
Martha, Maria en Lazarus zijn altijd heel blij als hun Meester op bezoek komt.  
Ze willen wel alles voor de Heere Jezus en Zijn discipelen doen. Hoe komt dat?  
Er is zoveel liefde in hun hart voor de Zaligmaker en voor alle kinderen van de Heere.  
Dat is nu nog zo hoor! Als je de Heere liefhebt, dan komt er ook liefde in je hart voor 
Gods kinderen.  
Kijk, daar zit de Heere Jezus in het huis. Om Hem heen zitten de discipelen. 
Misschien zit Lazarus er ook wel bij. Ze luisteren naar hun Meester. Weet je wie daar 
ook stil aan de voeten van de Heere Jezus zit? Maria! O, wat is ze blij dat Jezus er is. 
Nu kan ze weer luisteren naar Zijn stem. Dat wil ze zo graag! Maria heeft nog zoveel 
vragen. Ze heeft de Heere Jezus wel leren kennen, maar ze wil Hem nog veel meer 
van Hem leren. Weet je wat Maria voelt? Dat ze van zichzelf niets weet. Ze heeft de 
Heere nodig om alles te leren. Ja, dat is nu bij al Gods kinderen zo! Denk je dat ze 
zichzelf kunnen helpen? Denk je dat ze zichzelf alles kunnen leren? Nee hoor! 
Natuurlijk kunnen Gods kinderen wel in de Bijbel lezen en naar de kerk gaan. Dat 
doen ze ook! Maar dan hebben ze nog de hulp van de Heere nodig om alles echt te 
begrijpen. Om het ook zelf te mogen geloven. Zul jij ook om Gods hulp vragen, als je 
in de Bijbel leest en als je naar de kerk gaat? 
Stil zit Maria te luisteren. Ze vergeet alles wat er om haar heen gebeurt. Ze kijkt naar 
haar Meester. Wat wil ze graag dichtbij Hem zijn! Wat een wonder dat Hij hier nu zit 
in hun huis. Dat verdient ze helemaal niet. 
 
Waar is Martha eigenlijk? Zit Martha ook stil te luisteren aan de voeten van de Heere 
Jezus? Nee! Kijk eens, Martha is druk bezig. Wat is zij ook blij dat haar Meester en 
Zijn discipelen gekomen zijn. Ze zullen wel moe zijn van de reis. Ze zullen wel 
honger hebben. Daarom is Martha zo druk bezig! Er moet veel gebeuren. Het eten 
moet klaargemaakt worden voor al de gasten. Ze moet zorgen voor vlees, saus, 
brood en misschien wel groente, fruit en nog meer. Ze brengt borden, bekers, 
kannen met water of wijn naar de tafels. En zo loopt Martha heen en weer. O nee, ze 
heeft zeker geen tijd om rustig te gaan zitten. Er moet toch eerst voor eten worden 
gezorgd! Zou Martha geen zin hebben om naar de woorden van de Heere Jezus te 
luisteren? O ja, zeker wel! Zij wil ook wel daar aan zijn voeten zitten. Maar eerst moet 
ze voor een maaltijd zorgen! Dat is nu belangrijker. Als alles na het eten opgeruimd 
is, dan is er misschien nog wel tijd om naar haar Meester te luisteren. 
Zie je het voor je? Martha heel druk bezig met het eten en haar zus Maria zit daar 
maar. Ze helpt Martha niet. Ziet ze dan niet dat Martha het zo druk heeft? Denkt ze 
er dan niet aan om haar zus even te helpen? Dan zijn ze toch eerder klaar? Dan 
kunnen ze toch eerder gaan eten? Maria begrijpt toch ook wel dat de Heere Jezus en 
Zijn discipelen honger hebben? 
Maar Maria denkt daar nu helemaal niet aan. Ze kijkt naar het vriendelijke gezicht 
van haar Meester. Ze luistert naar Zijn woorden. En ze vergeet alles wat er om haar 



heen gebeurt. Ze denkt helemaal niet aan eten. O, wat de Heere Jezus nu allemaal 
zegt, dat is zo’n troost voor Maria. Zijn woorden geven haar hoop. Wat heeft Hij dan 
gezegd? Dat staat niet in de Bijbel. Maar de Heere Jezus heeft de mensen altijd 
gewezen op hun zonde en schuld en op Zijn genade. Hij heeft aan verloren zondaren 
laten weten dat Hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. 
Dat is een blijde boodschap voor mensen die zo moe en verdrietig zijn geworden van 
hun zondige hart. Mensen die zo’n last hebben gekregen van dat boze hart dat de 
Heere niet wil dienen. Mensen die er zo naar verlangen om de Heere te dienen, maar 
die dat van zichzelf niet kunnen. Dan is het toch een wonder als je hoort dat de 
Heere Jezus de Zaligmaker is? Dat Hij nu alles kan en wil geven wat je nodig hebt? 
Dat Hij je zonden wil vergeven. Dat Hij liefde in je hart wil geven. Dat Hij het goed wil 
maken tussen God en je ziel. Wat een wonder! 
Heb jij ook wel eens die troost daarvan gevoeld? De troost dat de Heere Jezus naar 
deze aarde is gekomen om verloren zondaren zalig te maken? Zonder deze 
Zaligmaker zal er nooit iemand in de hemel komen. Maar door Zijn kracht zullen 
mannen, vrouwen en kinderen de Heere weer gaan dienen en liefhebben. Vraag toch 
veel of Hij ook jouw Zaligmaker wil zijn!  
 
Wat vindt Martha er eigenlijk van dat zij nu alleen loopt te werken? Wat vindt zij ervan 
dat Maria daar zomaar is gaan zitten? Dat is toch niet eerlijk? Nou, zo denkt Martha 
erover ja. Ze kijkt eens naar haar zus. Ziet Maria dan niet dat zij alles alleen moet 
doen? Wat gemeen! En Martha wordt eigenlijk steeds bozer. Ze kijkt eens naar haar 
zus. Misschien kan ze even wenken dat ze moet komen helpen. Maar Maria ziet 
Martha helemaal niet. Martha kijkt ook eens naar de Heere Jezus. Ziet Hij dan niet 
dat zij het zo druk heeft? Hij ziet toch ook wel dat het niet eerlijk is? Hij ziet toch ook 
wel dat Maria helemaal niets doet? Waarom zegt Hij er niets van? Dat kan Hij toch 
best doen? En zo loopt Martha te werken met al deze gedachten. Nee, ze is niet 
meer zo blij. Ze ergert zich aan haar zus Maria en eigenlijk is ze ook een beetje boos 
op de Heere Jezus. En dan opeens kan Martha zich niet meer inhouden. 
Ze loopt naar de plaats waar de discipelen, Maria en misschien nog wel meer 
mensen naar de Heere Jezus zitten te luisteren. Het wordt even stil. Vragend kijkt de 
Heere Jezus Martha aan. Hij ziet wel dat ze iets wil vragen. Wat is er Martha? Zeg 
het maar! En daar klinkt de stem van Martha. Nee, niet zo vriendelijk! Ze zegt een 
beetje boos: ‘Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? 
Zeg dan haar, dat zij mij helpe.’ 
Zo, het is er uit… Nu weet Maria ook hoe oneerlijk het eigenlijk is dat zij daar zomaar 
stil zit. Nu zal ze het eens van de Heere Jezus horen! Ja, Maria verdient gewoon dat 
de Heere Jezus een beetje boos op haar wordt.  
 
Maria heeft de woorden van Martha gehoord. Ze is misschien wel geschrokken.  
O, wat zal Jezus nu gaan zeggen? Zal Hij boos op haar zijn? Maar de Heere Jezus 
zegt niets tegen Maria. Hij kijkt Martha aan! Die boze Martha, die het zo druk heeft. 
Martha, die nu geen tijd heeft om stil aan Zijn voeten te zitten. O, de Heere Jezus 
begrijpt het wel. Martha doet zo goed haar best. Ze wil alles zo goed mogelijk voor 
Hem doen. Ze doet het uit liefde. Maar de Heere Jezus kent ook het hart van Maria. 
Maria, die daar nu misschien wel geschrokken en verlegen zit. Maria, die net nog zo 
stil zat te luisteren. Maria, die zoveel liefde in haar hart heeft voor haar lieve Meester. 
Maria, die het onderwijs van de Heere Jezus zo nodig heeft.  
Maria, die door het luisteren naar Zijn woorden eigenlijk alles om haar heen vergeet. 
Ze denkt helemaal niet aan eten. Niet voor zichzelf en niet voor de Heere Jezus en 



Zijn discipelen. En dat weet de Heere Jezus! Hij is de Alwetende. Hij kent ook ons 
hart en onze gedachten. Zul je daar altijd aan denken? 
Daar klinkt de stem van de Heere Jezus: ‘Martha, Martha…’ Twee keer noemt Hij 
haar naam. Waarom doet Hij dat? Hij wil dat ze goed naar Hem luistert. Hij wil dat ze 
nu goed oplet. Hij wil haar iets leren! Wat dan? ‘Martha, Martha, gij bekommert en 
ontrust u over vele dingen…’ Wat betekenen die woorden? Martha, wat maak je 
jezelf toch druk over veel dingen! Wat ben je onrustig bezig! Hij zegt eigenlijk: 
‘Martha, Ik zie wel hoe jij bezig bent. Jij hebt alles voor Mij over. Jij denkt dat je door 
zelf hard te werken iets voor Mij kunt doen. Maar Martha… één ding is nodig!  
Dat moet jij leren! Wat bedoelt de Heere Jezus nu? De Heere Jezus wijst naar Maria. 
Het gaat bij Maria niet in de eerste plaats om haar werk voor Mij, maar Mijn werk 
voor haar! Dat is het meest nodig! Dat is het belangrijkst! Maria heeft het goede deel 
uitgekozen. Zij weet dat ze alleen rust krijgt door Mij. Daarom zit ze zo stil naar Mij te 
luisteren. En ik zal die rust niet van haar wegnemen.’  
O, wat is het antwoord van de Heere Jezus anders dan Martha had gedacht.  
De Heere Jezus wordt niet boos op Maria. Nee, Hij prijst haar juist! De Heere Jezus 
wordt ook niet boos op Martha, maar Hij gaat haar wel leren dat ze niet goed bezig 
is. Ze maakt zich veel te druk over het eten en drinken. Ze maakt zich ook veel te 
druk over haar lieve zus Maria. Maria, die juist met zoveel liefde in haar hart naar de 
woorden van de Heere Jezus zat te luisteren. Maria, die door de liefde van haar 
Meester al het andere even vergat. 
 
Wat een les! Voor Martha, maar ook voor ons! Eén ding is nodig… Wat dan?  
Onderwijs krijgen van de Heere Jezus. Luisteren naar Zijn stem. Alles van Hem 
leren. Alles van Hem verwachten. Ja, wat een les! Eén ding is nodig… 
Er zijn zoveel dingen waar wij mee bezig zijn. School, huiswerk maken, spelen, leuke 
dingen doen, feestjes. Denk er maar eens over na! Waar ben jij elke dag druk mee 
bezig? En nu zegt de Heere Jezus tegen ons: ‘Eén ding is nodig!’ Misschien zeg je 
wel: ‘Ja, maar ik moet toch naar school? En ik moet toch mijn huiswerk maken? En ik 
mag toch spelen? En ik mag toch wel naar een feestje?’ Ja natuurlijk, dat moet en 
mag allemaal. Maar toch… één ding is nodig! En dat kunnen wij zo gauw vergeten. 
Dan hebben we ’t zo druk met allerlei dingen, dat we dat ene nodige vergeten.  
Wat een waarschuwing! De Heere Jezus zegt eigenlijk tegen ons: ‘Maak je niet zo 
druk om al die andere dingen. Zoek Mij! Het is nodig dat je Mij leert kennen! Je hebt 
een Zaligmaker nodig!’ De Heere Jezus zegt: ‘Ik kan en wil alles voor je doen. Ik wil 
je verlossen van je zonden, van de dood. Ik wil je helpen. Kom tot Mij! Dat is nodig! 
Als je dat niet doet, ga je verloren.’ Misschien zeg je wel: ‘Ja, maar hoe moet dat nu? 
Ik weet het niet.’  
Weet je dat er niemand is die dat van zichzelf weet? Niemand! Maar daarom zegt de 
Heere Jezus juist: ‘Eén ding is nodig!’ Daarom zegt Hij dat het zo goed is wat Maria 
doet. Hij zegt dat ze op een goede plaats zit. Aan Zijn voeten! Maria wist ook niets 
van zichzelf! Daarom zat ze aan Zijn voeten. Zij had de Heere Jezus voor alles nodig! 
Om te leren Wie God is. Om te leren wie ze zelf is. Om te leren Wie de Heere Jezus 
is. Om te leren hoe ze moet leven. Daarvoor had zij onderwijs nodig. Voel jij dat ook? 
Dat je van jezelf zo dom bent. Ook al heb je ’t al zo vaak gehoord, dan nog kun je zo 
voelen: ‘Ik begrijp er van mezelf niets van.’ Maar wat een troost! Er is nog plaats aan 
de voeten van de Heere Jezus! Hij wil nog steeds onderwijs geven.  
Nee, Hij is niet meer op de aarde. Wij kunnen nooit echt aan Zijn voeten zitten zoals 
Maria. En toch… Hij leeft! Eén ding is nodig! Alles van Hem leren! Waar kan dat dan? 
In de kerk, thuis, op school, op de catechisatie. Overal waar Zijn Woord opengaat.  



Hoe is dat nu bij jou? Als de Bijbel opengaat, zit je dan ook goed op te letten? Hoop 
je dan dat je iets mag leren? Vraag je daar ook om? Dat moet je doen hoor! Vraag 
elke keer of de Heere Zijn Woord in jouw leven wil gebruiken! Vraag om de hulp van 
de Heilige Geest! Die kan ons alles leren! De Heilige Geest kan ervoor zorgen dat we 
net als Maria de Heere Jezus nodig krijgen. Hij kan ervoor zorgen dat je verdriet krijgt 
van je zonden. Dat je gaat verlangen naar een Zaligmaker. Dat je de Heere Jezus 
echt nodig krijgt.  
 
Martha en Maria waren allebei kinderen van de Heere. Ja, Martha ook! Ze was heel 
druk bezig, uit liefde voor haar Meester. En ze vond dat Maria haar moest komen 
helpen. Zie je dat Gods kinderen ook verkeerd kunnen denken? Zij blijven van 
zichzelf zo dom. Ze hebben onderwijs nodig. Het is ook wel eens nodig dat de Heere 
hen bestraft of dat ze een waarschuwing krijgen. Dat doet de Heere uit liefde!  
Hij zoekt het beste voor Zijn kinderen.  
Misschien heb je nog één vraag: ‘Is het dan niet goed om hard voor de Heere te 
werken? Martha was toch druk bezig uit liefde voor haar Meester?’ Dat is waar. 
Maar weet je wat nu zo nodig is? Dat wij niets meer verwachten van ons eigen werk.  
Wij kunnen proberen om de zaligheid zelf te verdienen. Door zo goed mogelijk te 
leven. Door zoveel mogelijk goede dingen te doen. Door tegen de zonden te 
vechten. Is dat dan niet goed? Jawel! Maar je kunt er niet zalig door worden! 
Waarom niet? Omdat de Heere eist dat wij zonder zonden leven! De Heere wil dat 
we volmaakt zijn. Dat we niets fout doen. Dat we Hem liefhebben boven alles en 
onze naaste als onszelf. Kun jij dat? Nee hè? En toch vraagt de Heere dat van ons. 
Hij mag het ook vragen, want Hij heeft ons goed geschapen. Het is onze eigen 
schuld dat we niet meer kunnen doen wat God van ons vraagt. 
Wij kunnen dus niet zalig worden door ons werk, want het is vol van zonden. Nee, wij 
maken zelfs elke dag onze schuld nog groter. Wat erg!  
Maar nu dat wonder!  
Maria mocht het leren aan de voeten van de Heere Jezus… Martha heeft het ook 
geleerd. Wat dan? Wij kunnen zalig worden door het werk van een Ander! Door het 
werk van de Heere Jezus. Hij is wel altijd gehoorzaam geweest. Hij heeft de Wet 
helemaal gehouden. Hij heeft ook betaald voor de schuld.  
En wat denk je? Als er door het werk van de Heilige Geest een verlangen in je hart 
komt om de Heere te dienen… Als je verdriet krijgt van je zondige, boze hart… 
Als je leert dat je alleen zalig kunt worden door het werk van de Heere Jezus...  
Als je mag leren en geloven dat Hij voor jou de Wet heeft gehouden en voor jou de 
schuld heeft betaald… Wat zal dan je grote verlangen zijn?Dan wordt je gewillig om 
van harte voor Hem te leven! Om Gods geboden te doen uit dankbaarheid. Dat kun 
je niet van jezelf. Weet je ’t nog? ‘Gun door ’t geloof in Christus krachten!’ Dat kan 
alleen door Zijn kracht! En die kracht wil Hij geven!  
 
Vraag of je Hem mag leren kennen! Eén ding is nodig: geloof in de Heere Jezus 
Christus en je zult zalig worden. Weet je niet hoe het moet? Kun je ’t zelf niet? 
Smeek om Zijn onderwijs!  
‘Wie Hem need’rig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren!’ 
 
   
 
 
 



 
 


