
 

 

First things first 
Bijbelstudie over Martha en Maria 

 

 Lukas 10:38-42 

 

Bijbelstudievorm 

Open Bijbelstudie. Deze Bijbelstudie is gebaseerd op de drie stappen observatie, 

interpretatie en toepassing. Deze vorm is geschikt om met een groep te doen 

(jeugdvereniging of Bijbelstudiekring). Tip: print het Bijbelgedeelte groot uit en hang het 

even op, zodat je met elkaar aantekeningen kunt maken. 

 

Inleiding 

Jezus is samen met Zijn discipelen op weg door het Joodse land. Als ze in de buurt van 

Bethanië zijn, brengen ze samen een bezoek aan Martha en Maria. 

 

Inleidende werkvorm 

Lees dit gedeelte nog een keer door, Stel je voor dat je in de gelegenheid bent om Martha 

en Maria te spreken; wat zou je hen willen vragen? Schrijf tenminste één vraag op voor 

Martha en één vraag voor Maria. 

 

Deel de groep in tweeën. Laat de ene helft naar de vragen van Martha kijken en de andere 

helft naar Maria. Het gaat erom dat je aan de hand van deze persoonlijke vragen een beeld 

vormt van deze twee Bijbelse personen, op grond van dit Bijbelgedeelte. 

 

 
Over deze werkvorm 
Het stellen van vragen aan een persoon, in plaats van aan de tekst, maakt het 
tekstgedeelte meteen een stuk persoonlijker. Het gaat over mensen zoals wij. 
 

 

Bijbelstudievragen 

Observatie (O), Interpretatie (I) en Toepassing (T) 

 

(O) Wat lees je over Martha? 

(I) Welk beeld krijg je van haar? 

 

(O) Wat kom je te weten over Maria? 

(I) Welk beeld krijg je van haar? 

 

(O) Wat lees je over Jezus? 

(OI) Hoe reageert Jezus op Martha? 

(I) Wat valt je op in de manier waarop Jezus antwoordt? 

 



 

 

Dit Bijbelgedeelte eindigt open. Je leest niet hoe dit is afgelopen. Dit is door Lukas niet voor 

niets zo opgeschreven. Dit tekstgedeelte doet daarmee een open uitnodiging naar iedereen 

die het leest, om ook plaats te nemen aan de voeten van Jezus. In die lijn ligt ook de 

toepassing van dit gedeelte: 

 

(T) Wat leer jij in dit gedeelte over Jezus? 

(T) Als je naar de afgelopen tijd kijkt in jouw leven, in wie herken jij je het meest; in 

Martha of in Maria? 

(T) Op welke manier wordt Maria hier als voorbeeld gesteld voor jou? 

(T) Wat leer jij over de juiste prioriteit in de gemeente? Waarom is het belangrijk eerst 

naar het spreken van de Heere te luisteren?    

  

 
Uitleg werkvorm 
Door aan de hand van deze tekstvragen naar het Bijbelgedeelte te kijken, ben je als groep 
in staat om een goede observatie en interpretatie te maken van het gedeelte. Het is 
belangrijk dat de gespreksleider zich goed voorbereid en op die manier leiding kan geven 
en het gesprek kan sturen. Uiteindelijk mag een Bijbelstudie niet alleen op de tekst gericht 
zijn, maar ook op ons. Ons hoofd, hart en onze handen (ons doen en laten) wordt 
aangesproken. De Bijbel doet altijd een àppel op ons. Daarom is de toepassing onmisbaar. 
 

 

Materialen 

Bijbelgedeelte op een groot papier, whiteboard of flip-over, stiften, post-its, pennen 

 

Leesverslag 

Zie volgende pagina 



Lukas 10:38-42 
Leesverslag  


