
Verkondiging op Witte Donderdag 1 april 2021 – Zuidland 

 

Lezingen uit Lucas 22 

 

Intro 

Verlangen naar samen-zijn - wát kunnen we ons dát in deze tijd 

goed voorstellen. 

Verlangen naar samen eten; met net iets meer dan alleen jijzelf of 

je eigen gezin - plus één. 

Verlangen om juist díe momenten, die je zwaar vallen in je leven, 

te delen met anderen. Hoe algemeen menselijk is het?! 

 

En misschien wel dáárom bleef ik bij de voorbereiding van deze 

dienst, van deze verkondiging in aanloop naar de viering van het 

Avondmaal, hangen bij deze ene bijzondere zin uit het Evangelie - 

woorden van Jezus: 

 ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te 

  eten vóórdat de tijd van mijn lijden aanbreekt’ (vers 15). 

 

Ja, het ging richting Pasen, Pesach. Dat éérste van de grote 

jaarlijkse pelgrimsfeesten was er ook áánleiding voor geweest dat 

Jezus met zijn leerlingen vanuit Galilea weer richting Jeruzalem 

was gegaan. 

Ze waren op tijd geweest; zelfs nog ruimte voor een paar dagen 

Bethanië. Maar nú komt het feest snel dichterbij. 

Vanavond zal de maaltijd gehouden worden – we gaan ervanuit dat 

dát de Sedermaaltijd was, waarin sinds jaar en dag de kinderen de 

vraag stellen ‘Ma Nisjtana?’ - Waarin verschilt? - Waarom is deze 

avond zo anders dan alle andere avonden? 

 

Jezus wil deze maaltijd graag met zijn leerlingen vieren, de 

laatste keer. 

Het gebeuren wordt ingeleid met de zin ‘Het feest van het 

ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna 

aangebroken’ en in vers 7 ‘De dág van het ongedesemde brood, 

waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan’. 

 

Tot zes keer toe, in onze vertaling zelfs zeven keer wordt dat 

woord Pesach (pàscha – in het Grieks) genoemd. De Bevrijding, de 

uittocht, Exodus uit Egypte wordt hier heel centraal gesteld en 

alles wat Jezus zegt en doet, komt in dát licht te staan. 

 

Jezus wéét dat het moment van zijn lijden gekomen is en dus ook al 

tot een eerste afscheid leidt. 

 

 

 

 

 



Vandaar dat verlangen om nog samen te zijn, samen te eten. 

Alle twaalf zijn ze er nog; ook Judas, die zijn verraad al gepland 

heeft – het woord ‘Satan’ valt; ook Petrus, die steunpilaar, die 

eerst nog volledig onderuit zal gaan; ja, er is aan Tafel ruimte 

voor iedereen, maar dán komt het moment van kiezen: blijf je de 

Heer volgen of ga je een andere weg?! 

 

Jezus gaat bewust zijn weg en Hij zet die óók in het teken van de 

bevrijding van Israël. Een paar hoofdstukken eerder hebben we in 

Lucas gelezen over de verheerlijking op de Berg. 

Jezus straalt van hemels licht en spreekt met Mozes en Elia. 

Ja, waarover spraken zij? ‘Ze spraken over zijn levenseinde, dat 

Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen’ (9: 31). 

‘Zijn uitgang’ staat er in de vorige vertaling, maar er staat 

gewoon ‘exodos’ in het Grieks. Ook Jezus zal de Uittocht 

volbrengen, waarop onze Bevrijding is gebaseerd. 

 

In het Nieuwe Testament komen we het volgende beeld maar één keer 

tegen, maar Paulus schrijft in zijn éérste brief aan de christenen 

in Corinthe (5: 7b) ‘Ons Paaslam is geslacht’. 

Die dag, die op deze Witte Donderdag begint – zoals altijd in de 

Joodse traditie als de eerste drie sterren aan de hemel zichtbaar 

worden – is óók de dag waarop op vrijdagmiddag de paaslammeren in 

de tempel geslacht worden. Op dat negende uur – ongeveer drie uur 

’s middags - roept Jezus ‘Het is volbracht’. 

 

En zo bereidt onze Heer zijn sterven heel bewust vóór in deze 

maaltijd met zijn leerlingen: ‘Ik zal pas weer met jullie eten in 

het Koninkrijk van God’ en zó richt Hij hun ogen al op de 

toekomst.  

Nog altijd is Avondmaal vieren ook een Maaltijd vol belofte ... we 

vieren het ... ‘totdat Hij komt’! 

 

Lucas vertelt over twee bekers wijn, voor en ná het brood. Bij die 

eerste horen we: Geef hem aan elkaar door... Hoe graag zouden we 

dat weer doen – en misschien kun je dat vanavond ook doen; niet 

zelf nemen, maar aangeven!             Daarna ... 

Het Brood als Zijn lichaam dat gegeven wordt. Gedenk Mij daarmee! 

Dan ... opnieuw de Beker, teken van het nieuwe verbond door Zijn 

bloed. 

 

Deze uitleg van de Paasmaaltijd, deze invulling vanuit zijn 

Uittocht, zijn Levenseinde, mag ons allemaal de weg wijzen naar 

het kruis. Ja, morgen staan we daar expliciet bij stil, maar al 

deze dagen voor Pasen zijn getekend door Jezus’ keuze om Gods weg 

tot het einde toe te gaan. 

 

En wij – wij zijn geroepen om met deze boodschap van de 

gekruisigde Heer de wereld in te gaan. 



Ik weet niet of het u, of het jou is opgevallen, maar de tweede 

lezing opende met de woorden ‘Toen het zover was, toen de maaltijd 

was klaar gemaakt – trouwens een mooi gebeuren hoe ze die 

bovenzaal vinden – die wordt ‘gastenvertrek’ genoemd; waar hebben 

we dat woord eerder gehoord? In Bethlehem was daar geen plaats, 

maar hier is alle ruimte – toen alles klaar was, ging Hij met de 

apostelen aanliggen voor de maaltijd. Apostelen al ... dát is hun 

roeping: er op uit gezonden worden in de wereld! 

Maar dan die anticlimax: alsof de betekenis, de diepgang van de 

maaltijd volledig aan hen is voorbijgegaan, gaan ze samen ruzie 

maken over de vraag wie van hen de belangrijkste is. 

Dan is het alsof Jezus roept: Ho, stop! Geen heerschappij of 

macht! 

‘Laat dat bij jullie niet zo zijn!’ Zo is het onder u niet! 

‘Ik ben in jullie midden als Iemand, die dient’. Als Dienaar! 

 

Hier ligt ook de grondslag van een dienende gemeente. 

Johánnes beschrijft in zijn Evangelie hoe Jezus zijn leerlingen de 

voeten wast (H. 13) – teken van zijn liefde tot het uiterste. 

‘Voorbeeld’ in de dubbele betekenis van het woord. 

Het jullie vóór gedaan én het voor júllie gedaan. 

Dienstbaarheid tot op het kruis. 

Al tweeduizend jaar lang is de Maaltijd van de Heer het begin van 

alle Diakonie, ook vanavond weer in onze gaven. 

 

Als je zó, dienend leeft, ben je bevoorrecht en Jezus steekt in 

zijn laatste woorden de leerlingen een hart onder de riem:  

 in mijn Koninkrijk zullen we weer samen eten en drinken; 

 jullie zullen als koningen zijn. 

Maar het zal geen eenvoudige weg zijn. Er is zelfs sprake van een 

‘zwaard’ en Simon krijgt te horen dat zijn geloof het alleen zal 

volhouden door Jezus’ gebed (vs. 32). 

 

Wij hebben het - net als die eerste leerlingen - zo nodig, dat de 

Heer ons draagt, ons geloof ondersteunt in al onze vragen.  

Maar mogen ook wij dan niet op deze Witte Donderdag diezelfde 

woorden horen: 

 ‘Ik heb er zo naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te 

  eten, vóórdat de tijd van mijn lijden aanbreekt’. 

Daarom ... Welkom aan Zijn Tafel! 

 

Gesterkt door brood en wijn, de vrucht van de wijnstok  

– ja, ook wij mogen de Vader danken - 

gesterkt door Jezus Zélf kunnen we verder gaan. 

Vandaag, deze komende dagen ... en dan de toekomst in, tótdat Hij 

komt. Maranatha! 

                                              Amen 


