
Witte Donderdag 14 april 2022 – De Beker en het Brood, als tekenen van 
bevrijding 
 
[ DIA ]  ‘Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag  

wie van hen de belangrijkste was.’ 
Je kijkt naar het journaal, en net als gisteren en eergisteren, kapotgeschoten huizen, 
ronddolende en huilende mensen. Het is niet te bevatten.Hoe kan dit? Je hoort hoe onze 
ministers sancties afkondigen. En aan het eind van het journaal wordt gezegd dat Nieuwsuur 
erop door zal gaan. Dat wil zeggen: journalisten die ter plekke zijn geweest, militaire 
deskundigen en politieke leiders zullen aan het woord komen. En hoewel de beelden nog 
natrillen, gaan we ook weer over tot de orde van de dag. Met een bezwaard hart, maar ja, 
voor nu, wat kun je doen? Moet je iets doen? Stel dat zich ergens deze dagen een gesprek 
ontwikkelt. Iemand zegt iets, jij reageert, en even later ben je druk in gesprek. En stel dan 
eens dat dát gesprek uitloopt op de vraag wie er gelijk heeft. Eigenlijk over de vraag wie het 
belangrijkst is. In het Evangelie komt die vraag overigens niet zomaar uit de lucht vallen. 
Jezus en zijn leerlingen vieren het pesachmaal, de maaltijd van de uittocht. Als Joden staan 
ze stil bij de donkere dagen van weleer, de slavenarbeid, de onderdrukking in Egypte, dus bij 
de immense last van het verleden. Toch is het geen treurmaal, eerder een feestmaal. Want 
niet de duisternis, maar de uittocht uit de duisternis staat centraal. Het is het feest van de 
jeugd van Israël, zoals de profeet Hosea het later zal noemen: 

‘En Israël zal Gods liefde beantwoorden,  
als in haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte.’ 

Israël wegtrekken uit Egypte, aldus Hosea, is de tijd van de eerste liefde. De tijd van 
verrukking, van jong zijn, van enthousiasme. Maar als je viert hoe mooi het was, hoe fris en 
enthousiast het volk mocht leven, dan proef je ook hoe spannend dit moment is. Jezus 
voelde het kwaad en de duisternis naderen. En als iemand uit de vertrouwde kring een 
verrader blijkt te worden, dan komt in het hart van het feest, van deze maaltijd, de 
duisternis binnen. Opeens gaat de feestelijke sfeer totaal teloor. Je kijkt met andere ogen 
naar jezelf, en naar degene die naast je zit. Zou hij? Nee, ik kan het me niet voorstellen. 
Maar misschien toch. . . ? En voordat je het weet is er onenigheid en gaat het over macht en 
verraad. 
 
[ DIA ] Jezus zei tegen hen:  

‘’Wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 
Laat dat bij jullie niet zo zijn! 
De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar.’ 

De woorden van Jezus zijn kort en bondig, de leider is de dienaar. En bijna als vanzelf gaan 
onze gedachten uit naar dat bekende moment dat Jezus de voeten van zijn leerlingen waste. 
Ford Madox Brown, een Engelse schilder verbeeldde dat rond 1850 op deze manier. Op de 
voorgrond twee personen, Jezus en Petrus. Jezus buigt zich voorover, naar de voeten van 
Petrus. Petrus buigt zijn hoofd. Is hij nors, zoals sommigen denken? Of is hij vooral 
ingetogen, verstild, na zijn heftige eerste reactie? Ik denk dat laatste, Petrus vouwt de 
handen, alsof hij het biddend ontvangt. Op de rand van het schilderij zie je zeer donkere 
stukken. Eigenlijk zitten de leerlingen zo half en half in de duisternis. Alsof ze door naar de 
tafel te buigen, pas weer in het licht komen. Want dat is duidelijk die tafel is als een lichtend 
centrum in de donkere wereld.  Om zo te zeggen: als je gelooft, ben je niet meteen vrij van 
alle indringende, donkere beelden. Maar je mag wel aanschuiven aan de oplichtende tafel 



van de Heer. De Heer knielt bij Petrus en wast zijn voeten. Petrus en Jezus, direct verbonden 
met in een soort innige nabijheid. De kleur van de verbondenheid wordt zichtbaar in het 
rood van het waswater. Rood van het bloed, rood van de nieuwe wijn die opgediend gaat 
worden. 
 
[ DIA ] Ooit zei Martin Luther King:  ‘In deze woelige dagen van onzekerheid, nu de mensheid 
tot in haar voortbestaan wordt bedreigd door onheil van oorlog en van onrechtvaardigheid, 
zijn we ons ervan bewust te leven in de tijd van ernstige crisis.’ Die crisis waar dr. King over 
spreekt is niet allereerst een economische of morele crisis, maar een geestelijke crisis. Gods 
goede schepping wordt ernstig bedreigd door aanhoudend kwaad. Daartegenover volstaat 
niet onze goede wil, maar onze aanhoudende gerichtheid op Christus. Christus heeft de 
beker genomen, Hij is als de wijn uitgegoten, maar precies dat is het begin van de nieuwe 
schepping.  Zoals Christus zegt: Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En 
daarom: 

Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen: 
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. 
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen 
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn. 

 


