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Het zou zijn galgenmaal worden, dat paasmaal dat Jezus daar in de 

bovenzaal te Jeruzalem samen met zijn leerlingen vierde.  

We herinneren ons vooral de woorden die Jezus er sprak: unieke woorden, 

vreemd en verrassend, zoals niemand anders ze ooit heeft uitgesproken. 

 

Daarom zullen wij ze in het tafelgebed van deze avond accentueren door 

ze te zingen: “dit is mijn lichaam voor jullie” of te wel: “dit brood ben ik: 

mijzelf gevend tot het uiterste.., Hier ben ik voor jullie, om je te bevrijden 

uit je slavernij, uit wat jullie gevangen houdt; om je opnieuw te leiden 

naar het beloofde land, naar Gods’ koninkrijk”. En over de wijn zullen we 

zingen: “dit is mijn bloed”. Alsof Jezus zegt: “het lam dat voor het 

paasmaal moet worden geslacht, ben ik. Een offer om God en mens met 

elkaar te verzoenen in een nieuw verbond.” 

En dan volgt een aansporing om het ritueel vast te houden: “blijf dit doen 

om mij te gedenken”. 

 

Zo worden de bekende woorden van Jezus tot ‘instellingswoorden’: de 

Eucharistie is geboren. De oudste beschrijving daarvan hoorden we zojuist 

in de tekst van Paulus aan de Korintiërs uit de jaren 50-60. Vooráfgaand 

aan die tekst beschrijft hij hoe de Christenen de Eucharistie – die toen nog 

was ingebed in een maaltijd – moesten vieren: als een gemeenschap van 

broeders en zusters, niet hebberig of ieder - voor - zich.  Je mag niemand 

van Gods verbond met de mensen uitsluiten. 

 

In de beschrijving van het paasmaal door Johannes komen de 

instellingswoorden niet voor. Bij hem wordt de voetwassing het 

middelpunt van het samenzijn. Jezus die als grootste, als meester, als 

hogepriester, het werk doet van de kleinste, de knecht – de rollen 

omgedraaid. 

Petrus snapt het niet, maar Jezus legt zijn gebaar uit. Het is een manier 

om duidelijk te maken hoe de wereld van God er uit ziet. Daar keer je je 

toe naar de ander, en ontdekt in hem/haar sporen van God. 

Later, aan tafel, wordt het nog duidelijker als Jezus zegt: “Ik geef jullie 

een nieuw gebod: heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad. Daardoor zal 

iedereen zien dat je mijn leerlingen bent.”  

 



Zo maakt Jezus duidelijk dat de deelname aan de tafel en het dienen van 

elkaar één geheel vormen. Eucharistie is er niet zonder diaconie. Je kunt 

je niet tegoed doen aan een feestmaal, als je broeder of zuster buiten in 

nood is.  

Jezus wil niet geprezen worden, als je je medemens vernedert.  

Als het Evangelie zegt dat Jezus alle macht heeft gekregen van zijn Vader, 

dan weten we nu wat die macht inhoudt; dat hij in staat is om lief te 

hebben met een pure, oprechte en belangeloze liefde … met een zachte 

liefde van binnenuit. Deze caritas wil Jezus aan zijn leerlingen – aan ons – 

overdragen. 

 

Ik moet hierbij erg denken aan Paus Franciscus die het ritueel van de 

voetwassing ook buiten de liturgie van Witte Donderdag laat plaatsvinden. 

Vorige week zag ik hem in een documentaire op bezoek in een 

gevangenis. Daar sprak hij de gevangenen toe, meestal jongere mensen 

van verschillende komaf, overtuiging of beweging.  

De camera zoemde op hen in: mensen met vervreemde, gepijnigde, 

getekende gezichten, soms getatoeëerd, of met tranen in de ogen, maar 

allemaal met open oren en open ogen op de Paus gericht, want hij sprak 

hen aan als broeders en zusters. Hij sprak hen aan vanuit zijn hart, liet 

horen dat hij niet in de zwart-wit patronen dacht van goede en slechte 

mensen en hij riep hen op om de goedheid in hun eigen hart weer op te 

zoeken. 

 

Toen ging hij door de knieën om een aantal van hen de voeten te wassen, 

van mannen, van vrouwen, christenen of niet, getatoeëerde of niet. En na 

iedere voetwassing keek hij omhoog, de gevangene in het gezicht. 

En die keek Paus Franciscus aan, geëmotioneerd door zoveel oprechte 

liefde. Ja; hier wordt caritas geboren.  

 

Dat ook u dat ook jij deze caritas mag ontvangen en mag doorgeven dat 

is mijn Paaswens voor dit jaar. En dat caritas het mag winnen van de 

verharding, van de polarisatie in onze dagen. 

 

 


