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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Vandaag mochten we in het evangelie zien 

hoe Jezus de voeten wast van zijn leerlingen. 

Wat een nederigheid! 

Jezus, als Heer en Meester, 

wast de voeten van zijn leerlingen! 

 

Ik moest even aan het volgende denken: 

Stel je voor dat één van onze twee bisschoppen 

bij mij met de auto langs zou komen, 

aan de deur van mijn pastorie zou aanbellen 

en dan zou vragen: 

"Rob, kan ik nog iets voor jou doen, een boodschap of zo?" 

Nou, ik kan u zeggen:  

ik zou mij hoogst opgelaten voelen. 

En ik zou waarschijnlijk net zo als Petrus zeggen:  

"Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen." 

 

Toch is dat precies wat Jezus deed  

in het evangelie van vandaag. 

Jezus legt zijn bovenkleren af. 

Alsof Jezus zijn waardigheid als Heer en Meester aflegt. 

Alsof de bisschop zijn mijter en bisschopsstaf 

zou neerleggen. 

En dan omgordt Jezus zich met een linnen doek. 

Wij zouden misschien zeggen: 

Jezus deed een overall aan. 

En zo wast Hij de voeten van zijn leerlingen. 

 

Dat is Jezus. 

De Zoon van God, aan wie alle macht is gegeven 

in de hemel en op aarde. 

En nu legt Hij al die macht af om ons te dienen. 

Om ons de voeten te wassen. 

Om al ons vuil, al onze zonden op zich te nemen. 

Als een Lammetje. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
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Vandaag vieren wij ook de instelling van de Eucharistie. 

Wij denken wel eens dat de Eucharistie  

iets heel ingewikkelds is. 

Iets voor hele knappe theologen. 

Maar in de Eucharistie wil Jezus juist 

heel eenvoudig en dicht bij ons komen. 

En eigenlijk vraagt Jezus dan maar één ding van ons, 

namelijk, om te eten en te drinken. 

Te eten van het brood en te drinken van de wijn. 

Het brood waarvan Jezus zegt: "Dit is mijn lichaam." 

En de wijn waarvan Jezus zegt: "Dit is mijn bloed." 

Dat is het enige dat Jezus van ons vraagt. 

 

En nu bedenk ik mij ineens: 

Wat is er nou eenvoudiger dan eten en drinken. 

Een pasgeboren baby kan dat al. 

Hij kan nog niet staan of lopen, 

Hij kan nog niet praten. 

Maar hij kan wel al eten en drinken. 

En dat is dan ook het enige wat Jezus van ons vraagt  

bij de Eucharistie. 

"Eet en drink van Mijn Lichaam en Bloed." 

Zo eenvoudig, zo dichtbij. 

 

En tegelijk is de Eucharistie ook iets heel verhevens. 

Waarom dan? 

Wel, het was Wittedonderdagavond. 

Jezus ligt mijn zijn leerlingen aan tafel. 

Heel ontspannen en heel vertrouwd. 

Maar tegelijk wist Jezus ook dat Hij slechts een paar uur later, 

op Goede Vrijdag, zou sterven aan dat kruis op Golgotha. 

 

En Jezus neemt dan tijdens die maaltijd brood en wijn 

en zegt dan: "Dit is mijn Lichaam en dit is mijn Bloed." 

En inderdaad, een paar uur later zou Hij ook  

werkelijk zijn Lichaam en zijn Bloed geven 

aan dat kruis op Golgotha. 

 

Maar wat betekent dat dan voor ons? 

Ik denk dat wij in de Eucharistie op een unieke manier 

ons kunnen verbinden met het sterven en verrijzen van Jezus. 
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Laat ik het proberen uit te leggen. 

Als wij één worden met zijn sterven, 

dan mag ook alles in ons sterven  

dat niet goed is in ons zelf. 

Ons egoïsme, onze pijn, ons verdriet. 

Onze angsten, eigenwijsheid en noem maar op. 

Het mag allemaal sterven met Jezus aan dat kruis op Golgotha. 

 

En vervolgens mag dan drie dagen later, Pasen,  

als het ware de betere versie van onszelf verrijzen. 

Dan mogen wij verrijzen bevrijd van al onze angsten en pijnen. 

Zoals wij ooit bedoeld waren door God onze Schepper, 

nog vóór de zondeval. 

 

Weet u, wij proberen altijd onszelf op te poetsen. 

Als we egoïstisch zijn, proberen we onszelf te dwingen  

om wat aardiger en behulpzamer te zijn voor anderen. 

En zo proberen wij onszelf op te poetsen. 

 

Maar Jezus werkt veel radicaler. 

Ons egoïsme moet sterven. 

En een nieuwe mens mag in ons verrijzen. 

In de eucharistie mogen wij gewoon door te eten en te drinken 

het slechte in ons afleggen in Jezus' dood 

en het goede aandoen in zijn verrijzenis. 

 

Misschien toch een beetje moeilijk om te begrijpen? 

Maar zo zien we dat ook terug in de natuur. 

De bomen sterven in de winter 

om in de zomer weer opnieuw op te bloeien. 

Er wordt niets opgepoetst. 

Oké, we snoeien en bemesten de bomen natuurlijk wel.  

Maar uiteindelijk is het een jaarlijks sterven en verrijzen. 

Dat is ook het geheim van ons geloof. 

Mysterium fidei. 

Deel krijgen aan Jezus' sterven en verrijzen. 

In de Eucharistie mogen wij deelnemen aan dat geheim. 

Nogmaals, heel eenvoudig, door te eten en te drinken  

van zijn Lichaam en Bloed. 

Kan het nog eenvoudiger! 

Maar zo wil Jezus tot ons komen. 

Zo eenvoudig, zo dichtbij. 

Amen. 


