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Overdenking van 18 april 2019, Witte Donderdag 
gehouden in De Bethlehemkerk in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

HET VOORLAATSTE AVONDMAAL 

Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag 

komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. (Matteüs 

26,29) 

Het laatste? 

Wij spreken altijd over ‘het laatste avondmaal’. Onder die titel zijn talloze 

kunstwerken gemaakt. Het bekendste is natuurlijk de iconische muurschildering 

van Leonardo de Vinci.  

Maar eigenlijk is de benaming ‘laatste avondmaal’ verkeerd. Eigenlijk moet het 

‘het vóórlaatste avondmaal’ heten. De maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen 

zou in zijn eigen ogen niet het laatste zijn. Er zou er nog één komen, namelijk als 

het Koninkrijk van God aanbreekt. Dan zal het laatste avondmaal gevierd 

worden. 

Hoop 

Ik vind dat een van de meest ontroerende woorden van Jezus. In het donkerste 

uur van zijn leven op aarde, met de dood voor ogen, kijkt hij – nee, niet terug op 

wat er geweest is. Dat zouden wij doen. Wij zouden misschien de balans 

opmaken van ons leven. Afscheid nemen van wie ons dierbaar zijn. Maar Jezus 

kijkt vooruit. 

Hij kijkt daarbij voorbij zijn eigen dood. Er zullen andere tijden komen. Dan zal 

Hij met zijn leerlingen verenigd zijn in de wereld van het licht. Dan zal het 

avondmaal alleen maar feest zijn. Waar nu aan tafel alleen bedrukte gezichten 

zijn, zal de vreugde regeren. Er spreekt hoop uit Jezus woorden. Hoop die voorbij 

ziet aan alle donkerheid. 

Vooruit 

Het avondmaal is een van de rijkste symbolen die Jezus ons naliet. Aan het 

avondmaal kijken wij terug, omhoog, om ons heen én vooruit. We kijken terug 

naar de weg die Hij onder ons ging. We gedenken zijn dood. Maar we kijken ook 
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omhoog: naar God die ons in Jezus zijn grenzeloze liefde toonde. We kijken om 

ons heen, namelijk naar elkaar, want Jezus heeft ons bij elkaar gebracht. 

Maar we kijken ook vooruit: naar een wereld waarin God alles in allen zal zijn. 

Het avondmaal is de maaltijd van hoop en verwachting. De wereld wordt nieuw. 

Niet: de wereld zal ooit misschien weleens nieuw worden. Nee, de wereld wordt 

nieuw. Het is al bezig. Het is al begonnen in Jezus. En als die wereld voltooid is, 

zal de wijn opnieuw rondgaan. Het avondmaal wordt een bruiloftsfeest. 

Witte Donderdag 

Terugkijken, omhoog kijken, om ons heen kijken, maar het vooruitkijken heeft 

het overwicht. Althans bij Jezus. Zelfs in het uur van zijn dood, brandt de vlam 

van de hoop onverminderd. En daarom: hoe donker ook ons leven kan zijn, hij 

hield de vlam van de hoop over ons leven brandend. En daarom kan jij misschien 

ook voorbij jouw donkerheid kijken. Hij zag toekomst – ook voor zijn leerlingen. 

Daarom word jij met je gesloten leven, ook in ruimte gezet.  

Van het avondmaal is in de loop der tijd nogal eens een bedrukt ritueel gemaakt. 

Met name in protestantse kringen. Maar zelfs toen de schaduw van het kruis al 

over hem heen viel, zag Jezus het licht achter de donkere schaduw. Dat maakt 

zelfs deze donkere donderdag wit – kleur van het licht, van de diepe vreugde.   

 


