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Preek van 2 april 2015, Witte Donderdag, 

gehouden in de Bethlehemkerk in Papendrecht  

door Piet van Die 

 

TOT HET BITTERE EIND 

 

…en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. (Johannes 13,1) 

 

Ze staan bij elke artiesteningang en bij elke spelersbus van voetbalclubs: fans die 

met hun idool op de foto willen. Vaak nemen ze die foto zelf en zo’n selfie zetten 

ze dan vervolgens op Facebook. Want wie wil er nu niet graag gezien worden 

met een beroemdheid? De roem van zo iemand straalt dan immers ook een 

beetje af op jou!  

 

Er is een tijd geweest dat zoiets ook voor de fans van Jezus gegolden moet 

hebben. Er waren natuurlijk nog geen social media, geen smartphones en op 

handtekeningen werd ook nog niet gejaagd. Maar Jezus werd wel bewonderd. 

Hij trok drommen mensen aan. Hij had iets dat wij niet hadden. Hij leek zo 

ongehoord dicht bij God te leven. Alsof hij rechtstreeks uit de hemel aan was 

komen wandelen. Waar hij kwam leek het licht aan te gaan – het licht van Gods 

Koninkrijk. En de mensen wilden dat iets van dat licht ook op hen zou stralen. 

 

Maar wonderlijk: het leek alsof Jezus zelf dat middelpunt van de belangstelling 

niet zocht. Sterker, hij leek zich telkens eraan te onttrekken. Een paar dagen 

geleden nog maar was hij glorieus ingehaald in Jeruzalem, het politieke en 

religieuze centrum van de macht. De mensen hadden hem op het schild van hun 

bewondering gehesen. Iedereen wilde met hem gezien worden. Nou ja, de 

geestelijke elite niet – die zagen in zijn populariteit juist een bedreiging voor 

zichzelf. En terecht, want de man in de straat dacht: ‘Eindelijk iemand die de 

hoge heren eens op hun nummer zou zetten.’ 

 

Maar wat volgde er? Een omwenteling? Welnee, een anticlimax! Toen Jezus in 

het centrum van de stad was gekomen en iedereen dacht: ‘Nu gaat het 
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gebeuren’, nam hij alles in ogenschouw en…vertrok. Naar Betanië, een plaats 

aan de rand van Jeruzalem. Jezus hield zich liever op bij randfiguren en aan de 

randen van de samenleving zelf dan in het centrum – om het even of het nu het 

centrum van de macht was of het centrum van de belangstelling.   

Maar ja, daar maak je jezelf niet populairder mee. Een idool moet wel aan de 

verwachtingen voldoen. Daarom gaan er trouwens ook zoveel idolen aan 

onderdoor. Ze gaan naast hun schoenen lopen, zoals Jeremy Clarkson die zich 

god waande in de studio’s van ‘Top Gear’. Of ze kunnen maar met moeite aan de 

verwachtingen voldoen en houden zich overeind met drank of drugs, waar ze 

natuurlijk dan vervolgens toch aan onderdoor gaan. Kortom, idolen bezwijken 

vaak onder de druk van de bewondering. Jezus zal ook bezwijken. Maar niet aan 

bewondering door de zijnen. Nee, aan het omgekeerde: aan liefde vóór de 

zijnen. 

 

Teleurgesteld in hun verwachtingen zullen zijn fans afhaken. Dat proces is deze 

avond al in volle gang. De menigte die hem een aantal geleden nog op handen 

droeg is teleurgesteld afgedropen. Het is stil in de straten van Jeruzalem. Jezus 

is alleen over met zijn leerlingen. Ze vieren net als ieder ander het Joodse 

Paasfeest. De eendracht in dat kleine groepje mannen lijkt nog groot. Maar pas 

op: ook zij zullen de een na de ander afhaken. Niet alleen Judas. Ook Petrus – in 

diens eigen ogen Jezus’ grootste fan. Maar in werkelijkheid was hij fan van een 

zelfgeschapen beeld van Jezus. Als Jezus straks anders zal blijken, zal ook Petrus 

afhaken. En na hem ook de anderen. 

 

Op den duur zal er niemand meer met hem gezien willen worden. Begrijpelijk, 

want hij zal niet meer om aan te zien zijn. Een gemartelde. Een gefolterd mens 

wiens geloof zal eindigen in vertwijfeling. Van de God die zo dichtbij hem leek, 

zal hij roepen waarom die hem verlaten heeft. De bron van de hoop die hij wekte 

zal omslaan in wanhoop. Hoe zou zo iemand je idool nog kunnen zijn? Hij zal dan 

ook alleen eindigen. En het allerergste: niemand zal roepen dat hij onschuldig is. 

Ja, Judas, uitgerekend zijn verrader zal het nog roepen. Verder zal niemand het 

voor het opnemen. De kerk begon met een stelletje deserteurs.  
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Maar in al dat geweld en in al die eenzaamheid zal er één ding overblijven. 

Naarmate de bewondering van zijn schare fans zal verdampen, zal zijn liefde voor 

de zijnen overeind blijven. Toen de golven van haat steeds hoger werden, heeft 

de Zoon de Vader aangekeken en gevraagd: ‘Wat nu?’ – ‘Doorgaan met liefde,’ 

luidde het antwoord. En die weg is hij gegaan. Tot het bittere eind. Zijn geloof 

zal overspoeld worden. Zijn hoop omslaan in wanhoop. Maar zijn liefde zal de 

klip zijn waarop alle golven van haat en verraad zullen stukslaan. In die 

onvoorwaardelijke liefde zal God zich eens en voorgoed op nieuwe wijze 

openbaren op aarde. Want geloof, hoop en liefde – deze drie zijn belangrijk. 

Maar de meeste daarvan is de liefde.  

 

Vanavond wast de Zoon van God de voeten van de zijnen. Daar bouw je geen 

indrukwekkend imago mee op. Maak er een selfie van en iedereen zal zeggen: 

‘Die is niet helemaal jofel.’ Petrus wilde er dan ook niets van weten. Hij wil geen 

idool dat zich verlaagt. Hij wil fan zijn van iets dat zijn hoge idealen uitbeeldt. 

Maar de Zoon kwam om ons nabij te zijn in onze gebrokenheid. Van die 

gebrokenheid kijken wij graag weg. Hij niet. Daartoe breekt hij vanavond het 

brood. Zoals hij zelf gebroken zal worden. 

 

Je ziet op Facebook weleens staan: ‘Ik ben fan van Jezus.’ Zeg het niet te hard. 

Voor je het weet val je van je voetstuk. Laat je hem in de steek. De enige grond 

onder het geloof is niet jouw liefde voor hem, maar zijn onnavolgbare liefde voor 

jou.  


