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Overdenking donderdag 18 april 2019      Witte Donderdag 
De Schutse 
 
ds. Joep Dubbink 
 
 
(Lucas 22, delen, Woord voor Woord) 
 
Lieve mensen, 
 
De leerlingen van Jezus, dat zijn wij. Overal waar in het verhaal van Jezus wordt verteld over de 
discipelen, mag je jezelf op die plaats denken. Dat lijkt me de goede manier om de verhalen over 
Jezus’ leerlingen te lezen – anders gaat het alleen maar om een geschiedenis van bijna 2000 jaar 
geleden, maar het gaat over nu, over ons.  
 
Die leerlingen zijn niet allemaal gelijk. Er zijn verschillende typen onder, verschillende persoonlijk-
heden, zoals ook wij zoals we hier zitten allemaal verschillend zijn. Minstens drie of vier verschillende 
houdingen komen we tegen in het lijdensverhaal van Jezus: die van Judas, die van Petrus en die van 
de andere leerlingen. Welke houding is voor ons herkenbaar? 
 
Eerst Judas maar, de verrader. Dat zijn wij toch niet, dat staat toch wel heel ver van ons af?! Wij 
zouden toch Jezus en alles waar hij voor staat niet verraden? Zeker niet, maar het loont de moeite te 
proberen, Judas te begrijpen. Demonisering van Judas is te makkelijk, en die begint al in de bijbel. 
Alsof het niet erg genoeg is dat hij Jezus verraden heeft, vertelt Johannes ook nog eens dat hij de kas 
bijhield en daaruit stal (Joh. 12:6), en zo is het verder gegaan. Als zijn motief verder gaat dan het 
geld, die luizige 30 zilverstukken (een maandsalaris), dan denken we meestal aan ongeduld: mogelijk 
zag Judas Jezus werkelijk als de nieuwe messiaanse koning, die Herodes van de troon zou stoten. 
Toen duidelijk werd dat dat niet ging gebeuren, raakte hij teleurgesteld en gefrustreerd, en gaf Jezus 
aan. Misschien zelfs wel, denken sommigen, om Jezus voor het blok te zetten en te dwingen, nu 
werkelijk aan de dag te treden als bevrijder. 
 
Wie vergelijken we met Judas? Als de uitleg die ik gaf juist is, dan denk je aan geradicaliseerde 
mensen, die voor een doel dat op zich nog wel goed is, vreselijke middelen inzetten. Rellen schoppen 
en vernielingen aanrichten vanwege het klimaatprobleem, zoiets; of je nieuwe utopische wereld met 
geweld en dwang willen vestigen. Judas is de wanhopige volgeling, die een ideaal heeft maar niet 
meer in relatie met mensen, niet meer gedragen door liefde.  
 

* * * 
 
De tweede die eruit springt is Petrus. De meest uitgesproken en enthousiaste aanhanger van Jezus, 
die heeft voor ‘ie het weet een belofte gedaan die hij niet weet te houden. Hij blijkt een stuk minder 
dapper dan hij dacht, hij wil wel van alles maar als hij er gevaar door gaat lopen, dan niet. Hij komt 
zichzelf verschrikkelijk tegen als de haan straks kraait, en de voorspelling van Jezus uitkomt dat hij 
dan al drie keer Jezus heeft laten vallen, zijn band met hem heeft ontkend.  
 
Wie zijn de Petrussen in ons midden? Zijn het de politici die van alles beloven maar er later op terug-
komen, die het lef niet hebben om te staan voor principes? Tegelijk wil ik Petrus ook weer niet te 
hard vallen: hij doet tenminste iets! Je kunt de fout van Petrus makkelijk vermijden door je maar op 
de vlakte te houden, nooit je nek uit te steken, nooit ergens voor warm te lopen. Maar zou het 
verhaal van Gods koninkrijk gebaat zijn bij zulke voorzichtigheid, mensen die altijd de kat uit de 
boom blijven kijken? Mensen die altijd sceptisch zijn bij een nieuw plan, ‘zal toch wel niks worden’. 
Dan liever een Petrus die een keer op zijn snufferd gaat en zichzelf tegenkomt! 
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* * * 

 
Maar het meest herkenbaar is, denk ik, het in slaap vallen van de leerlingen. Bij Matteüs en Marcus 
neemt Jezus de drie vooraanstaande leerlingen mee, Petrus, Johannes en Jacobus (Mar 14:33, Mat 
26:37), de vertrouwelingen. Bij de vertelling volgens Lucas gaat het om allemaal: allemaal vallen ze in 
slaap. Hoe kan dat nou? 
 
De basiscatechisanten hebben voor ons die houding van de leerlingen uitgespeeld, met een spiegel-
verhaal, en dat helpt. En wat is dan waar ze allemaal aan lijden: onverschilligheid. Het lijkt wel of het 
ze geen moer interesseert, alsof ze niet werkelijk betrokken zijn. Je vriendin moet een belangrijke 
spreekbeurt houden? Mwa, haar probleem. Je vriend, je leider, degene van wie je hoopte dat hij de 
nieuwe koning zou worden, die loopt groot gevaar; hij heeft al verschillende malen gezegd dat hij 
gearresteerd, veroordeeld en ter dood gebracht zal worden – en wat doe je? Slapen. Het komt blijk-
baar niet echt binnen. Ze liggen er, zogezegd, niet wakker van. Hoe kan dat nou? Is dat onze mense-
lijke aard, dat we vooral op onszelf gericht zijn, en dat we na een Pesachmaaltijd en een paar bekers 
wijn achter de knopen niet meer aanspreekbaar zijn op wat anderen dreigt te overkomen?  
 
Het is, wat een groot theoloog (Karl Barth) ooit ‘de zonde der traagheid’ heeft genoemd, misschien 
wel de meest voorkomende zonde: dat we wel goede bedoelingen hebben, niks verkeerds in de zin, 
maar dat goede komt er niet van, het wordt niks met die goede bedoelingen. Want er zijn nog zoveel 
andere dingen. Er is weet ik wat in de wereld aan de hand, van schrijnend onrecht tot eenzaamheid 
dichtbij, maar wij zijn druk met onszelf. Dat is een hele lastige, want het is waar! Maar hoe waar het 
ook is, telkens als ik dit aanroer denk ik: als nu maar niet de verkeerde mensen zich dit aantrekken, 
de mensen die al zoveel doen voor anderen, of de mensen die de grootste moeite hebben om hun 
leven überhaupt op de rails te houden. Maar ik moet het toch zeggen want het is wel heel wezenlijk 
wat Jezus van ons vraagt: om in elk geval betrokken te zijn. 
 
Jezus weet ook wel dat zijn leerlingen hem niet kunnen redden. Maar zijn angst is groot – bij Lucas 
wordt dat menselijke van Jezus, zijn angst voor de pijn en verlatenheid van de volgende dag, aan-
grijpend getekend. Zelfs een engel die hem kracht komt geven kan hem niet van zijn angst verlossen, 
‘zijn zweet valt als bloeddruppels op de grond’. In zo’n situatie hadden zijn vrienden echt iets kunnen 
betekenen, het had verschil gemaakt. Onderschat niet wat je kunt doen, denk niet dat het toch niks 
uitmaakt wat jij doet.  
 

* * * 
 
Tenslotte moeten we het over Jezus zelf hebben. Hij gaat in dit hele verhaal op een onvoorstelbare 
manier zijn weg, doodsbang maar niet aarzelend. Hij vlucht niet, hoewel dat vast nog wel gekund 
had. Hij gaat de weg van eenzaamheid, vernedering, kruis en dood. Wat dat betekent, dat gedenken 
we morgen, en dat is heftig. Vandaag wagen we het, om niet een en al treurig te zijn, ook al is het 
verhaal al zo vaak verteld en herhaalt het zich ook zo vaak: iemand die het goede wil maar wordt 
tegengewerkt. 
 
Wat is het bijzondere van Jezus, waarom hebben we het nog wel over hem en niet meer zo vaak over 
al die andere slachtoffers van vervolging, die anderen die monddood gemaakt zijn? Dat heeft te 
maken met wie Jezus is; met zijn ongehoorde toewijding aan de zaak van zijn Vader, het koninkrijk 
van recht en vrede dat we verwachten. Bij hem géén overhaaste radicalisering, bij hem geen bluf van 
grote beloften en als het erop aankomt je terugtrekken; en bij hem geen verlies van concentratie, 
geen afleiding, maar honderd procent toegewijd aan de liefde voor mensen, ongeacht de consequen-
ties voor hemzelf. 
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Wat hij ons naliet, behalve het verhaal, is de maaltijd die we vieren. Die brengt ons heel dicht bij 
hem. Zo broos en breekbaar als de matses, zo broos en breekbaar is een mens, en Jezus liet zich 
breken, en stelde zo het menselijke verzet tegen Gods goede toekomst aan de kaak.  
 
Dat breken en delen, uitgieten van de wijn van het koninkrijk, maakt niet meteen verschil, dat heft 
geen armoede op, de wereld wordt er niet direct beter van. En toch geloven we, dat dit vieren en 
gedenken ons anders maakt: bedachtzamer, zachtmoediger, meer geneigd om mensen te worden 
die geleerd hebben van die man van Nazaret. Telkens weer zullen we uitvallen, telkens weer tekort-
schieten, maar vanavond worden we weer ingeschakeld, mogen we in hoop en verwachting deel 
gaan uitmaken van die dwaze stoet van volgelingen van die Messias. Amen. 
 


