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OVERDENKING bij Marcus 14: 22 
 

Gemeente van JC,   

 
1 Op deze avond van Witte Donderdag horen we het verhaal van 

Marcus over Jezus’ laatste pesachmaal met zijn leerlingen. Normaal 
gesproken vieren we hier elk jaar op Witte Donderdag de maaltijd met 

matses, druivensap en wijn staande in een grote kring. Helaas gooit 
corona ook nu weer roet in het eten. En dus overdenken wij vanavond 

online de betekenis van de instelling van deze ‘heilige maaltijd met brood 
en wijn’. We vormen vanuit de kerk en onze huiskamers digitaal een 

geestelijke gemeenschap met Christus. En alles wat we hier horen en 
doen, staat in het teken van terugblikken, herbeleven en vooruitkijken. 

Zalig de dag waarop wij weer samen fysiek aan tafel kunnen gaan als 
geloofsgemeenschap van Christus. We blikken terug op toen: Jezus nam 

een brood en een beker, Hij sprak een zegengebed uit en deelde het uit. 
Jezus’ laatste pesachmaal op het feest van het Ongedesemde brood en 

het geslachte paaslam, is nadien eeuw in eeuw uit gevierd en uitgebeeld 

door christenen van alle tijden en plaatsen, tot nu toe. Nu lijkt de tafel 
met Jezus leeg, zonder mensen, wegens lockdown en quarantaine. 

 
2 (Dia) In de kathedraal van Lucca hangt dit schilderij van Tintoretto 

over het Laatste Avondmaal. De oud-diplomaat Edy Korthals Altes (97 
jaar) vertelde onlangs in het dagblad Trouw dat hij elk jaar deze 

kathedraal en dit schilderij bezocht. Toen zijn ogen 11 jaar geleden 
minder werden, ging hij er gek genoeg meer in zien. Edy zag dit: Let eens 

op dat enorme contrast tussen de leerlingen aan tafel. Wat een verschil. 
Ja, hoe zit jij er eigenlijk bij? 

Net als de voorste leerlingen? Zij zijn druk in gesprek, enkel bezig met 
zichzelf. Of als de leerlingen achteraan dichtbij Jezus? Zij worden diep 

geraakt worden door het licht van Jezus. Christus die geeft, deelt en 
voedt. 

 

Kunnen u, jij en ik vanavond ondanks de fysieke afstand toch iets 
meekrijgen van dat wonder en dat licht van Jezus? Kunnen wij, ook al 

ontvangen wij nu niet daadwerkelijk brood en wijn uit Zijn hand, toch iets 
proeven en smaken van de diepere betekenis en verbinding? Dit is mijn 

lichaam. Dit is mijn bloed. 
 

3 Daarom deze oefening: Stel je eens voor: jij zit eveneens aan tafel 
dicht in de buurt van Jezus, de man in het volle licht, mens vol van God. 

Je ziet zijn lichtend aangezicht, Hij buigt zich voorover naar jou toe... 
 

a Wat gebeurt er nu met jou? (stilte) 
 

Jezus neemt een brood, hij breekt het, 
spreekt het gebed uit: ‘Here, zegen deze spijze amen’ 

en Hij geeft een stukje brood aan jou 
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b Wat gaat er nu door je heen? (stilte) 

 

Jezus zegt daarna: ‘Dit is mijn lichaam.’ 
 

c Wat betekenen deze woorden voor jou? (stilte) 
 

Daarna neemt Jezus een beker, Hij dankt God 
en geeft de beker aan jou? 

 
d Wat ervaar je nu? (stilte) 

 
 

Daarna zegt Jezus: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond.’ 
 

e Wat betekent deze zin voor jou? 
Ervaar jij een bloedband met Hem? Met God? Met de anderen? 

(stilte) 

..... 
Jezus spreekt daarna over de vrucht van de wijnstok en een nieuwe 

maaltijd in het koninkrijk van God. 
 

f Wat betekent dit voor jouw geloof, voor jouw hoop, voor jouw 
liefde? 

(stilte) 
 

4 Ja, vandaag gedenken en vieren wij het avondmaal anders dan 
anders. 

Zijn liefde voor ons is er niet minder om. 
En ook al mogen we nu nog niet in de kerk samen de lofzang zingen: 

de geestelijke bloedband met Christus is niet stuk te krijgen. 
 

Of om het tenslotte met tafellied 567 te zeggen: 

 
1 Hij onthaalde ons aan tafel, lam van Pasen,  

 
2 hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten.  

 
3 Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen,  

 
4 hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde  

 
5 en omvat in dit gebaar de hele aarde.  

 
6 Hij dronk wijn om onze pijn, om onze vreugde,  

 
7 voor de Grieken en de Joden (voor ons allen): brood gebroken.  
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Amen 
 


