
Overdenking over Luk.22:29-30a gehouden op 29 maart 2018 (Witte Donderdag) 

       (lezing: Luk.22:24-30) 

 

Gemeente van Christus,  

 

Ik wil het vanavond met u eens hebben over de politiek. (dia 1) Dat vindt u misschien een 

raar onderwerp voor vanavond. Want is het vanavond niet een heel bijzondere avond, heel 

geladen, omdat we op een heel bijzondere manier de laatste uren van Jezus' leven gedenken? 

We zitten vanavond in gedachten met Jezus en zijn leerlingen in het zaaltje in Jeruzalem, 

waar Jezus hun en ons het Avondmaal gaf. Het is de vooravond van het lijden. Dan zou je 

toch andere gespreksstof verwachten dan de politiek?  

 Want we weten wel hoe zulke gesprekken in de regel verlopen. De politiek is bedoeld 

om welvaart en geluk te brengen. Maar als wij het over politici hebben, dan klinken er nogal 

eens negatieve geluiden. Als wij het hebben over de grote leiders van vandaag, over Trump of 

over Poetin - dan hebben we daar niet veel vertrouwen in, we maken ons zorgen over wat ze 

van plan zijn. En als het gaat over onze nationale leiders, over de mensen in Den Haag - dan 

klinkt er regelmatig gemopper. Niet voor niets doen lokale partijen en protestpartijen het in 

onze tijd best goed. Van praten over de politiek worden we vaak niet vrolijk. Moet dat ons op 

deze bijna heilige avond nu bezighouden?  

 Maar gemeente, ik heb het niet bedacht. Dat heeft Jezus gedaan. Hij snijdt aan de 

avondmaalstafel de politiek aan, en zelfs bij Jezus hoor je een negatieve ondertoon. Vorsten 

heersen over onderworpenen, zegt Jezus. De gewone man is bij hen niet in tel. En ze zijn er 

zeer aan gehecht, dat de mensen hen prijzen, dat ze hen weldoeners noemen, dat ze hen naar 

de mond praten - van critici moeten ze niet zoveel hebben, en een oppositie vinden ze maar 

lastig. Er mag in de loop der eeuwen best heel wat veranderd zijn, maar in de kern is het nog 

altijd waar. Wie het niet met de president eens is krijgt in Amerika ontslag, en in Rusland 

wordt hij monddood gemaakt, en als de burgers in een referendum het verkeerde hokje 

hebben ingekleurd zegt de regering: onze plannen gaan toch door.  

 Maar wat heeft dat nu met deze avond te maken? Meer dan u misschien denkt. Als 

leerlingen van Jezus krijgen wij vanavond een uitdagende opdracht en een prachtige belofte. 

(dia 2) Die opdracht is: laat het bij jullie anders zijn! Waarom? Omdat het bij Jezus anders is! 

Hij is ook een leider. Maar Hij lijkt niet op een politicus. "Ik ben in jullie midden als iemand 

die dient", zegt Jezus.  

 En zo ontmoeten wij Jezus vanavond ook, en morgen weer: als de Dienaar van de 

mensen, als ónze Dienaar! Johannes vertelt, dat het op die laatste avond zo al begonnen was, 

toen Jezus de voeten waste van zijn leerlingen. En als Jezus het brood breekt, en de beker 

rondgeeft, dan doet Hij dat om ons te dienen. Ja, de gave van het Avondmaal is zijn dienst aan 

ons, en het spreekt van Hem die zijn lichaam laat breken om ons te helen, en zijn bloed laat 

vergieten om ons het eeuwige leven te geven.  

 En nu is het de uitdaging, dat wij genezen worden van die stille drang in ons om te 

tellen, om belangrijk te zijn, - kijk naar de politiek, zegt Jezus, en kijk daarna naar Mij. Waar 

word je beter van? Is het niet van Hem, die zichzelf vernederde om ons te redden? En zo wil 

Jezus ons denken en voelen bekeren, dat wij geen heersers, maar dienaren willen zijn, net 

zoals Hij. Dat is zijn uitdaging: Leef niet als een vorst, maar als een dienaar. Zoek niet jezelf, 

maar de ander.  

 Want die weg, daar is een prachtige belofte aan verbonden. (dia 3) Uit die belofte leeft 

zelfs Jezus. Waarom gaat Hij de weg naar Golgotha? Omdat God Hem heeft bestemd voor het 

koningschap! Jezus weet, dat als Hij trouw is aan God, trouw aan zijn roeping, trouw aan het 

zich geven tot het einde toe, dat daar dan Gods zegen op rust. Zo klinkt op deze donkere 

avond een toon van overwinning. Wat wij in deze dagen in de kerk nog intenser beleven dan 



anders, dat is geen tragisch en donker verhaal; dat is de weg naar het koningschap. Die weg 

gaat door het lijden heen, maar loopt uit op grootse dingen. De duivel wordt overwonnen! De 

macht van de dood en de schuld wordt gebroken.  

 En dat is niet alleen een belofte voor Jezus. Wat God Mij geeft, zegt Jezus, geef Ik aan 

jullie. Ik bestem jullie ook voor het koningschap, als je in mijn beproevingen bij Mij blijft. 

Want jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel! Jullie krijgen koninklijk 

voedsel. Jullie zullen delen in mijn eer.  

 Want de heersers op aarde, die houden hun macht en hun eer angstvallig vast. Maar 

Jezus is totaal anders, Hij is gekomen, om met ons te delen, om ons zijn leven te geven, om 

ons Gods kinderen te maken met Hem die Gods eigen Zoon is. De Avondmaalstafel is daar 

een teken van. Wij nemen hetzelfde brood, drinken dezelfde wijn, heel bescheiden. We laten 

ons door Jezus dienen, we laten ons door Hem redden. We aanbidden Hem als onze hoop, 

juist nu Hij nederig ons dient, voor ons lijdt.  

 En zo zit er in het Avondmaal de herinnering aan een grootse belofte. Het komt goed, 

is ons door Jezus gezegd. Hij gaat de weg van de Koning - het staat straks zelfs boven het 

hoofd van Jezus aan het kruis te lezen. Hier hangt de Koning. De leiders, de heersers, die 

zullen erom lachen. Maar wij weten dat het waar is. Een echte koning, die dient. En God 

beloont echte koningen. En Jezus beloont zijn trouwe volgelingen.  

 Want de beloften die politici doen, daar kun je vaak niet op bouwen. Maar wat Jezus 

zegt en belooft, daar kunnen we op aan.  

 

       Amen.  

 

 

dia 1 Praten over de politiek 

dia 2 Een uitdagende opdracht: Laat het bij jullie anders zijn! 

dia 3 Een prachtige belofte: bestemd voor het koningschap! 


