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Overweging Witte Donderdag 2013
Het eerste dat we hoorden van paus Franciscus was dat hij de
voeten waste van de aids-patiënten in Argentinië. Wat moet
hem dit evangelie van Johannes dan ook aanspreken. Het
evangelie dat niet gaat over brood en wijn, maar zich richt op
de voetwassing. Die boodschap van de voetwassing begint niet
pas bij het Laatste Avondmaal. Zij ligt besloten in heel het leven
van Jezus.
Toen Hij bij een gastmaal zag hoe de genodigden tactloos en
onbeschaamd ruzieden om de eerste plaats, zei Hij tegen zijn
apostelen: zo moeten jullie niet doen, ga maar rustig op de
laatste plaats zitten.
Jezus ziet in deze strijd om de eerste plaats een beeld van de
wereldgeschiedenis, waar mensen steeds weer strijd voeren om
te hebben en te krijgen, waar mensen macht uitoefenen door
anderen te onderdrukken.
Zo moet het onder jullie niet zijn!
Jezus heeft heel bewust de laatste plaats gekozen. Dit heeft
Jezus ook heel uitdrukkelijk willen aantonen bij het Laatste
Avondmaal. De evangelisten vertellen wel heel bewust, hoe de
leerlingen vochten om de eerste plaats; zij voerden het drama
van de wereld nog eens in het klein op onder elkaar.
Hier tegenover stellen de evangelisten de houding van Jezus.
Hij kiest tijdens het avondmaal zijn eigen plaats. Hij kiest
bewust niet de eerste plaats, waar de spijzen het eerst
aankomen en waar je het gemakkelijkste zit. Hij neemt zelfs
niet plaats midden in de kring. Hij stelt zich bewust buiten de
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kring om allen te kunnen dienen. Hij werd de minste van de
zijnen.
In deze voetwassing drukt Jezus zijn innerlijke houding uit.
Jezus legt zijn bovenkleed af - zijn gelijkheid met God - en
bekleedt zich met het ruwe linnen van de menselijke natuur. Zo
knielt Hij voor de voeten van hen die Hem zouden verlaten en
verraden. Hij wast het vuil en het zweet van hun voeten af om
hen klaar te maken voor de maaltijd van de liefde: ‘Ik heb jullie
een voorbeeld gegeven, opdat jullie zouden doen wat Ik jullie
heb voorgedaan'.
Deze zin bevat de kern van de navolging; het is de toegang tot
de gemeenschap met Christus.
‘Ik heb jullie een voorbeeld gegeven'. Laat dit beeld van Jezus,
die knielend de voeten wast, maar eens diep op je inwerken,
want een grotere liefde bestaat er niet! Zij vindt de moed om te
dienen, zonder daardoor iets te willen verdienen. Als wij dan
straks brood en wijn delen, dan be-amen wij dat en als het
goed is wij weten wat dat wil zeggen: dat wij opgeroepen
worden om zelf een gegeven, een dienend mens te worden.
Dat wij het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven mogen
navolgen.
Dat het zo mag zijn.
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