
Lucas 22: 14-30 Witte Donderdag 29 maart 2018 
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Mensen van God,

In de veertigdagentijd hebben we hier in de Janskerk verschillende teksten van 
Paulus gelezen.

Paulus, de gedreven mens, die eerst heel fanatiek de volgers van Jezus achterna 
joeg, het liefst de dood in joeg.

En na zijn bekering, na de stem die hem dringend vroeg: ‘Saul, Saul, waarom 
vervolg je mij’ 

zich er minstens net zo gedreven voor heeft ingezet om het evangelie te 
verspreiden, volger en dienaar van Jezus te zijn. 


Het totale tegenbeeld. 

Nu is alles gericht op het licht van het evangelie, de luister van Christus, die het 
beeld van God is. 


Paulus wijst van zich af: het gaat niet om hem en om zijn medeleerlingen, de 
gemeenteleden van de gemeente in Korinthe, het gaat om Jezus Christus: hij is 
Heer, en Paulus beschouwt zichzelf als dienaar van deze heer.


Een scherp contrast met het gesprek van de leerlingen aan tafel, bij die laatste 
maaltijd, dat we lazen uit het evangelie naar Lucas, en o zo menselijk.

Klaarblijkelijk rijst de vraag op wie de belangrijkste zal zijn. Een vraag van alle 
tijden, want mensen zijn gevoelig voor macht en voor aanzien. Aanleiding voor 
Jezus om er zijn leerlingen een les over mee te geven.


‘Wie macht heeft die laat zich gelden, die wil op een voetstuk geplaatst worden. 
Laat je daar niet toe verleiden. De belangrijkste van jullie moet de minste worden 
en de leider de dienaar.’


Zo wil Jezus zelf aanwezig zijn, als dienaar: ‘Ik ben in jullie midden als iemand die 
dient.’


En dat wil Paulus op zijn beurt de gemeenteden van Korinthe meegeven. Wees 
dienaren van hem, van Jezus, die zich zo beschouwde: iemand die dient.


Het koor straks zal straks het Agnus Deï zingen, vanaf de 7e eeuw na Christus een 
van de onderdelen van tafelvieringen in verschillende kerkelijke tradities.

Een afbeelding van het Lam Gods dat een kruis draagt (beeld uit het 
Johannesevangelie) vind je in deze kerk onder andere boven de ingang, boven de 
buitendeur.


Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons en geef 
ons vrede.

Jezus, in ons midden als iemand die dient.

Dienaar tot het uiterste.


Zo moge het zijn


