Bezinning 549: Lijden als Gods wil
Lucas 22,7-13 1

Het Woord
De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan.
Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden,
zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen: ‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ Hij antwoordde: ‘Let
op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water
draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van de huis: “De
Meester vraagt u: ‘”Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan
eten?’”” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen
op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Hier begint het eigenlijke passieverhaal, zoals wij dat kennen van het paastriduum van Witte
Donderdag tot Pasen. Jezus weet wat er zal gebeuren en aanvaardt het. Hij ziet in dat het de wil
van God is. En Hij wil die gehoorzamen. Meer nog: Hij organiseert het. Zelfs tot in de kleinste
details, zoals het vinden van een plaats voor het pesachmaal en de voorbereiding ervan. Deze
tekst vermeldt driemaal dit pesachmaal en twee verzen later valt het woord nogmaals (vers 15).
Dat het heel gewichtig is, leiden we af uit de twee leerlingen die Hij vooruit zendt. Petrus en
Johannes behoren tot de drie meest intieme leerlingen.
Zijn laatste pesachmaal met de leerlingen valt op hetzelfde moment als het pesachmaal van alle
joden. Zijn Pasen zal het joodse Pasen voltooien. Daarbij zal Hij zelf het Paaslam worden, dat
wordt geslacht ter voorbereiding van de grote uittocht uit elke slavernij, vooral de dood, en de
intocht in het beloofde land, in het bijzonder het leven na de dood.
Jezus vraagt de bovenzaal niet, maar gaat ervan uit dat die zelfs al klaar is. De eigenaar
gehoorzaamt gewoon. Alles kadert in de gehoorzaamheid aan de wil van de Vader.
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Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.
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Uit de aanwijzingen van Jezus kan Judas niet afleiden waar de bovenzaal zich bevindt. Dus kan hij
de autoriteiten niet informeren. En zo zal hij zelf aanwezig zijn bij het pesachmaal met Jezus en de
andere leerlingen. Ook dat is geregeld.
Op het einde wordt kort gezegd dat alles is zoals Jezus heeft voorzegd. De profeet ziet klaar. Zijn
Woord is betrouwbaar.

Het Woord in mijn leven
Aanvaard ik met volle overgave het lijden dat een onvermijdelijk deel uitmaakt van mijn roeping
en zending? Heb ik zelf al een ervaring meegemaakt waarin een voorzegging precies uitkomt? Hoe
interpreteer ik dat?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U aanvaardde het lijden
en zelfs de dood.
U zag zelfs dat
als de wil van de Vader.
Precies op het joodse Pasen
voltrok U het christelijke Pasen,
als vervulling en voltooiing.
U bevrijdt definitief
uit alle lijden en slavernij,
zelfs uit de dood.
De Vader liet U verrijzen
en U leidt ons binnen
in het eeuwige leven,
het Beloofde Land.
We danken U voor dat alles. Amen.
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