Bezinning 608: Over eenheid en verraad
Lucas 22,14.21-23 = fragment passiezondag C-jaar

Het Woord
Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd.
…
[Jezus zei:] ‘Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt.
Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem
zal uitleveren.’ Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
We horen spreken over ‘het uur’1, een begrip dat we eerder bij Johannes verwachten. Met dit vers
en dus met dit woord begint Lucas het verhaal over Jezus’ lijden en dood. Het uur begint met een
maaltijd, het Laatste Avondmaal. Lucas noemt de twaalf ‘apostelen’. Zij zullen na Pinksteren de
grootste verantwoordelijkheden opnemen voor de Kerkgemeenschap. Zij mogen als laatsten de
joodse paasmaaltijd met Jezus delen. Zij mogen als eersten het brood eten, waarvan Jezus zegt dat
het zijn lichaam is en de beker drinken, waarvan Jezus de inhoud zijn bloed noemt. Christelijk
gesproken is dit een zeer bijzonder intiem geloofsmoment.
Na de instelling van de eucharistie wordt direct overgeschakeld op een probleemsituatie. Jezus
verwijst naar ‘de hand’2 van hem die Hem overlevert. Hij weet dus dat Judas Hem aan het
verraden is. En toch heeft Jezus zijn lichaam en bloed, zichzelf ook aan hem gegeven. De hand van
zijn verrader heeft Hem ontvangen in brood en wijn. Deelname aan de eucharistie is dus geen
garantie tegen ontrouw. Geloof schakelt de persoonlijke vrijheid niet uit.
God heeft bepaald dat de Mensenzoon moet sterven. Het maakt zelfs deel uit van Gods grote
heilsplan. En toch doet Jezus een wee-uitspraak over zijn verrader. Hij heeft al een twaalftal weeuitspraken gedaan: ‘Wee de rijken, wee wie nu voldaan is, wee die nu lacht …’ En nu nogmaals, de
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laatste maal. Jezus oordeelt en veroordeelt zijn verrader niet. Hij wenst hem niet de hel in. Maar
Hij betreurt een dergelijke daad.
De apostelen beginnen te redetwisten: wie van hen is dat van plan? De twist, die in het volgende
vers uitloopt op de grootste willen zijn. De verdeeldheid is niet beperkt tot enkel en alleen het
verraad. Het zit ingebakken in de hele groep, in de belangrijkste verantwoordelijken voor de
kerkgemeenschap.

Het Woord in mijn leven
Neem ik mijn christelijke verantwoordelijkheden op vanuit de eenheid met Christus in de
eucharistie? Op welke manier ben ik een barst in mijn christelijke gemeenschap? Hoe dat
herstellen? Kan ik een negatieve daad tegen mij betreuren in plaats van de dader te
(ver)oordelen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Uw uur begint met een maaltijd.
U deelt Uzelf met de apostelen
in het brood en in de wijn.
Zo wil U hen verbinden met U
en aaneenhechten als een groep.
Er zitten barsten in de eenheid.
Een levert U over, ten dode.
Iedereen twist met iedereen
en allen willen de grootste zijn.
U betreurt dat ten diepste.
Het is niet Gods wil.
Schenk ons allen Uw Geest
die ons samenbrengt als gemeenschap.
Schenk ons allen Uw Geest
zodat we U niet verraden.
Schenk ons allen Uw Geest
om een te zijn met U,
samen verantwoordelijk
voor Uw ene Kerk. Amen.
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