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Witte Donderdag en Goede Vrijdag 

9 en 10 april 2020 

Beste parochianen, 

 

We zijn in isolatie, van elkaar gescheiden, maar onze harten zijn in de komende dagen verbon-

den. De paasdagen verbinden ons en maken ons tot zusters en broeders. Met Witte Donderdag 

begint de viering van het Paastriduüm: het lijden, sterven en verrijzen van de Heer. Op Witte 

Donderdag gedenken we hoe Jezus met zijn vrienden een bijzondere maaltijd houdt. En we 

herkennen in Jezus de mens die van God is uitgegaan en naar God terugkeert.  

In deze Pastorale brief geven we bijzonder aandacht aan de instelling van de Eucharistie, de 

voetwassing en de kruisdood van Jezus. 

 

Overweging bij de Eucharistie 

Met Witte Donderdag herdenken wij dat Jezus de Eucharistie heeft ingesteld tijdens de laatste 

maaltijd met zijn apostelen op de avond vóór zijn kruisdood. De apostel Paulus schrijft erover 

aan de Korintiërs. In gewone taal zegt hij het volgende: “Ik heb jullie al eens verteld over de 

nacht waarin onze Heer Jezus Christus gevangen werd genomen. Ik heb het van de Heer zelf 

gehoord”. 

’s Avonds bij de maaltijd pakte Jezus een brood. Hij dankte God en brak het brood in stukken. 

En Hij zei tegen zijn leerlingen: “Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Herhaal deze 

maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken”. Na het eten pakte Jezus een beker wijn. 

Hij zei: “Mijn bloed zal vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. 

Deze beker is daarvan het teken. Drink steeds opnieuw uit deze beker om aan mij te blijven 

denken”. Dat is dus de manier waarop jullie met elkaar brood moeten eten en wijn moeten 

drinken. Want daarmee laten jullie zien dat de Heer voor ons gestorven is. En dat moeten jullie 

blijven doen totdat de Heer terugkomt” (1 Kor. 11, 23-26).  

 

Ook onze generatie wil 

deze opdracht trouw 

vervullen en doorgeven. 

En dan komt ineens 

deze Coronatijd. Nu ko-

men wij er achter wat 

we kunnen missen en 

wat niet. De Eucharistie 

kunnen wij niet missen, 

want het is een Persoon 

die leeft. Als wij de Eu-

charistie vieren dan 

denken we aan Jezus. 

Maar Jezus denkt ook 

aan ons. Als wij ter com-

munie gaan, ontvangen wij Jezus zelf. Maar Jezus ontvangt ook ons. Nu wij voorlopig niet kunnen 

communiceren door ‘het brood te eten’, kunnen wij communiceren ‘in de geest’. Het verlangen 

naar de communie is een echte communie.  

Het fresco van Leonardo da Vinci kent iedereen. Het bevindt zich in Milaan, in een door Corona 

zwaar getroffen regio. Door aandachtig te kijken naar dit tafereel bevinden wij ons als het ware 

in de zaal van het Laatste Avondmaal.  

Zo groeit onze geestelijke vaardigheid om ons met Jezus te verenigen. Als wij zo aan Hem 

denken, denkt Hij aan ons. Hij deelt onze vreugde en onze nood. En wij worden deelgenoot aan 

zijn strijd en overwinning.  

 

Harry Lommers,  

waarnemend pastoor. 
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Evangelie van Witte Donderdag, Johannes 13, 1-15 

Het Paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over 

te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon 

van Simon, het plan had ingegeven om Hem over te leveren, stond Jezus van tafel op. In het 

bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en 

naar God terugkeerde, legde Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgorde zich 

daarmee.  

Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze 

met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter 

tot Hem zei: “Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?"  

Jezus gaf hem ten antwoord: “Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien." 

Toen zei Petrus tot Hem: “Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!" Jezus ant-

woordde Hem: “Als gij u niet door Mij Iaat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn." Daarop 

zei Simon Petrus tot Hem: “Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd." 

Maar Jezus antwoordde: “Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen tenzij 

de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen." Hij wist immers 

wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij: “Niet allen zijt gij rein”. Toen Hij dan hun voeten had 

gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: 

“Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?” 

“Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer en dat doet gij terecht, want dat ben Ik”.  

“Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan behoort ook gij elkaar de voeten 

te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb." 

Woord van de Heer, Wij danken God 

 

Overweging 

Tijdens het Laatste Avondmaal wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Het is een reinigingsri-

tueel, zoals de moslims zich reinigen voordat ze de moskee betreden, de priester zijn handen 

wast voordat hij in de Eucharistie voorgaat en zoals wij in dit Coronatijdperk onze handen wassen 

tot ze er stuk van gaan. We denken aan de mensen in de zorg die besmette patiënten wassen 

en ook zichzelf schoon proberen te houden. Terwijl er in het hele land een lockdown is, zijn er 

ook mensen die de zieken en stervenden juist nabij zijn. Daardoor raken ook mensen in de zorg 

en ook pastores met het virus besmet.  

 

Op de voorkant van ons misboekje van Witte Donderdag staat een 

tekening van Batavia in Suriname. Peerke Donders uit Tilburg zit 

geknield bij een man en wast hem de voeten. Het tafereel lijkt een 

kopie van het Laatste Avondmaal.  

Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Het gaat hier immers om 

de voetwassing in een melaatsenkolonie. De tekening oogt idyl-

lisch, maar Peerke is omgeven door mensen met een gevaarlijke 

en besmettelijke ziekte: Melaatsheid. Een middel tegen melaats-

heid is in die dagen nog niet gevonden. De mensen in Batavia leven 

gedwongen geïsoleerd. De kolonie is omgeven door een ondoor-

dringbaar oerwoud en alleen bereikbaar via een rivier.  

Peerke heeft voor dit leven gekozen. Hij gaat wonen in een dorp 

waar mensen niets anders verwachten dan een langzame, afschu-

welijke dood. Hij gaat leven in een wereld van gevaarlijk etterende 

wonden. Hij komt in een samenleving waar mensen niet samen 

leven. In Batavia heerst het recht van de sterkste. Peerke weet waaraan hij begint.  

Uit het tafelgebed 

Zend nu, Vader, 

de Trooster en Helper in ons midden, 

uw heilige Geest. 

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. 

Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 

Raak ons met het vuur van uw Geest 

en breng ons elkaar nabij. 
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Hij reist niet op en neer; dat is onverantwoord. Dan zou hij andere mensen kunnen besmetten. 

Peerke kan deze keuze slechts maken door zijn leven volledig aan de melaatsen te verbinden. 

Hij heeft 27 jaar tussen de melaatsen gewoond en gewerkt en hij is niet besmet geraakt; het 

mag een wonder heten. 

 

Reinigen, het is een aspect van het Laatste Avondmaal, maar een veelzeggend aspect. Jezus 

laat zien hoe essentieel dienstbaarheid is. In deze dagen dat het Coronavirus heerst, zet het ons 

ook aan het denken over reiniging en isolement. Niet dat we de richtlijnen van de overheid 

mogen verwaarlozen. Maar we kunnen denken aan de woorden van Mgr. van de Henden: "Een 

lockdown van ons land hoeft nog geen lockdown van het hart te betekenen." 

 

Gebed 

Almachtige God, 

uw Zoon heeft zich niet willen vastklampen 

aan de stralende gelijkheid met U, 

maar heeft ten dienst van allen  

het kruis op zijn schouders genomen. 

Wij bidden U: 

breng ons, die voor Hem op de knieën gaan 

die Hem in zijn dienstbaarheid willen volgen, 

tot het koninkrijk dat Hij ons aanreikt. 

Dat bidden wij U. Amen. 

 

Waken 

Aan het slot van de viering op Witte Donderdag wordt het tabernakel leeg gemaakt en het eu-

charistisch brood naar het rustaltaar gebracht. Het altaar blijft kaal en ontbloot achter. Bij het 

rustaltaar lezen we de slotpassage van het verhaal over het Laatste Avondmaal. De aandacht 

gaat uit naar Judas die Jezus zal verraden en Petrus die Jezus zal verloochenen. Het evangelie-

verhaal eindigt met de woorden: "Staat op, laten we hier vandaan gaan.” Er is geen zegen, maar 

een merkwaardig onvoltooide afloop van de viering. We geven de laatste jaren de gelegenheid 

om in deze merkwaardige stilte nog wat te bidden bij het rustaltaar. 

Aan het slot van de Goede Vrijdagviering eindigen bij het kruis. Het is een plek geworden waarbij 

we bloemen leggen. In de lezing aan het slot van deze viering horen we vertellen over het graf 

waarin Jezus wordt gelegd. De kaarsen worden gedoofd. De kerk wordt donker. Opnieuw geen 

zegen aan het eind van de viering, opnieuw een 'Onvoltooide'.  

Deze Driedaagse is als één viering die pas met Pasen wordt voltooid.  

 

Bidt mee in deze moeilijke tijd  
Mensen kunnen hun eigen verdriet, pijn en lijden herkennen in de kruisweg van 

Jezus. In deze mens, geboren uit de maagd Maria, heeft God ons menselijk bestaan 
gedeeld. Hij is als een hand die God ons reikt. En God reikt zijn hand tot in de 
diepste dalen. Klik hier en volg het videogebed van de Kruisweg. 
 

Goede Vrijdag 

God, wij willen bidden voor mensen 

die graag een ander willen helpen. 

mensen die anderen helpen het kruis te dragen. 

We bidden voor de mantelzorgers die ouderen  

en mensen met een handicap met regelmaat bijstaan. 

We bidden voor de maatjes  

die mensen met taalproblemen leren lezen en schrijven. 

We bidden voor de mensen die mensen met weinig geld bijstaan. 

God, geef dat wij mensen elkaar steeds weer weten te vinden, 

dat we geen genoegen nemen met isolatie, 

maar steeds blijven zoeken  

naar wegen om elkaar te steunen en te helpen. 

dat we elkaar altijd willen blijven troosten,  

door dik en dun. Amen. 
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