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Witte Donderdag 1 april 2021 * Vlijmen 
Exodus 12, 15 – 20 / Marcus 14, 12 – 25 & 26 – 32 

preek (zie B. Hemelsoet, Verklaring van een Bijbelgedeelte, Marcus) 

 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 
Het is niet dat er niets meer te zeggen is  
over het verhaal van de voetwassing uit Johannes 13  
dat jaarlijks op het rooster staat voor Witte Donderdag. 
Maar het leek me mooi om deze week naar Marcus te luisteren, 
hoe hij het hele verhaal van Passie en Pasen vertelt. 
 
We hebben wel een paar hoofdstukken overgeslagen: 
Na de intocht in Jeruzalem in hoofdstuk 11  
vertelt Marcus nog van de tempelreiniging, zijn er verschillende gesprekken  
over zaken als Jezus’ bevoegdheid, belasting betalen en de opstanding 
en Jezus vertelt een aantal gelijkenissen . 
Na de zogeheten rede over de laatste dingen volgt de zalving van Jezus 
en het verraad door Judas. 
 
Even lijkt alles nog gewoon door te gaan: 
De leerlingen vragen waar Jezus het Pesachfeest wil vieren 
en hij stuurt 2 van hen op pad om een ruimte te regelen en alles gereed te maken. 
 
Een opmerkelijke parallel met het verhaal van de intocht: 
Ook toen stuurde Jezus er 2 leerlingen op uit om een ezelsveulen voor de intocht. 
 
Ook de sfeer van beide verhalen van intocht en de viering van Pesach  
vertoont overeenkomsten: je kunt makkelijk het gevoel krijgen  
dat Jezus als een soort helderziende vooruit kan kijken in ruimte en tijd. 
Hij voorzegt zijn leerlingen precies wat ze zullen vinden en hoe het zal gaan. 
 
Een opvallend verschil is dat bij de intocht in Jeruzalem  
Marcus de stad expliciet bij name noemt en Jezus naar de tempel gaat. 
In hoofdstuk 14 aan de vooravond van Pesach,  
is er sprake van de stad, naamloos. 
Is het omdat Jezus nu als één van de velen in de stad komt, anoniem? 
Doet het er niet toe dat het Jeruzalem is? 
Of is het zo duidelijk dat het om Jeruzalem gaat, 
dat Marcus het onzin vindt om Jeruzalem hier bij naam te noemen? 
 
Dit verschil tussen het verhaal van de intocht en het verhaal van Pesach, 
wordt nog opmerkelijker 
als je bedenkt dat Marcus mogelijk een spel speelt met een aantal woorden. 
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Jeruzalem dat is in het grieks ‘Hierusalem’ 
Dit woord kun je verdelen in 2 andere griekse woorden:  
hieros en salem of soluma. 
Hieros betekent tempel. 
Kataluma, dat min of meer in salem of soluma verstopt zit  
betekent  herberg, zaal of uitspanning,  
dit woord wordt 2x gebruikt voor het leven van Jezus: 
aan het begin, als er geen plaats is in de herberg voor Jozef en Maria, 
en hier, aan de vooravond van Pesach. 
Is er opnieuw geen plaats voor Jezus? Of juist wel?  
In de tempel is men in ieder geval bepaald niet blij met Jezus, 
maar in één van de vele zaaltjes die Jeruzalem rijk is, vindt Jezus een plaats. 
 
Jeruzalem, hieros en kataluma, samenvoeging van tempel en herberg,  
de plaats waar Jezus heenging bij de intocht  
en de plaats waar Jezus heenging voor Pesach. 
Tempel en herberg, ruimte voor het heilige en ruimte voor het alledaagse. 
Jezus bezoekt beide,  
verbonden het het heilige, met de Heilige, die hij zijn Vader noemt  
en verbonden met mensen van alledag, mensen die hem volgen. 
 

Jezus die toegejuicht wordt en binnengehaald als koning, opvallend, 
en Jezus die als één van de vele bezoekers van de stad 
anoniem een plekje zoekt voor de maaltijd. 
 

Jezus laat 2 van zijn leerlingen een zaaltje regelen voor de maaltijd, 
een herbergzaal, een gastenvertrek, 
zoiets als wanneer je nu bijvoorbeeld Den Braai huurt voor een feestje, 
tenminste, wanneer dat weer kan. 
 

Het klinkt nogal magisch: jullie treffen iemand met een waterkruik, 
volg die, ga het huis binnen. Alsof Jezus al precies weet hoe en wat. 
 
Ik las in een commentaar een omgekeerde uitleg: 
geen magie, niet een hele speciale zaal, 
die op een hele speciale en geheimzinnige manier gevonden wordt, 
alsof het om een spionage-zaak gaat. 
Nee, wat Jezus hier opdraagt,  
heeft eerder iets weg van het gooien met een dobbelsteen:  
het is totaal willekeurig: 
loop de stad maar in, als je iemand, wie dan ook, ziet lopen met een waterkruik, 
ga dan daar maar achteraan en dan merk je wel waar je uitkomt 
en daar vraag je maar om een zaal. 
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Heel de stad stond ten slotte in het teken van het komende Paasfeest, 
dus iedereen die iets te verhuren had, had deze ruimtes op orde  
voor de viering van Pesach. 
 
Geen speciale zaal, nee, zie maar waar je uitkomt, zie maar welke zaal het wordt. 
Niks geen helderziendheid, gewoon praktisch en zo eenvoudig mogelijk. 
Niet eerst nog 10 andere zalen af om prijs en kwaliteit te vergelijken, 
nee, gewoon, de 1e de beste zaal nemen die je vindt. 
 
Er is één tempel in Jeruzalem, één heilige plaats, toegewijd aan de Eeuwige, 
maar er zijn vele huizen, vele herbergen, gebouwen  
waar mensen kunnen verblijven, 
waar mensen zich samen kunnen voorbereiden op het Pesachfeest. 
In één van deze huizen trekt Jezus zich terug met zijn leerlingen. 
Samen delen ze brood en wijn in dankzegging ontvangen van de Eeuwige. 
 
Eén tempel in Jeruzalem en vele herbergzalen, 
Eén God met vele mensen verbonden. 
 
Zoals wij vanavond 1 kerk hebben en vele huizen 
en zo goed als het gaat toch de verbinding zoeken, 
samen bidden, samen de woorden uit de bijbel horen en erbij stil staan. 
 
Misschien is een kerk wel een mix van tempel en herberg: 
plaats voor de Eeuwige, plaats voor mensen. 
 
Jezus viert Pesach met zijn leerlingen, 
maar wat een ongelofelijke dubbelheid klinkt erin door: 
vooraf spreekt Jezus van het verraad door één van hen die met Hem eten. 
En na de maaltijd, als ze de lofzang gezongen hebben, 
spreekt Jezus erover dat ze hem allemaal in de steek zullen laten, 
dat Petrus Hem zal verloochenen. 
De leerlingen kunnen het zich niet voorstellen, ze ontkennen dat het zal gebeuren. 
 
Wat een enorme eenzaamheid spreekt er uit deze woorden. 
Jezus die samen is met zijn leerlingen en tegelijk er helemaal alleen voor staat. 
Soms zijn er dingen in het leven die niemand van je over kan nemen, 
waar niemand je bij kan helpen. 
Waar Jezus nu voor staat is bij uitstek iets  
dat Hij helemaal alleen zal moeten doorstaan. 
 
En hoe kunnen mensen zichzelf en elkaar tegenvallen, in de steek laten. 
Al ben je van goede wil, de moed kan je zomaar in de schoenen zinken, 
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een moment van op jezelf gericht zijn, de ander even vergeten, 
even niet durven, niet kunnen, niet willen. 
Niets menselijks is de leerlingen vreemd. 
 
Toch wordt het daarmee geen hopeloos verhaal. 
Ondanks dit vooruitzicht deelt Jezus de maaltijd met zijn leerlingen 
en met Pasen zullen de verhoudingen hersteld worden. 
 
Zo kan het ook nu nog gaan:  
verhoudingen tussen mensen kunnen beschadigd raken, 
je relatie met God kan beschadigd raken, 
en al is het soms niet makkelijk, toch is er vaak herstel mogelijk, 
mogen we weten dat God ons niet loslaat, 
maar trouw is tot in eeuwigheid, 
dat wij mogen leven van zijn genade en liefde 
  
Moge het zo zijn. Amen. 


