
Fonteinkerk, 1 april 2021 (Witte Donderdag) 

Lezing: Mattheüs 26:20-30 

 

In voorgaande jaren voelde ik, bij het samenstellen van de liturgie voor Witte Donderdag, 

altijd een opgewekt gevoel van vreugde bij het kiezen van het Gloria. Gelukkig: we mogen 

weer een Gloria zingen! De sobere, glorialoze periode van de Veertigdagentijd is weer 

voorbij, en we gaan de Gloria’s van de Paastijd weer tegemoet! Maar deze keer had ik last 

van zure, cynische gedachten: “Wat valt er eigenlijk te juichen? Door de eindeloos voort-

durende crisis zitten we nog steeds in een tijd van klagen, angstig zijn, bange vragen stellen, 

geen perspectief zien. Wat hebben we aan een Gloria in een tijd van Kyrie?”  

 

Als Jezus met zijn leerlingen aan tafel zit, aan de Sedermaaltijd, op de eerste dag van het 

Pascha, is er geen enkele reden voor een Gloria. Jezus spreekt over een verrader in hun 

midden. Dat bepaalt meteen de stemming: “Dit bedroefde hen zeer…” Even later breekt Jezus 

het brood dat aan de onderdrukking in Egypte herinnert, het brood der vernedering, en zegt: 

“Zó zal ook mijn lichaam worden gebroken.” Bij de wijn waarmee God gedankt wordt voor 

de bevrijding, de beker der dankzegging, zegt Hij: “Zó zal ook mijn bloed worden vergoten, 

voor jullie en voor vele anderen.” Opnieuw kondigt Hij dus zijn lijdensweg aan. Bij de éérste 

keer dat Jezus die aankondigde, had Petrus hevig geprotesteerd. Nu zegt niemand iets. Maar 

we mogen aannemen dat de woorden van Jezus grote spanning hebben veroorzaakt. Deze 

maaltijd wordt bepaald door afscheid, verdriet, verraad, angst, lijden en dood. Een tijd van 

Kyrie, géén tijd van Gloria. 

 

Maar vers 30 vertelt: “Nadat zij de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijf-

berg.” De lofzang: dat was een vast onderdeel van de Sedermaaltijd. Men zong de Psalmen 

113 t/m 118, psalmen die gaan over de trouw van God aan onderdrukte mensen, feestelijke 

bevrijdingsliederen die stuk voor stuk eindigen met: “Hallelujah, looft de Heer!” Ook Jezus 

en zijn leerlingen hebben op dit Paschafeest deze liederen gezongen, ondanks de bedrukte 

stemming van het moment, tegen alle verdriet en duistere dreiging in. Misschien hadden ze er 

op dat moment geen enkele behoefte aan, absoluut geen oren naar. Toch hebben ze gezongen, 

over die God die de mensen nooit in de steek laat, de God die redt en bevrijdt. 

 

Op de Olijfberg, in de hof van Gethsémané zal Jezus bang zijn, doodsbang. Maar in zijn her-

innering zal vast en zeker de lofzang nog hebben geklonken: “O God, mijn God die van de 

dood mij redt.” Een loflied tegen de klippen op, een lofzang in het zicht van de ondergang. En 

misschien is dat pas “werkelijk” een loflied: als het aangevochten is, als het gezongen wordt 

met een bevende stem, door wanhopige vragen heen, en ondanks bange twijfel. Misschien ligt 

dáár wel het eigenlijke geheim van de lofzang: dat het onlosmakelijk met het kyrië verbonden 

is, dat het een lied van de hoop is tegen de wanhoop in, een daad van protest tegen het zinloze 

lijden, een herinnering aan die verborgen God die toch een God van bevrijding is. We blijven 

deze liederen zingen, als het moet tegen de klippen op… 

 

Komende zaterdagavond zullen we in de kerk de nieuwe Paaskaars binnendragen: het licht 

van de hoop, van het leven dat wint, het altijd weer nieuwe begin. We zullen Psalm 107 

zingen: “Gods goedheid houdt ons staande, zolang de wereld staat; houdt dan de lofzang 

gaande, voor God die leven laat.” Het valt nauwelijks uit te leggen. Maar laten we blijven 

zingen, zolang ons de adem wordt gegeven. Omdat we verlangen naar het licht, hopen op het 

licht, en toch ook, diep in onze ziel, wéten van het licht… 


