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Witte Donderdag 
 
Goede daden spel: kun je misschien iets doen voor een ander vandaag? Iets 
voor de voedselbank of de vastenactie? Iets voor mensen die alleen zijn (bellen, 
kaartje, even voor het raam zwaaien)? 
 
Op Witte Donderdag vieren we het laatste avondmaal van Jezus. Wat betekent 
dat? Het heeft te maken met de Pesachmaaltijd die de Joden (en Jezus dus ook) 
elk jaar vierden. Luister maar… 
 
MAAK ALLES KLAAR 
 
Johannes: Jakobus wat ben je stil vandaag.  
Petrus: Ja, je kon wel diep in gedachten wezen.  
Jakobus: Dat is ook zo, ik loop nog steeds te denken aan de woorden die Jezus 
vanmiddag zei: "De mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in handen van 
mensen, ze zullen Hem doden en drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan." 
Petrus: Dat heeft Hij wel vaker gezegd. Iedereen moet sterven, waarom Hij 
niet? Maar het zal heus zo gauw nog niet gebeuren.  
Jakobus: Dat Hij een keer dood zal gaan, dat snap ik wel. Maar Hij zegt steeds 
dat Hij geen gewone dood zal sterven. Hij zal gedood worden door mensen en 
dan vraag ik me af: 'Wie zal Hem dan doden?' 
Hij doet toch geen mens kwaad? Iedereen mag Hem graag, omdat Hij zieken 
geneest en zo wijs is als de oude profeten.  
Johannes: Daar zeg je een waar woord: Als Jezus zichzelf de Mensenzoon 
noemt, denkt Hij terug aan de profeet. Die heeft gezegd: 'De Mensenzoon zal 
niet gewoon sterven, maar na zijn dood zal Hij terugkeren.  
Petrus: Ja, en dan zal Hij zijn Koninkrijk gaan stichten. En dan zal ik een be-
langrijke plaats vervullen in dat Rijk. Hij heeft mij de sleutels van dat Koninkrijk 
beloofd! 
Jakobus: Wij met z'n drieën hebben een bijzondere plaats in zijn hart. We 
mochten Hem ook zien op de berg Thabor. Het staat me nog goed voor de 
geest. 
Maar ik denk niet dat jij meer zult zijn dan wij Petrus.  
Johannes: Ik denk dat het een beetje dom van ons is om zo te praten. We 
moeten geen ruzie maken over wie de beste plaats krijgt in het Koninkrijk. 
Maar we kunnen Hem de vraag natuurlijk zelf voorleggen...  
Petrus: Jij wilt altijd een wit voetje bij Hem halen. Straks krijg jij nog de beste 
plaats en je bent nog wel de jongste!  
Jakobus: Kijk Hij komt ons al tegemoet. (Jezus komt op hen af)  
Jezus: Goeden avond Petrus, Jakobus en Johannes.  
Petrus, Jakobus en Johannes: Goeden avond Meester. 
Jezus: Wat waren jullie druk aan het praten. En nu zijn jullie ineens zo stil.  
Johannes: Ja, Meester, we waren het niet helemaal met elkaar eens.  
Jezus: Waar hadden jullie het over? 
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Jakobus: Om U eerlijk de waarheid te vertellen, wij hadden het over wie van 
ons drieën de belangrijkste zou zijn na uw... 
Petrus: Jakobus bedoelt op het moment dat U uw koninkrijk zult stichten. We 
willen wel eens weten wie van ons dan de grootste zal zijn.  
Jezus: Luister nu nog eens goed naar mij. Als iemand de eerste wil zijn, moet hij 
de laatste van allen zijn en een dienaar van iedereen. Wie één kind ontvangt in 
Mijn Naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem 
die Mij gezonden heeft.  
Johannes: Wij hebben eens gezien dat iemand die geen volgeling van U is, toch 
in uw Naam een wonder heeft verricht. Dat kan toch niet?  
Jezus: En toch moet je die mensen niet tegenhouden. Wie niet tegen ons is is 
vóór ons. Als iemand jullie een beker water geeft omdat jullie mijn vrienden 
zijn, verzeker Ik jullie dat die man daar een beloning voor krijgt. Maar weten 
jullie eigenlijk wel wat voor dag het vandaag is?  
Johannes: Heus wel, Meester. Het is de eerste dag van het feest van de 
ongedesemde broden. In alle Joodse gezinnen wordt vandaag het Paaslam ge-
geten. Mij dunkt dat wij samen het Paasmaal moeten vieren.  
Petrus: Ja, Meester. Waar wilt U dat we de voorbereidingen gaan treffen voor 
ons Paasmaal? 
Jezus: Jullie hebben gelijk. Als Johannes en Jakobus daar eens voor zorgen. Ga 
naar de stad Jeruzalem. Jullie zullen een man zien lopen die een kruik water op 
het hoofd draagt. Volg die man en waar hij naar binnen gaat zeg daar tegen de 
man des huizes: 'De Meester laat vragen: waar kan Ik een zaal krijgen om met 
Mijn leerlingen het Paasmaal te vieren?' Hij zal Jullie een zaal aanwijzen die al 
ingericht is en in orde is gebracht, maak daar alles klaar.  
Johannes: Nou, vooruit dan maar. Alles wordt anders. Een man draagt een 
kruik en dat is toch eigenlijk vrouwenwerk? En we moeten aan kinderen een 
voorbeeld nemen. 
Jakobus: Ja, ik begrijp er allemaal niet zo veel van. Maar zullen we een beetje 
doorlopen... Kijk daar loopt die man met die waterkruik. Het is geen gezicht... 
we volgen de man met de waterkruik naar de zaal. 
De apostelen Johannes en Jakobus komen terug met een boodschap 
Jakobus: De zaal staat klaar! 
Johannes: We nodigen u allemaal uit aan tafel. 
Petrus: Goed, laten we samen met elkaar het Paasmaal vieren. 
 
Hoe zag het Joodse Paasmaal (Pesach) eruit?  
 
Pesach – uittocht - is een van de belangrijkste feesten op de Joodse kalender. 
Joden vieren met Pesach de bevrijding van het Joodse volk dat door Mozes uit 
Egypte werd geleid.  
 
Een matze (מצה) is een plat brood dat niet is gerezen. Het lijkt op een grote 
cracker. Door tijdens Pesach ongezuurde broden, de matzes, te eten herinnert 
het Joodse volk het feit dat hun voorouders vele eeuwen eerder in allerijl 
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Egypte moesten verlaten. Zo snel, dat er geen tijd was om het brood te laten 
rijzen. 
 
Elk huishouden moest een smetteloos lam nemen, ervoor zorgen en het vier 
dagen later bij schemering slachten. Bloed van het lam moest op de 
deurkozijnen worden gesmeerd. Dit was het teken dat het een Joods huis was 
en daarom zou de dood van de eerstgeborenen daar niet gebeuren. 
 
Daarna moest het lam geroosterd worden en met bittere kruiden en matzes 
gegeten worden. Elk stukje van het lam moest worden gegeten en alle 
overgebleven botten moesten worden verbrand.  
 
Het Joodse volk deed dit terwijl zij klaarstonden voor de uittocht van Egypte.  
 
In het Christelijke Pasen vieren we het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. Op 
Witte Donderdag begint het driedaagse Paastriduüm. Drie dagen staan we stil 
bij wat het christelijke Paasfeest betekent. 
 
Laatste Avondmaal 
Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal van Jezus met zijn 
leerlingen. Dat was waarschijnlijk een Pesachmaal zoals hierboven is 
beschreven. Tijdens die maaltijd begon de bevrijding door de dood en 
verrijzenis van Jezus, die daarna volgden. 
Jezus waste de voeten van zijn leerlingen om hen te leren, dat wie leider wil 
zijn in het Rijk van God, dienaar moet zijn. Niet de baas spelen, maar bereid zijn 
ook te luisteren en zien wat anderen nodig hebben.  
 
Thuis Witte Donderdag vieren in coronatijd 
Maak iets bijzonders van de maaltijd. Ga aan een mooi gedekte tafel zitten met 
elkaar als gezin. Eet bij de maaltijd matzes, die herinneren aan het laatste 
avondmaal van Jezus. Denk als je die gaat eten aan de woorden die Jezus zei: 
vergeet Mij niet. Lees eventueel voor het eten het verhaal hierboven over het 
klaarmaken van de tafel.  En praat tijdens het eten met elkaar over wat je je 
allemaal herinnert van Jezus. Schenk bij de maaltijd druivensap. En denk eraan 
dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor de mensen. Hij was bereid om de meest 
moeilijke klus te doen voor de bevrijding van de mensen (zijn kruis op zich 
nemen). Praat met elkaar over wat jij zou kunnen doen voor een ander. Wat 
hebben andere mensen nodig?  
En zet een schaal op tafel zoals de leerlingen van Jezus ook op tafel zetten, met 
peterselie, dat doet denken aan de lente. Dit wordt gedoopt in water met zout, 
als herinnering aan de tranen in Egypte en het feit dat het leven niet altijd 
vreugde inhoudt. Ook herinnert de peterselie aan de bundel hysop die gebruikt 
werd om de deurposten in te smeren met bloed van het pesachlam. 
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Eventueel een bot van een lam, dit is symbolisch en er wordt ook vaak een 
kippenbotje voor gebruikt. Herinnert aan het lam dat geslacht werd in de nacht 
van de Exodus, maar ook aan het lijden van Jezus. 
Een hardgekookt ei, als symbool voor het nieuwe leven. Denk hierbij ook aan 
Jezus, Die als Pesachlam geslacht werd maar opstond uit de dood.  
Bittere kruiden, vaak geraspte mierikswortel, of radijs vanwege de bitterheid 
van de slavernij in Egypte, maar ook het bittere lijden van Jezus. 
Iets zoets, een mengsel van appels, noten, gember, kaneel en wijn.  (Soms ook 
dadels, rozijnen, granaatappel, enz.) De zoetheid van het gerecht staat voor het 
geluk na de bevrijding uit Egypte en onze bevrijding van zonden en dood door 
Jezus, terwijl de kleur doet denken aan klei en aan de stenen en het cement uit 
de slaventijd in Egypte. 
 
Op deze manier kan de “toon en kleur” van Witte Donderdag in het gezin 
“geproefd” worden en verteld worden. 
  
Na het eten kun je zeggen en bidden:  
 

Goede Vrijdag komt dichterbij. 
We weten wat toen met Jezus is gebeurd. 
Na het feestelijk samenzijn gaat Jezus naar de Olijfberg. 
Zijn vrienden gaan met Hem mee. 
Dit moment willen wij in herinnering brengen. 
We willen meetrekken met Jezus. 
Dit doen we als eerbetuiging, maar ook uit betrokkenheid. 
Met Jezus willen we proberen te waken en te bidden. 
We willen wakker zijn voor de noden van deze tijd en  
voor de aanwezigheid van God in Jezus.  
(steek eventueel een kaars of waxinelichtje aan) 

 
Gebed  
 
God, help ons om in ons leven, waarin angst en pijn, verdriet en onmacht zo’n 
grote rol spelen, toch te vertrouwen op U. Wij willen stil worden, en denken 
aan alle mensen die lijden in onze tijd. Wij denken aan de onmacht die we 
voelen in deze tijd van crisis. We denken aan Jezus die dit lijden en deze 
onmacht op zich genomen heeft. We denken aan uw grote liefde voor de 
mensen. Wij danken U daarvoor. Geef ons kracht, geduld en 
uithoudingsvermogen. Laat ons niet los, maar wees ons nabij. Door Jezus, Uw 
Zoon en onze Heer. Amen.  
(wees samen nog even stil…) 


