
Preek bij Mattheus 26: 17 – 35 
 
De woorden van Jezus aan tafel slaan in als een bom.  
 
Dit moment is door Leonardo da Vinci vastgelegd op een van de beroemdste 
schilderijen ter wereld: het Laatste Avondmaal. In het liturgieboekje zie je daar 
een afbeelding van. 
 
Je ziet de grote ophef aan tafel. De leerlingen zijn in rep en roer en schreeuwen 
allemaal door elkaar heen.  
 
Tot nu toe had Jezus alleen toespelingen gemaakt op zijn eigen dood. Hij had 
gezegd dat hij de weg zou gaan van de profeten die vanwege hun boodschap 
gedood worden. Maar eerlijk gezegd hadden de leerlingen er maar weinig van 
begrepen. Of ze wilden er niet aan, dat kan ook. 
 
Maar nu, aan tafel, tijdens de Pesachmaaltijd in die bovenzaal in Jeruzalem, zegt 
hij hoe het zal gaan: “Eén van jullie zal mij uitleveren.” Eén van júllie. 
 
Je ziet het voor je: die woorden van Jezus, die heel even in de lucht blijven 
hangen, in een korte onwezenlijke stilte, the sound of silence… en dán de 
consternatie. De verwarring. De paniek.  
 
Dit kan niet waar zijn! Eén van hén? Eén van de twaalf? Eén uit de inner circle? 
En ze roepen allemaal door elkaar: “Ben ik het, nee toch, Heer?”  
 
Ben ík het? Dat is toch eigenlijk een rare reactie van de leerlingen. Ja, als je zelf 
geen plannen hebt om iemand te verraden, dan zeg je toch niet: ben ik het? Dan 
vraag je: “Wie is het? Wie is de mol?”  
 
Je zou verwachten dat ze naar elkáár gaan wijzen. Of dat ze in elk geval zichzelf 
vrij zouden pleiten: “Nou, hij misschien, maar ík ben het in elk geval niet.”  
 
Maar het ómgekeerde gebeurt. Eén voor één, staat er met nadruk, één voor één 
vragen ze: “Ik ben het toch niet, Heer?”  
 
Het is eerder angst dan verontwaardiging. Zeg me dat ik het niet ben. Want u 
kent mij dieper dan ik mijzelf ooit ken.  
 
Ja, hier is niemand die met stelligheid beweert dat híj dat nooit zou doen. Elk 
van hen zou het kúnnen zijn: de volgeling die verrader wordt, de aanhanger die 
afhaakt. Ze achten zichzelf er niet te goed voor. “Ben ik het, nee toch, Heer?” 
 



Jezus geeft geen direct antwoord op de vraag. Maar even later stelt Judas, als 
laatste, de vraag die hij kennelijk gedwongen is om te stellen, om niet op te 
vallen: “Ben ik het, meester? Nee toch?”  
 
En dan zegt Jezus: “Je zegt het zelf.” Met dit antwoord kaatst hij de bal terug en 
stelt hij Judas verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Ja, hij is de verrader. Wat 
je zegt, ben je zelf. En wat je doet, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. 
 
Nu wist de geschiedenis wel raad met Judas. Zijn reputatie als verrader is 
spreekwoordelijk geworden. Een judaskus,  judasgeld, een judasstreek, enz. Het 
is duidelijk: Júdas is de verrader. Hij alleen. Dat is prettig voor de rest van de 
mensheid, want díe zijn het dan dus niet. 
 
Maar zó gemakkelijk komen we er niet vanaf. De léérlingen twijfelden al aan 
zichzelf. Ze vroegen allemaal of er een judas in hen zat. “Ben ik het, nee toch?”  
 
Want ze hadden het allemaal kunnen zijn. Ze zijn in de kern niet veel beter. Dat 
blijkt ook als ze na de maaltijd op weg gaan naar de Olijfberg.  
 
Want onderweg komt Jezus met een twééde voorspelling, en nu is er geen 
ontsnappen meer aan. Hij zegt: “Vannacht zullen jullie mij allemáál in de steek 
laten.”  
 
Eén is de verrader, maar állemaal zijn ze afhakers. Niemand uitgezonderd. En 
nu is het vooral verontwaardiging die klinkt.  
 
Eén verrader, dat was kennelijk nog te overzien, maar élf afhakers? De hele 
groep? Zijn trouwe metgezellen vanaf het begin, die huis en haard verlaten 
hadden om deze man te volgen? Die zouden het puntje bij paaltje allemaal af 
laten weten? Onmogelijk. 
 
Petrus is de woordvoerder van het protest, wie anders? Altijd haantje de voorste. 
Hij veegt zijn eigen straatje schoon. In plaats van “Heer, ben ik het?” zegt hij 
“Misschien zullen al die anderen u in de steek laten, maar ík nooit!” 
 
Maar het antwoord van Jezus is even rustig als pijnlijk: “Beste Petrus, jij mijn 
vriend vanaf het begin, jij mijn rots in de branding, jij mijn aller ijverigste 
apostel, luister goed: vannácht nog, vóórdat de haan gekraaid heeft, zul je drie 
keer zeggen dat je mij niet kent.”  
 
Die arme Petrus. Hij probeert zichzelf nog te overschreeuwen: “Als het moet, 
wil ik zelfs samen met u sterven, maar ik laat u niet in de steek.” En alle andere 
leerlingen roepen hetzelfde: ik ook. Ik ook. Ik ook.  



Maar wíj weten al hoe dit afloopt. Wíj weten dat de leerlingen weg zullen 
vluchten bij Jezus’ arrestatie. Wij kénnen de berouwvolle jammerklacht van 
Petrus die de haan hoort kraaien als hij zijn vriendschap driemaal ontkend heeft: 
Erbarme Dich. Heb medelijden. Morgen wordt die gezongen, op Goede Vrijdag. 
 
Ja, wie heeft géén medelijden met die arme Petrus, die het zo goed wilde doen. 
En met die andere leerlingen die uiteindelijk toch hun hachje wilden redden.  
 
En heb vooral ook medelijden met Judas. Hij die toch óók was begonnen met de 
beste bedoelingen, maar die ergens onderweg het vertrouwen had verloren en 
een fatale afslag nam. 
 
Ja, laten we medelijden hebben met hen allemaal. En met onszelf. Want dit 
verhaal houdt ons óók een spiegel voor. Die leerlingen, dat zijn wij. Dit is niet 
het verhaal van één slechterik en elf zwakkelingen. Nee, dit is het tijdloze 
verhaal van onze eigen menselijke geschiedenis. En dit is het verhaal van je 
eigen leven, met al z’n schaduwkanten, z’n vijftig tinten grijs.  
 
Misschien dachten Judas en Petrus en die leerlingen te zwart-wit. Judas dacht 
eerst wit over Jezus, en toen werd het zwart voor zijn ogen. Petrus en de anderen 
denken óók in zwart en wit, maar wijsheid is vaak grijs. 
 
Denk niet wit, zingt Frank Boeijen, denk niet zwart, maar denk in de kleur van 
je hart. De kleur van je menselijkheid. De kleur van de liefde. 
 
Judas en Petrus en al die anderen, ze staan symbool voor ons zelf, voor jou en 
mij. Met al onze goede bedoelingen en foute inschattingen. Met al ons geloof en 
al onze twijfels. Met onze schone plannen en onze vuile handen.  
 
In dit hele grijze gebied van ons bestaan speelt het verhaal van het Laatste 
Avondmaal. Het is geen vlekkeloos verhaal. En het heeft geen happy end. 
 
Maar hier is dan ook níet álles mee gezegd. Want temídden van al deze 
dramatische gebeurtenissen en teleurstellingen wordt óók nog iets ánders 
gezegd. Bij dit Laatste Avondmaal spreekt Jezus woorden van vergéving. 
Woorden van verzóening. Woorden in de kleur van zijn hart. 
 
Dit is mijn lichaam, voor jullie. Van mij, voor jou. Omdat God het zwart en wit 
van ons bestaan kleurt met zijn liefde.  
 
Zo ontvangen wij – tot op de dag van vandaag – datgene dat we zélf mogen zijn: 
het lichaam van de Heer. In brood en wijn. Om samen één te zijn. Om elkaar te 
dienen. En ons hart te volgen. Amen. 


