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De viering van Witte Donderdag voert ons binnen in het Paastriduüm. Vanavond gaan wij met Jezus
aan tafel. Wij gedenken de instelling van de Eucharistie, de Priesterwijding en de voetwassing
1. De voetwassing was een uiterlijk teken van zijn ontdoen door het bestaan van een dienstknecht op
zich te nemen bij zijn menswording en van zijn vernedering door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood op het kruis (Fil 2, 6-8). En ook van zijn ootmoed in de instelling van Heilige Eucharistie
waar Hij onder ons blijft onder de eenvoudige gedaante van brood en wijn.
Op deze dag twee duizend jaar geleden heeft Jezus de Eucharistie en de Priesterschap op de
bovenzaal ingesteld: “dit is mijn lichaam… dit is mijn bloed… blijft dit doen…”
Ik ben eens te Jeruzalem in die bovenzaal met mijn ouders geweest. Op een gegeven moment zijn er
toen Aziatische pelgrims binnengekomen en zij begonnen een hymne ter ere van het Heiligste
Sacrament te zingen en ook een hymne om de komst van de Heilige Geest. Andere pelgrims uit Italië
zijn ook ingevallen en wij hebben samen gezongen. Het was voor ons allen een indrukkende
spirituele ervaring: we konden meer begrijpen van het mysterie van de Eucharistie en van de Heilige
Geest. Deze bovenzaal bewaart het geheim van deze nacht.
2. De heilige Thomas van Aquino noemt de Eucharistie: het wonder der wonderen, een wonder van
liefde. Het is Jezus zelf die hier aanwezig is en de hemel met de aarde verenigt. De kathedralen, de
kerken werden gebouwd om Jezus te bewaren als het brood van barmhartigheid, van leven, als bron
van Gods- en naastenliefde. Jezus heeft in de Eucharistie de wereld vernieuwd.
De liefde die Jezus in het laatste avondmaal tot uitdrukking bracht en die elke dag in de Kerk levend
blijft door de viering van de Eucharistie, wordt een bron van kracht en ware liefde in het hart van ieder
van ons. Daarom herinnert de Kerk ons deze dag aan het gebod van naastenliefde. Er is een diepe
eenheid tussen de Eucharistie en de liefde van mensen voor elkaar. Zijn slavendienst maakt ons tot
nieuwe mensen. En als wij dat leren bese en, zullen wij van Hem kracht ontvangen om Jezus’
voorbeeld na te volgen.
In het Sacrament sterkt Jezus ons om vervolgens door en in Hem zijn liefdesdienst uit te delen aan
anderen en onze liefde tot God te versterken. Daarom vieren we vandaag onze dankbaarheid voor
zulk een gave, voor zulk een God. Moge onze lieve Vrouw ons bijstaan om de vruchten van het
Sacrament van de Eucharistie te laten groeien in ons leven en in het leven van onze medemensen.
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