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Het humanisme is een denkrichting die de mens centraal stelt. Blijkbaar maakte 

de Nederlandse tak een paar jaar terug moeilijke tijden door. Er waren zelfs 

radiospotjes te horen met de vraag om steunend lid te worden. De terugkerende 

tekst daarbij was: “Het geluid van religies klinkt steeds vaker en steeds harder. 

Als U ons niet steunt is het humanisme aan de goden overgeleverd.” Er werd 

dus gesuggereerd dat de mens speelbal is in de handen van grillige godsdiensten. 

Overgeleverd in de handen van de goden. 

Bij het christendom is er een centrale gedachte in het leven van Jezus die net 

andersom werkt: niet de mens overgeleverd in de handen van goden, maar God 

overgeleverd in de handen van de mensen. In de nacht van Witte Donderdag 

levert Judas Jezus door een kus over aan de hogepriesters; de hogepriesters 

leveren in de ochtend van Goede Vrijdag Jezus over aan Pilatus, en Pilatus 

levert Hem tenslotte over aan de woede van het volk. Het is andersom: de mens 

wordt niet aan de goden overgeleverd, maar Gods Zoon wordt aan de mensheid 

overgeleverd. 

Jezus overgeleverd in mensenhanden. Dat is precies wat gebeurt in de 

Eucharistie: Jezus gaat van hand tot hand bij het Laatste Avondmaal. De 

apostelen weten niet wat ze moeten met die vreemde woorden: “Dit is mijn 

Lichaam, dit is mijn Bloed.” Ze zouden een begin van de diepte van die 

woorden kunnen vermoeden als ze het kruis van Goede vrijdag zien: zijn 

Lichaam gegeven, overgeleverd in mensenhanden tot de dood. Maar de 

onbegrijpelijke diepte ervan zullen ze pas na Pasen ervaren, als in het Licht van 

de verrijzenis de betekenis van zijn woorden bij het Laatste Avondmaal helder 

zal worden. 

Overgeleverd worden in mensenhanden, overgeleverd aan mensen met hun 

goede maar ook met hun ronduit slechte kanten. Dat is waar Jezus voor kiest. 

Zijn eindeloze goedheid wordt aan ons overgeleverd, opdat zijn liefde in ons 

leven zal zijn en kwaad en dood zal overwinnen. En door op Witte Donderdag 

samen te komen houden we dat in ere; opnieuw ligt zijn leven in onze handen, 

en door de eucharistie vieren, laten we zien dat wij ons leven in Gods hand 

willen leggen. De enige hand die tot in het eeuwig leven reikt.  

God levert zich aan ons over; als liefde. St. Augustinus zegt 1600 jaar geleden 

al: “Onze liefde is zijn liefde in ons. Onze liefde is God, neergelegd in ons hart”; 

overgeleverd in onze handen. En om opnieuw St. Augustinus te citeren: wij 

ontvangen wat we eigenlijk zijn, en we hebben de taak in deze wereld te worden 

wat we ontvangen: het Lichaam van Christus. Iets wat we alleen maar kunnen 

als we ons voeden aan en met Hem. Want nog altijd levert Hij zich over aan 

onze handen, iedere keer als we Eucharistie vieren. Ik wens u allen een 

gezegende opgang naar Pasen.  Amen. 
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