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Drie handen!        Lucas 22:21 

 
 
“Doch zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.”  

 

Handen, lieve mensen, vertellen wie je bent. 

Handen van een pasgeboren baby in zijn ledikantje zijn anders dan die van een bejaarde 
oma in het verzorgingshuis. 

Handen van een student economie zijn anders dan die van een boer die elke dag zijn 

koeien moet melken. 

Handen vertellen wie je bent, wat je doet, wat je ten diepste beweegt. 
 

Aan de laatste Paasmaaltijd raken twee handen elkaar. 

De ene hand is de hand van Jezus. 

De hand waarmee Hij het brood vermenigvuldigde. 

De hand waarmee Hij kinderen omarmde en hen de zegen van God oplegde. 
De hand waarmee Hij het dochtertje van Jaïrus weer van haar sterfbed deed opstaan. 

De hand waarmee Hij het stof van de voeten van Zijn discipelen afwaste. 

 

De andere hand is die van Judas. 
De discipel, de volgeling, de penningmeester van de groep rondom Jezus. 

Zijn hand is de hand van het verraad. 

Het bloed van dertig zilverstukken zit - bij wijze van spreken - nog aan zijn hand. 

Het geld dat hij gekregen heeft omdat hij Jezus als hét Paaslam aan de overpriesters en 
schriftgeleerden heeft verkocht. 

 

Die twee handen raken elkaar. 

Aan die laatste Paasmaaltijd in Jeruzalem. 
In een schotel die herinnert aan de bevrijding uit Egypte. 

 

Maar als je goed kijk zie je nog een derde hand. 

Het is de hand van God de Vader. 

Hij is de grote Regisseur, verborgen in de schaduwen van de donkere achtergrond. 
Hij ‘zet’ alles naar Zijn hand. 

Overpriesters en schriftgeleerden ... 

Judas, de verrader ... 

Petrus, haantje de voorste ... 
Pilatus en Herodes ... 

Romeinse soldaten ... 

Jozef van Arimathea ... 

Vrouwen van Jeruzalem ... 
We komen ze allemaal weer tegen in deze Goede Week voor Pasen. 

Hun handen worden ingeschakeld ... 

Opdat uiteindelijk Jezus ... zijn geest, zijn leven kan leggen in Gods hand. 

“Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.” 

 
Zo gaat Jezus van hand tot hand. 

De weg van het lijden ... de weg van onze bevrijding. 

Lieve mensen, wat anders kunnen wij vanavond doen dan in stille aanbidding onze 

handen vouwen en Hem daarvoor dankend eren. 
Laten we daarom samen danken en bidden. 
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