Bezinning 180: Jezus wast de voeten
Witte Donderdag ABC-jaar: Johannes 13:1-15

Het Woord
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug
zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde
voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had
intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de
Vader Hem alle macht had gegeven, dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan,
stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in
een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die Hij
omgeslagen had. Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen,
Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O
nee’, zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag
wassen, kun je niet bij Mij horen,’ antwoordde Hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn
handen en mijn hoofd!’ Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen,
Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie Hem zou
verraden, daarom zei Hij dat ze niet allen rein waren.
Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats.
‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. ‘Jullie zeggen altijd “Meester” en “Heer” tegen Mij, en
terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je
ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten
jullie ook doen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Johannes begint het tweede gedeelte van zijn evangelie met dit zeer bekende verhaal van de
voetwassing. De Kerk heeft deze tekst voorbehouden voor Witte Donderdag. Hij heeft daar
inderdaad zijn plaats. Want hij geeft de zin weer van Jezus’ lijden, dood en verrijzenis, ja van zijn hele
leven. Want zoals Jezus zijn kleren aflegt en ze dan weer aantrekt, zo sterft Hij en verrijst Hij weer. Op
die avond van de eerste eucharistie beleeft Hij symbolisch al Goede Vrijdag en Pasen.
Jezus wil ons de voeten wassen. Het is zijn diep verlangen, geworteld in de goddelijke liefde. Meer
nog: Hij zegt dat het de voorwaarde is om bij Hem te horen. Van ons vraagt het dat we onze voeten
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door Hem laten wassen. Dat we Hem toelaten ons te reinigen van wat vervuild is in ons. Voor de
westerse mens is dat zeer moeilijk. En toch is het de voorwaarde om leerling van Jezus te zijn.
Op het einde van het verhaal krijgen we de sleutel van deze symboolhandeling. Wat Jezus voor zijn
leerlingen gedaan heeft, moeten ze voor elkaar doen. Het staat er zelfs tweemaal. Zoals Jezus
gestorven is voor ons, zo moeten ook wij sterven voor elkaar. Het is de weg van nederige
dienstbaarheid, opdat de ander zou leven.

Het Woord in mijn leven
Welke onzuiverheid heeft Jezus uit mij weggewassen? Welke vervuiling in mij houd ik weg van Jezus’
liefde, van zijn wassende dienstbaarheid? Op welke manier doe ik voor anderen wat Jezus voor mij
doet?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt Heer en Meester.
Toch legt Gij Uw bovenkleed af
en wast ons de voeten.
Juist onze donkere plekken
wilt Gij het liefst wegwassen.
Zó wilt Gij Heer en Meester zijn,
goddelijk groot in nederige dienstbaarheid.
Blijf ons uitnodigen en uitdagen
om dienaar te zijn voor elkaar.
Dat is de liefde,
die Gij ons hebt voorgeleefd. Amen.
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