Bezinning 236: Voetwassing: zich laten reinigen
Johannes 13,1-15 = Witte Donderdag ABC-jaar

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.’

Een woord bij het Woord
Johannes omvat zijn evangelie in een grote beweging. Alles en allen komen voort uit de Vader en
zijn geroepen om naar de Vader te gaan, onze definitieve thuis (zie ook Johannes 8,14). Dit grote
proces van de schepping is een dynamiek van vergoddelijking, een proces van afkeer van het kwaad
en terugkeer naar God, een toekering naar de liefde. Om dat proces te begeleiden is Jezus gekomen
en daarvoor geeft Hij zijn leven. Want de definitieve en volkomen terugkeer tot de Vader is
onmogelijk zonder de dood.
In deze optiek beheerst Jezus altijd de situatie. Hij ‘weet’ dat zijn uur gekomen is en dat de Vader
Hem alles in handen gegeven heeft. Geen enkele tegenkanting kan Hem afhouden van zijn roeping:
noch de leerlingen – en met name Petrus, de woordvoerder – noch de religieuze en politieke
machthebbers en ook niet de duivel. Als Heer is Hij geroepen om alles te beheersen en wel in
nederige en liefdevolle dienstbaarheid.
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Jezus zegt dat de meeste leerlingen rein zijn en dus al een bad genomen hebben. Hij spreekt over
het bad van zijn Woord. Door zijn Woord en meer nog, Hemzelf als het Woord, te aanvaarden, zijn
ze al gereinigd. Even verder in dit evangelie zegt Hij dit zonneklaar: ‘Gij zijt reeds gereinigd door
het Woord dat Ik tot u heb gesproken’ (Johannes 15,3). Als Jezus en zijn boodschap in ons leven
mogen werken, worden we steeds meer gezuiverd van het kwaad en worden we de mensen zoals
God ons bij het begin heeft gedroomd.
Maar er is een tweede bad, namelijk het bad van de dood. Door mét Jezus te sterven uit liefde voor
anderen en daaraan trouw te blijven tot in de dood worden we op een definitieve manier gereinigd,
zodat we in Gods eeuwigheid kunnen leven.
Dit alles wordt gesymboliseerd en ritueel voltrokken in het doopsel. In het water sterven we aan de
oude mens en uit het water verrijzen we als nieuwe mensen.
Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat mijn definitieve thuis bij de Vader is, in zijn huis, in zijn eeuwigheid? Wat doe ik om
Jezus en zijn Woord toe te laten mij te zuiveren? Welke plaats heeft de versterving, het sterven aan
de oude mens, in mijn leven? Beleef ik mijn doopsel als het sacrament waardoor ik een nieuwe
mens ben geworden ben? Is dit zichtbaar in mijn levenswandel?
Bidden met het Woord
Heer Jezus,
altijd was U verbonden met de Vader.
Uw blik was op Hem gericht.
Allen wilt U bij Hem thuisbrengen,
ook mij, uw nederige dienaar.
Laat uw Woord tot mij komen,
me raken, kneden en vormen,
me uitzuiveren en reinigen.
Transformeer me tot de mens,
zoals de Vader me gedroomd heeft.
Geef dat ik trouw blijf,
trouw tot in mijn sterven,
zoals Gij trouw waart
tot aan het kruis. Amen.
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