Bezinning 663: Liefde is de sleutel 5 1
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.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Al direct valt het woord ‘liefde’ tweemaal. De liefde vat heel Jezus’ leven samen. Alles wat Hij
gedaan heeft en alles wat Hij gezegd heeft, was uit liefde. En ook nu, nu Hij verrezen is, doet Hij
alles uit liefde voor ons. De liefde is de grote sleutel om Hem en de Bijbel te begrijpen. Om God te
begrijpen.
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Jezus legt zijn kleren af. Hij legt zijn identiteit als Zoon van God af om dienaar te zijn. Hij ontledigt
zich. Niet Hij telt voor zichzelf, maar de mens. Zo is de liefde: heel en al gericht op de ander en niet
op zichzelf.
De voetwassing is een teken. Het gebaar betekent iets. Het toont dat Hij ons wil schoon wassen,
vooral van de zonden. Maar dit teken is niet vrijblijvend. Hij roept ons op ook zo met elkaar om te
gaan. Dat we elkaar dienen. De dienstbaarheid moet onder ons aanwezig zijn als het grote
kenmerk van ons samenleven. Het is iets waar we altijd opnieuw voor moeten kiezen. Maar juist
dat leidt tot de grote, diepe vreugde, de goddelijke vreugde.

Het Woord in mijn leven
Hoe sterk ben ik op de liefde gericht? Hoe sterk ben ik gegroeid in de ontlediging? Hoe sterk ben ik
gegroeid in de dienstbaarheid aan anderen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent de Zoon van God,
van Hem uitgegaan
en naar Hem teruggekeerd.
U hebt de mens liefgehad
en wel tot het uiterste.
U hebt Uzelf gegeven,
helemaal, zonder reserve.
U verlangt er diep naar
een te worden met mij.
Dat raakt en verrast mij.
Het brengt me in de war.
Ook ik verlang een te zijn
met U, mijn Heer en God.
Verdiep mijn verlangen.
Was mij schoon van alle zonden
zodat ik rein ben
voor de ontmoeting met U. Amen.
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