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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

Wat heeft je geloof te maken met de afwas? 

Wat een vreemde vraag is dat! Geloof en afwas, hebben die iets 

met elkaar te maken dan? Bij geloof denk je aan naar de kerk gaan, 

aan bidden, aan Bijbel lezen, aan geld geven voor goede doelen. 

Zulke dingen. Maar niet aan de afwas… Een afwas is een afwas. 

Dat heeft niets met je geloof te maken, toch? 

Misschien toch meer dan je denkt… 

 

Dat is typerend voor het christelijk geloof. 

Dat is persoonlijk. Dat wil zeggen: het gaat over ons leven. 

Niet alleen maar over hoe je denkt. Of over je gevoel. Het gaat 

vooral over onze wil. Over keuzes die we maken. Over de dingen 

die we doen. En vooral over hoe we ze doen. Je kunt niet buiten 

schot blijven. Daar loopt ook dit verhaal op uit: “Als u deze dingen 

weet, zalig (werkelijk gelukkig) bent u als u ze doet” (13:17). Het 

gaat er dus om dat we iets doen met wat we vanmorgen horen. 

 

Jezus zit aan tafel met Zijn discipelen. Het is vlak voor het 

Paschafeest. Er hangt dreiging in de lucht voor Jezus. Er wordt naar 

Hem uitgekeken. De mensen vragen zich af of Hij ook op het feest 

zal zijn. En de Joodse leiders vergaderen over Hem. Hoe ze Hem 

kunnen grijpen. Onschadelijk maken… Maar Jezus wacht tot  

Zijn moment (‘Zijn uur’ noemt Johannes dat) gekomen is.  

En nu is het zover. Jezus weet dat Zijn tijd gekomen is. 

 

Halverwege de maaltijd staat Hij op, legt zijn bovenkleed af,    

slaat een linnen doek (die slaven droegen) om, bukt zich en begint 

de voeten van de leerlingen te wassen. Eén voor één. Probeer het 

je eens voor te stellen. De discipelen lagen aan de tafel. En Jezus 

die hen één voor één langs gaat. Hun voeten nat maakt, wast, 

afdroogt… Op zijn knieën. Wat gebeurt hier? 
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Als voorbereiding op een dienst lees ik ook vaak preken of 

meditaties van anderen. En in heel wat van die preken wordt 

verondersteld dat Jezus doet wat de discipelen hadden moeten 

doen. Als mensen in Israël aan tafel gingen, werden de voeten 

gewassen. Dat was werk voor een van de dienaren. Slavenwerk.  

En kennelijk waren de discipelen daar te trots voor geweest. 

De een na de ander had het niet willen doen… 

Zo ongeveer gaan die preken. 

 

Maar Johannes zegt daar niets over.  

De nadruk valt hier niet op wat de discipelen níet doen. 

De nadruk valt juist op wat Jezus wél doet! Je zou dit verhaal een 

beeldgelijkenis kunnen noemen. Jezus laat hier iets zien dat van 

groot belang is! Al eerder had Jezus verteld over wat er stond te 

gebeuren. Over Zijn naderend lijden sterven. Bijvoorbeeld in 

Johannes 10 sprak Hij daarover, toen Hij zichzelf de Goede  

Herder noemde. Hij had het over Zijn leven ‘afleggen’ en weer 

‘opnemen’ (vgl. 10:17). Dat hadden ze Hem allemaal horen zeggen.  

Maar nu zien de discipelen het voor zich, in deze beeldgelijkenis. 

Zoals Hij Zijn kleed aflegt, zo zal Hij Zijn leven afleggen. Om 

slavenwerk te verrichten. Om onze voeten te wassen. 

Om alle vuil van ons leven af te wassen… 

 

Maar Petrus kan er niets mee. Het gaat hem te ver. 

Er zijn dingen die je niet doet als Meester. En hij protesteert 

heftig. Het staat er in het Grieks met nadruk:  

“Ú, míjn voeten wassen? Nooit!!”  

 

Kun je je dat voorstellen? Dat Petrus protesteert, dat hij het niet 

meemaakt wat Jezus doet? Is het ergernis vanwege een Meester die 

door voor Zijn leerlingen door het stof kruipt? Daarmee haalt Jezus 

toch zichzelf omlaag? Dat doe je toch niet?   

Of is het schaamte vanwege Jezus? Zoals tieners zich op een 

gegeven moment voor hun ouders gaan schamen. Daar wil je niet 

bij horen… Is dat wat Petrus voelt?  

Of is het gekrenkte trots dat Jezus zijn voeten moet wassen?  
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In een oud Joods verhaal over Jozef in Egypte wordt verteld dat 

zijn geliefde Asenath hem aanbiedt zijn voeten te wassen. Maar 

Jozef wil niet: “Laat een slaaf dat doen, niet jij”. Maar dan zegt 

Asenath: “Jouw voeten zijn mijn voeten, niemand zal jouw voeten 

wassen, niemand anders dan ik”. Gekrenkte trots. Het moeilijk 

vinden dat een ander je dient… Is dat niet herkenbaar? 

 

Ergens in zijn brieven schrijft Paulus over de ‘dwaasheid van het 

evangelie’. Dat is precies wat hier aan de hand is. Een God die onze 

vuile voeten wast, die voor ons door het stof kruipt, dat is diep 

confronterend. Het is irritant. Aanstootgevend. Het is de wereld op 

zijn kop! Wij zouden voor God op onze knieën door het stof moeten 

gaan… Wat een wonderlijk evangelie is dit… 

 

Ik denk dat Petrus’ ergernis heel herkenbaar is. Ook voor ons. 

Let er maar eens op bijvoorbeeld hoeveel er ook in christelijke 

tijdschriften gesproken wordt over ‘leiders’. Daar houden we van. 

Daar zijn we naar op zoek. Sterke figuren die ons de weg wijzen. En  

natuurlijk beseffen we wel dat Johannes 13 ook in de Bijbel staat. 

Daarom hebben we een mooie term gesmeed: ‘dienend leider-

schap’. Een leider die ook bereid is om te dienen… 

Die gewoon meedoet met alle anderen. 

 

Er is een verhaal bekend over Dietrich Bonhoeffer. Rond het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog leidde hij een seminarie. 

Allemaal theologen-in-opleiding. In training om voorganger in een 

gemeente te kunnen zijn. Op een dag moest er afgewassen worden. 

Maar niemand meldde zich spontaan. Tot Bonhoeffer zelf opstond, 

de keuken inging, de deur achter zich op slot draaide en de afwas 

ging doen. Opeens waren er verschillende studenten die wel mee 

wilden helpen. Het was weer eervol geworden.  

Maar de deur bleef op slot. 

 

Dat is zover als wij bereid zijn te gaan.  

En dat is heel wat. Maar wat Jezus gaat doen, is anders. 

Sterker nog, dat is radicaal anders. Het gaat oneindig veel verder.  
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In vers 1 noemt de evangelist Johannes dat ‘liefde tot het einde’… 

En in wat Jezus hier doet, laat Hij zien hoever die liefde gaat. Hij 

beeldt de weg uit die Hij zal gaan voor Zijn discipelen. Voor ons… 

De weg van lijden en sterven. De weg die leidt tot de dood aan het 

kruis. Liefde tot het einde, dat is liefde tot in de dood aan het kruis 

(Fil.2:6-8). Het woord dat Johannes gebruikt kun je ook vertalen als 

‘liefde tot het doel’. Liefde tot het doel bereikt is. En ook dat doel 

wordt hier zichtbaar. We moeten ‘gereinigd’ worden, het vuil moet 

van ons worden afgewassen. Dat wijst Jezus hier ook aan! 

 

Petrus laat zien dat we zelf niet buiten schot kunnen blijven. 

We laten Jezus toe of niet. Straks zullen we zingen met Gezang 

177: “Dit breekt mijn trots”. Dat is waar het om gaat in dit verhaal 

en breder in de lijdensgeschiedenis. We geven ons over – net als 

Petrus. Als hij de betekenis ontdekt van Jezus’ daad, slaat hij om 

naar de andere kant: ‘Dan ook gelijk helemaal gewassen worden’. 

‘Dat is niet nodig’, zegt Jezus. Wie Mij toelaat, is schoon!  

Het eind van Johannes 13 laat zien dat niet iedereen zijn trots kan 

laten varen. Judas wijst zo’n Jezus af. Een Jezus die onze vuile 

voeten wast. Maar Jezus wijst hem niet af. Hij wast ook zijn 

voeten. Hij deelt ook met hem brood en wijn… 

Jezus’ liefde is grenzeloos… 

 

Maar dus ook confronterend: het is overgave of afwijzing.  

“Begrijpen jullie wat Ik voor jullie gedaan heb?”, vraagt Jezus.  

Wat Hij deed, als hun meester en Heer, is een voorbeeld. Dit is niet 

uitzonderlijk… Dit is de gewone gang van zaken tussen discipelen. 

Dit is de regel in de kerk, in de gemeente van Christus. 

Dat we bereid zijn elkaar van harte te dienen… 

“Ik heb u een voorbeeld gegeven”. 

 

Er is alleen één gevaar. En dat gevaar is dat we Johannes 13 nu 

opvatten als lóuter ‘voorbeeldverhaal’: Jezus heeft het voorgedaan 

en nu moeten wij het in praktijk gaan brengen. Maar wat Jezus hier 

deed, is veel meer dan een voorbeeld geven. Wat Hij hier laat zien, 

is een uitbeelding van Zijn lijdensweg. In het aantrekken van de 

slavenschort, het bukken en wassen van de voeten. 
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Dat is wat Hij voor ons komt doen! 

En dát is wat Hij Zijn discipelen – en ons – wil laten zien!  

Ook wij worden geroepen om te dienen. Maar dat kunnen we alleen 

vanuit Zijn liefde tot in de dood. We kunnen alleen dienen, als ook 

wij weten van ‘afleggen’ en van ‘opnemen’. Je trots afleggen en 

Zijn nederigheid opnemen. Alleen zo kun je echt dienen! 

 

Eén van de speerpunten in ons beleidsplan is missionair 

gemeentezijn. Dat is belangrijk. Maar hier vinden we de sleutel! 

Want waar lopen mensen die niet geloven (kunnen) vaak tegenaan. 

Niet op ons gebrek aan woorden, maar wel op ons gebrek aan 

daden die daarbij passen.  

Wat zou er een getuigenis uitgaan van een gemeente die echt 

dient. Mensen die de trots afleggen en nederigheid aandoen. Als 

een schort om te dienen. En denk niet dat dat gemakkelijk is! In 

het evangelie noemt Jezus de navolging van Hem kruis dragen!  

Het betekent strijden tegen wat er in je hart leeft. 

 

Nogmaals: gemakkelijk is dat niet.  

In de afgelopen week betrapte ik mezelf een paar keer op  

de gedachte dat anderen zich wel wat anders zouden kunnen 

opstellen. Voor anderen zoiets bedenken is niet zo moeilijk. Maar 

hoe kan ik echt dienen? Mijn trots terzijde leggen. Niet 

gemakkelijk. Maar wel met een enorme zegen. 

 

Om dat nog iets concreter te maken een voorbeeld. Gisteren was er 

een avondmaalsviering in de Oudelandse Hof. We waren daar met 

twee ambtsdragers en ikzelf aanwezig. En op de terugweg ging het 

over iemand die veel voor anderen deed. Een van de ambtsdragers 

zei: “Ja, dat zit als het ware in die familie… Dat deed zijn vader 

ook…”. Dat is de zegen van ‘dienen’. Niet alleen jezelf wordt 

daarin gezegend. Ook je kinderen, kleinkinderen, je buren. Er is 

iets aan je te zien.  

 

Het is zoals Jezus zegt: “Als u deze dingen weet (vanmorgen), zalig 

bent u als u ze doet”. 

Amen. 


