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Gedachten vanuit de preek 

� Wat heeft je geloof met de afwas te maken? Meer dan je denkt! 

Christelijk geloof is persoonlijk

loopt ook dit verhaal op uit: “Als u deze dingen weet, zalig 

gelukkig) bent u als u ze doet” (13:17). 

� Jezus zit aan tafel met Zijn discipelen

Halverwege de maaltijd staat Jezu

een linnen doek (die slaven droegen) 

leerlingen te wassen. Wat heeft dat te betekenen?

� Vaak wordt verondersteld, dat dit tot nu toe niet gedaan was. 

zegt Johannes niet. De nadruk valt 

wordt met de woorden ‘afleggen

weg die voor Hem ligt: Hij zal Zijn leven afleggen en weer opnemen.

� Maar Petrus protesteert heftig:

Waarom verzet hij zich? Is het ergernis

Messias die door het stof kruipt 

trots dat Jezus zijn voeten moet wassen

� Johannes 13 confronteert ons met wat Paulus ergens de ‘dwaasheid 

van het evangelie’ noemt. (1 Kor.1:23). Een God die onze vuile voeten 

wast, dat is confronterend. Aanstootgevend zelfs. 

einde’ (doel), dat is liefde tot in de do

� We herkennen Petrus’ ergernis. 

de kerk. Eventueel in de vorm van 

als wij bereid zijn te gaan. Maar w

anders. Het gaat oneindig veel 

� Deze liefde plaatst ons ook voor een fundamentele keuze. 

niet buiten schot blijven. “Dit breekt mijn trots” (Gez. 177:5). 

overgave (Petrus) of afwijzing (Judas

door deze liefde van Christus, wordt ons leven 

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

deed, als hun meester en Heer, is een voorbeeld. 

Johannes 13 nu opvatten als louter ‘voorbeeldverhaal’

voorgedaan en wij moeten het nu 

� Dat vraagt Hij zeker, maar wat 

voorbeeld geven. Hij beeldt in het aantrekken van de slavensc

bukken en wassen van de voeten, Zijn hele lijdensweg uit. D

Hij Zijn discipelen – en ons – wil laten zien! 

� Ook wij worden geroepen om te dienen. Maar dat k

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

weten van ‘afleggen’ (onze trots) en van ‘opnemen’ (Zijn 

Dan heb je veel om uit te delen aan anderen. Deel het Leven! 

‘Geroepen om te dienen’ 

  Deel het leven!.  

Vragen van hart tot 

Wat heeft je geloof met de afwas te maken? Meer dan je denkt! 

Christelijk geloof is persoonlijk. Je kunt niet buiten schot blijven. Daar 

Als u deze dingen weet, zalig (werkelijk 

” (13:17).  

Jezus zit aan tafel met Zijn discipelen, vlak voor het Paschafeest. 

staat Jezus op, legt zijn bovenkleed af, slaat 

slaven droegen) om en begint de voeten van de 

Wat heeft dat te betekenen? 

, dat dit tot nu toe niet gedaan was. Maar dat 

e nadruk valt op wat Jezus wél doet, zoals verteld 

afleggen’ en ‘opnemen’ (vgl. 10:17). Dat is de 

: Hij zal Zijn leven afleggen en weer opnemen. 

heftig: “Ú, míjn  voeten wassen? Nooit!” 

Is het ergernis of schaamte vanwege een 

kruipt voor de zijnen? Of is het gekrenkte 

moet wassen?  

Johannes 13 confronteert ons met wat Paulus ergens de ‘dwaasheid 

van het evangelie’ noemt. (1 Kor.1:23). Een God die onze vuile voeten 

Aanstootgevend zelfs. ‘Liefde tot het 

iefde tot in de dood aan het kruis (Fil.2:6-8). 

We herkennen Petrus’ ergernis. Wij houden van sterke leiders, ook in 

Eventueel in de vorm van ‘dienend leiderschap’. Dat is zover 

Maar wat Jezus gaat doen, is radicaal 

veel verder.  

voor een fundamentele keuze. We kunnen 

“Dit breekt mijn trots” (Gez. 177:5). Het is 

of afwijzing (Judas). Alleen als we ons laten dienen 

wordt ons leven volkomen gereinigd.  

jullie wat Ik voor jullie gedaan heb?”, vraagt Jezus. Wat Hij 

deed, als hun meester en Heer, is een voorbeeld. Het gevaar is dat we 

opvatten als louter ‘voorbeeldverhaal’: Hij heeft 

en wij moeten het nu in praktijk brengen.  

wat Jezus hier doet, is veel meer dan een 

voorbeeld geven. Hij beeldt in het aantrekken van de slavenschort, het 

bukken en wassen van de voeten, Zijn hele lijdensweg uit. Dát is wat 

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 we 

(onze trots) en van ‘opnemen’ (Zijn nederigheid). 

Dan heb je veel om uit te delen aan anderen. Deel het Leven!  

 

 

Johannes 13:1-20 

Vragen van hart tot hart

  

Wat heeft je geloof 

met de afwas te 

maken? Wat zou je als 

antwoord geven, nu je 

de geschiedenis van 

Johannes 13 hebt 

gehoord?”  

Waarom denk je zelf 

dat Petrus protesteert 

tegen Jezus’ daad? 

Herken je dat bij 

jezelf?   

Waarom zegt Jezus 

dat Petrus dat het 

voldoende is dat de 

voeten gewassen zijn? 

Hoe word je door 

Jezus gewassen?   

Hoe moeilijk vind je 

het om je trots af te 

leggen en Jezus’ 

nederigheid op te 

nemen? Hoe kun je 

dat leren? 
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Gespreksvragen 

1. Je zou Johannes 13 een beeld

eens voor dat je zelf aan de tafel 

Jezus en de discipelen. Hoe denk je dat je zelf zou reageren op wat 

Jezus deed? 

2. Paulus schrijft in de eerste brief aan de Korinthiërs over de ‘dwaasheid 

van het evangelie’. Die dwaasheid wordt hier zichtbaar gemaakt in h

optreden van Jezus: God zelf die onze vuile voeten wast, een Messias 

die door het stof kruipt voor ons. Herken je wat Paulus zegt? Leg uit!

3. Jezus geeft ons een voorbeeld om in praktijk te brengen (13:15). 

Tegelijk is wat Hij hier doet meer dan 

kun je anderen pas dienen, als je jezelf door Jezus laat dienen?

4. “God is al nederig”, zei kerkvader Augustinus ooit, “maar wij moeten 

het nog worden”. Welke associaties heb je bij het woord ‘nederig’? 

Waarom zou deze christelijke deugd 

5. Jezus wist dat Judas hem zou verraden. Toch was Hij ook zijn voeten 

en deelt het brood en de wijn met hem. Wat heeft ons dat te zeggen? 

6. Op witte donderdag wast de paus elk jaar de voeten van een paar 

mensen (geestelijken of sinds kort gevangenen). Wat vind je daarvan? 

En hoe kunnen wij elkaar, in onze situatie, dienen?

 

 

 

 

 

Gebedspunten 

• Dank God voor de dwaasheid van het evangelie, voor de nederigheid van 

Christus die gekomen is om onze levens te reinigen

• Bid dat we niet te trots zijn om dat toe te laten. 

een periode zal zijn waarin we ons laten dienen door 

• Bid om liefde, niet als vaag gevoel, maar als dienst en opoffering: in onze 

gemeente, in de kerk en wereldwijd.

• Bid ook om nederigheid, om de bereidheid onze trots af te leggen en 

bekleed te worden met Christus’ eigen bereidheid de

• Dank voor de liefde van Christus tot het einde. Dat die liefde ook onze 

‘eindigheid’ omvat, ook ons tekort aan dienen

 

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘Geroepen om te dienen’ 

  Deel het leven!.  

beeldgelijkenis kunnen noemen. Stel je het 

eens voor dat je zelf aan de tafel zat (of beter gezegd: ‘aanlag’) met 

Hoe denk je dat je zelf zou reageren op wat 

Paulus schrijft in de eerste brief aan de Korinthiërs over de ‘dwaasheid 

van het evangelie’. Die dwaasheid wordt hier zichtbaar gemaakt in het 

optreden van Jezus: God zelf die onze vuile voeten wast, een Messias 

die door het stof kruipt voor ons. Herken je wat Paulus zegt? Leg uit! 

Jezus geeft ons een voorbeeld om in praktijk te brengen (13:15). 

Tegelijk is wat Hij hier doet meer dan louter een voorbeeld. Waarom 

kun je anderen pas dienen, als je jezelf door Jezus laat dienen? 

“God is al nederig”, zei kerkvader Augustinus ooit, “maar wij moeten 

het nog worden”. Welke associaties heb je bij het woord ‘nederig’? 

Waarom zou deze christelijke deugd bij ons niet echt populair zijn? 

Jezus wist dat Judas hem zou verraden. Toch was Hij ook zijn voeten 

en deelt het brood en de wijn met hem. Wat heeft ons dat te zeggen?  

Op witte donderdag wast de paus elk jaar de voeten van een paar 

f sinds kort gevangenen). Wat vind je daarvan? 

En hoe kunnen wij elkaar, in onze situatie, dienen? 

voor de dwaasheid van het evangelie, voor de nederigheid van 

Christus die gekomen is om onze levens te reinigen. 

Bid dat we niet te trots zijn om dat toe te laten. Bid ook dat de lijdenstijd 

een periode zal zijn waarin we ons laten dienen door Christus 

om liefde, niet als vaag gevoel, maar als dienst en opoffering: in onze 

gemeente, in de kerk en wereldwijd. 

ook om nederigheid, om de bereidheid onze trots af te leggen en 

bekleed te worden met Christus’ eigen bereidheid de minste te willen zijn. 

voor de liefde van Christus tot het einde. Dat die liefde ook onze 

‘eindigheid’ omvat, ook ons tekort aan dienende en nederige liefde. 
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Alternatieve vraag

Als het Nieuwe Testament 

spreekt over de ambtsdragers 

die leiding moeten geven aan 

de gemeente, wordt nooit het 

woord ‘leiders’ gebruikt, 

maar altijd wordt gesproken 

over ‘di

‘dienen’.  

te zeggen

betekent dat concreet voor 

de manier waarop er in de 

gemeente (plaatselijk) en de 

kerk (landelijk) leiding 

gegeven moet worden
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Johannes 13:1-20 

Alternatieve vraag 

Als het Nieuwe Testament 

spreekt over de ambtsdragers 

die leiding moeten geven aan 

de gemeente, wordt nooit het 

woord ‘leiders’ gebruikt, 

maar altijd wordt gesproken 

over ‘dienst’, ‘dienaars’ en 

‘dienen’.  Wat heeft dat ons 

te zeggen, denk je? En wat 

betekent dat concreet voor 

de manier waarop er in de 

gemeente (plaatselijk) en de 

kerk (landelijk) leiding 

gegeven moet worden? 

 

Agenda   

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

 maart 2015. Het thema 

luidt dan ‘Gekozen om vrucht 

te dragen’, naar aanleiding 

van Johannes 15:1-17.  De 

kringvoorberei-ding voor deze 

dienst zal dinsdag 17 maart 

gehouden worden, om 20.00 

uur in de kerk. 

 


