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Gemeente van onze Heer Jesus Christus 
“Je moet wel je handen wassen”. U hebt dit vast en zeker al wel vaker gehoord of 
gelezen. En natuurlijk, het heeft in onze tijd, in 2020, vooral een hygiënische 
achtergrond, vooral in West-Europa en de Verenigde Staten. Een hygiënische 10 
achtergrond en in deze tijd is het ook een poging om gezond te blijven.  
In het jodendom en in de Islam heeft het wassen van handen ook een godsdienstige 
achtergrond, en in de Islam ook het wassen van het gezicht. En in het jodendom 
zeker ook voor een maaltijd. Toen ik in Israël aanwezig mocht zijn bij een maaltijd op 
de Sabbath, was het handenwassen zelfs een ritueel, waarbij je niet mocht praten 15 
maar wel elkaar het kommetje water door gaf. En dat ritueel is al eeuwen oud, het is 
zelfs denkbaar dat het in de tijd van Jesus zo werd gedaan. De handen wassen als 
teken van eerbied en van bewustwording. En dan werden ook de voeten gewassen, 
misschien wel het meest vanwege het stof. En als er een slaaf was, dan waste die de 
voeten van de anderen en van de gasten. Het was de taak van de laagste slaaf, de 20 
laagste in rangorde.. 
En in het verhaal uit het evangelie naar Johannes is Jesus degene die deze taak 
vrijwillig en bewust op zich neemt. Een dienende taak dus, terwijl hij ook de 
“meester” genoemd wordt en ook terecht zo genoemd wordt. Jesus is op deze 
manier revolutionair, zoals wel vaker. Hij draait één en ander om, hij zet op deze 25 
manier machthebbers te kijk en dan vooral die machthebbers die de macht gebruiken 
om te heersen en te overheersen, die machthebbers die de meest vervelende 
klussen aan anderen overlaten of die klussen die iets vernederends hebben. Het 
schoonmaakwerk, we besteden dat het liefst maar uit, totdat er een tijd komt dat juist 
schoonmakers en schoonmaaksters tot helden worden benoemd. Het ophalen van 30 
het vuilnis, liever laten we dat over aan anderen, totdat juist zij ineens helden zijn.  
Wat dat betreft leven wij in een interessante tijd…… 
Jesus is dus revolutionair, maar meer dan dat. Hij laat iets zien. Als Petrus in eerste 
instantie weigert dat hem de voeten worden gewassen door Jesus, dan verbindt 
Jesus daar aan dat Petrus op die manier niet bij Jesus zou kunnen horen. De 35 
voetwassing is of wordt op deze manier ook iets van verbinding. Niet alleen dat het 
stof wordt weggewassen en dat is natuurlijk al heel aangenaam, nee, er is ook 
verbinding, verbinding met Jesus en daarmee met God. Jesus zal immers weer naar 
God teruggaan, zoals het nadrukkelijk in het evangelie naar Johannes wordt gezegd. 
Deze hele voetwassing staat in het kader van Jesus die gekomen is van God en naar 40 
God terug zal gaan. De voetwassing, Jesus die als de laagste slaaf de voeten wast 
van leerlingen en zo ook Meester is, deze voetwassing past in zijn levensweg, past 
daarbij bij verzoening. Het wassen van voeten is meer dan alleen het stof dat 
weggewassen wordt, het wassen van voeten geeft aan dat mensen bij God horen en 
daarmee bij elkaar. En als mensen elkaar de voeten wassen, elkaar dienen, dan is er 45 
verzoening. En die verzoening betekent namelijk dat macht niet wordt misbruikt.  



Het woord “minister” betekent als eerste “dienaar”, en er zijn inderdaad ministers in 
onze tijd die daar heel wat van laten zien. Niet alle machthebbers helaas, maar een 
aantal wel.  
Een predikant werd vroeger “minister Verbi Divini” genoemd, dienaar van het 50 
goddelijke woord, dienaar dus. En laten wij dat dan ook maar zijn. Want helaas komt 
ook in de kerk misbruik van macht voor.  
De voetwassing als verzoening. De leerlingen van Jesus worden opgeroepen om 
elkaar de voeten te wassen, wij als mensen worden op deze manier om elkaar de 
voeten te wassen. Ik heb wel eens gehoord dat in kerken op Witte Donderdag 55 
inderdaad voeten gewassen worden als onderdeel van de liturgie en ik zou heel 
graag willen dat dat nu ook zou kunnen, dat die anderhalve meter niet meer geldt.  
Elkaar de voeten wassen kan overigens ook minder letterlijk natuurlijk. Het is onder 
andere de neiging onderdrukken om te overheersen en deze revolutie is een heel 
proces. En een proces van verzoening, verzoening met elkaar, verzoening daarmee 60 
met God, een vrede die op ons wacht.  
Als Jesus zijn leerlingen voorhoudt dat ze elkaar de voeten moeten wassen, dan 
gaat hij er ook vanuit dat dat kan, dat zij dat kunnen, dat wij dat kunnen.  
Wij kunnen dat zelfs met anderhalve meter ruimte. Vraag me niet hoe, maar het kan. 
Amen.  65 


