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Gemeente van Christus 
En het geschiedt tijdens de maaltijd, dat hij zich opricht van de maaltijd zijn kleren aflegt, een linnen 
doek neemt en zich daarmee omgordt. Vervolgens werpt hij water in het wasbekken en begint de 
voeten van de leerlingen te wassen en af te drogen met een linnen doek. Toen Hij bij Simon Petrus 
kwam zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen Heer?’ Er is grote verwarring ontsteltenis.  
Onwillekeurig denk nog even terug aan de ontsteltenis van afgelopen zondag op Palmpasen de 
confrontatie tussen journalisten en kerkgangers een journalist van Powned werd aangevallen hij 
scheeuwde tegen zijn aanvaller ‘Jezus man wat doe je nou?’ In een ingezonden berichtje in de krant 
schreef een emeritus collega ‘Dit was wat mij betreft de kortste en de beste openluchtpreek op 
palmzondag op Urk gehouden”. Jezus man wat doe je nou? U wilt toch niet mijn voeten wassen 
Heer?  
De voeten wassen. Moslims wassen hun voeten voordat ze de gebedsruimte betreden. Dat is meer 
dan alleen hygiëne, dat is ook toewijding, reiniging, het vuil van je leven moet weg voordat je aan 
zoiets belangrijks begint. Ik herinner mij een werkgroep van wijlen Prof. Boendermaker Luthers 
hoogleraar liturgie….waarin hij zei: ‘als de collecte is geweest en ik vervolgens het avondmaal bedien 
dan was ik eerst mijn handen.’ Zijn uitspraak is me blijkbaar bijgebleven, een mengeling van hygiëne 
en ritueel voordat je de tafel van de Heer gereed maakt, was je je handen. Ik moet nog wel eens aan 
hem denken in deze tijd. De corona pandemi heeft ons geleerd om onze handen stuk te wassen. 
Handen wassen voor het eten, en dat is meer dan alleen een kwestie van hygiëne daar zit ook de 
betekenislaag onder dat je gereinigd bent … om aan tafel te kunnen. Bij de Heilige Maaltijd, moet je 
schoon zijn om te kunnen communiceren. Om ter communie te kunnen gaan. Jezus wast de voeten 
van zijn  leerlingen. Jezus man wat doe je nou? Iemand de voeten wassen is een intieme daad, dat 
komt dichtbij… misschien dat je het kunt … iemand de voeten wassen …uit zorg, uit liefde, zoveel 
mensen dragen mantelzorg taken … maar hier is iemand die jou de voeten wast, kun je dat ook 
ontvangen? Jezus wast ons de voeten. Wij staan direct klaar om uit naastenliefde de voeten van de 
ander te wassen … en dat is soms ook hoog nodig, …maar hier word je zelf de voeten gewassen. 
En misschien moet je wel zeggen, je kunt pas een ander nabij zijn en de voeten wassen als je ook zelf 
nabijheid kunt ontvangen, als jouw zelf de voeten zijn gewassen. Kun je die liefde ontvangen van 
Christus die jouw voeten wast? In die bovenzaal te Jeruzalem wordt de liefde zichtbaar en voelbaar,  
als Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. De dienende liefde van de Heer, de meester, die de 
voeten van zijn leerlingen wast, opdat de leerlingen elkaar de voeten wassen. Dat zijn de 
tafelmanieren aan de tafel des Heren. De Heer wordt knecht en juist daarin is Hij onze Meester.  
Het is moeilijk te eten en te drinken en werkelijk Gods zelfgave bij ons toe te laten. Om te beseffen 
dat Gods liefde reeds aan ons gebeurd is, voor wij ook maar iets doen. De overgang van dood naar 
leven, het pesach, gebeurt aan ons, voor wij ook maar iets doen.Wij ontwaken niet, wij worden 
wakker geschud. Het is de mystiek van de voetwassing. Kerkvader Augustinus raakte er niet uit 
gepraat over de deemoed van God. Wie een ander soort mystiek zoekt, zit er naast. Zalig ben je als je 
dit niet alleen weet maar het ook doet. Maar doe het vooral niet omwille van die mystiek. Dan wordt 
het een paasei dat je zelf eerst hebt verstopt. Het gaat om het Paasei dat de Vader en de Zoon 
hebben verstopt. Wie dat vindt, is ‘zalig’. Daarom wensen wij elkaar na deze Heilige drie Dagen een  
“Zalig Pasen”.  “Zo zullen jullie kinderen zijn van mijn Vader, die in de hemel is”.  Laten we eten en 
drinken.Laten we Hem te binnen brengen. Doe dit tot zijn gedachtenis.Dat zijn liefde zich in ons 
ontplooit. Dat zijn goedheid ons doorstroomt. Dat zijn leven in ons ontwaakt. Dat het steeds opnieuw 
Pesach, Pasen moge zijn. Doe dit tot zij gedachtenis. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Amen 

 
 
 


