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3. Petrus, geloofsheld met getuigenisvrees (3/3) - (Johannes 13:1-17) 
 
Petrus kan in dit verhaal eens rustig wachten. Hij is niet onmiddellijk aan de 
beurt als Jezus opstaat, zijn bovenkleed aflegt, een linnendoek omslaat, water 
in een kom giet en de voeten van de discipelen gaat wassen. Hij ziet wat Jezus 
doet en het komt steeds dichterbij. 
Voeten wassen is in de tijd van de Bijbel enerzijds heel gewoon. We hebben 
een beeld bij de stoffige wegen en open sandalen. Maar het is ook een vies 
werkje, waarvan zelfs Joodse slaven waren vrijgesteld. Ook voor ons zijn blote 
voeten heel dubbel. Voeten zijn gewoon, maar ook belangrijk. Voeten zijn ook 
persoonlijk en intiem: verzorgd of met allerlei wondjes, schimmels of eelt. Op 
blote voeten lopen heeft iets van vrijheid, maar ook van kwetsbaarheid. 
Als wij elkaar de voeten zouden gaan wassen, zoals Jezus dat bij zijn 
discipelen deed, zouden wij ons ongemakkelijk voelen. Als wij de voeten van 
iemand anders zouden moeten wassen en zo de ander zouden moeten 
dienen. Maar bij Petrus zit het ongemak aan de andere kant: als iemand ons 
de voeten wast en iemand ons dient. Aan de ene kant is het mooi dat Petrus 
het voor Jezus vernederend vindt. Maar schrijft Johannes niet in vers 1 dat de 
liefde van Jezus tot het uiterste zou gaan? Jezus legt Zijn kleed af en dient ons 
als een knecht. Dit is Jezus, zoals Hij was, is en zal zijn. Dit is God, zoals we 
Hem in Jezus leren kennen. Waarom willen wij niet zo gediend worden? 
Omdat het vernederd voor ons is om deze liefde te ontvangen? Om ons te 
laten dienen door onze vieze voeten te laten wassen? Voeten met alle 
onvolmaaktheden. Voeten die door het water zakken. Voeten die gaan liggen, 
als ze wakker moeten blijven om te bidden. Voeten die zelfs Judas naar zijn 
verraad dragen. 
Jezus wil ons Zijn liefde tonen. In de doop mogen we daar helemaal kopje in 
onder gaan. Schoongewassen. Zo staan we rein voor God. Durven we die 
liefde toe te laten in ons leven? Dat vraagt nederigheid van ons, zoals bij blote 
voeten: kwetsbaarheid, vrijheid, openheid.  
 

Om nog eens over door te praten: 
Wat zou jij ongemakkelijker vinden: om iemand anders zijn voeten te wassen 
of iemand jouw voeten te laten wassen? Waarom? 

 
Bijbelstudie –  
Voor Johannes heeft dit hoofdstuk alles te maken met zijn 
eerste hoofdstuk. Waarin zie je de parallellen tussen Johannes 
1 en 13? 

 
Delen & dienen –  
Waarmee zou je iemand anders kunnen dienen om zo je 
liefde te kunnen laten zien? 
Hoe zou je toe kunnen laten gediend te worden om zo de 
liefde van iemand anders te ontvangen? 

 
Verhalen delen –  
De Amerikaanse theoloog Frederick Buechner wijst in zijn 
boeken regelmatig op het belang van onze voeten: “Generally 
speaking, if you want to know who you really are, as distinct 
from who you like to think you are, keep an eye on where your 
feet take you.” Als je wil weten wie je echt bent, anders dan 
wie je denkt dat je bent, let dan op je voeten, kijk waar ze je 
brengen.  
Kun je wat met deze gedachte? Lees hier meer over op: 
https://frederickbuechner.squarespace.com/quote-of-the-
day/2018/4/13/feet  

 
Liturgie – Uit Opwekking 705 – Toon mijn liefde 
Als wij doen wat Jezus wil  
En gaan dienen als een knecht, 
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.  
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 

 

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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