
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelschets 3:  Was mij helemaal 

 

Beginzin   

Zie je dat? De discipelen zijn met de Heere Jezus bezig met de avondmaaltijd, maar ze liggen allemaal met 

stoffige voeten aan tafel... Waar is de slaaf die hun voeten moet wassen?   

  

Het avondmaal  

• De Heere Jezus is vanaf nu alleen met Zijn discipelen. De Heere Jezus weet dat het tijdstip van Zijn 

lijden en sterven dichtbij is.  

• Hij eet voor de laatste keer met hen, voordat Judas Hem zal verraden. 

• De Heere heeft Zijn discipelen en de mensen die Hem volgen oneindig lief. Zo heeft Hij ook jou en 

mij lief! 
  

De voeten worden gewassen  

• Na de maaltijd staat de Heere Jezus op van Zijn plaats.  

• Hij trekt Zijn opperkleed uit (bovenste kledingstuk), en doet een linnen doek om Zijn middel, net 

zoals de slaven dat altijd doen als zij voor hun heer werken. 

• De Heere Jezus vult een schaal met water, en gaat de voeten van de discipelen wassen, omdat 

niemand dat vóór het eten gedaan heeft.  

• Jezus droogt de voeten van de discipelen af met de linnen doek.  

• De Heere Jezus neemt de taak van een dienstknecht op Zich. Wanneer gedraag jij je als de minste, 

en dien je daarmee de mensen om je heen?  
 

Petrus’ protest 

• De Heere Jezus wil de voeten van Petrus wassen, maar Petrus protesteert.  

• ‘Heere, zult U mijn voeten wassen?’ Petrus begrijpt niet, dat de Heere niet is gekomen om gediend 

te worden, maar om te dienen. 

• De Heere zegt, dat Petrus later zal begrijpen waarom Jezus zijn voeten wil wassen. 

• Petrus is verontwaardigd. ‘U zult mijn voeten niet wassen!’  

• ‘Dan zul je ook geen deel met Mij hebben, dan hoor je er niet bij’, antwoordt de Heere Jezus.   

• Nu verandert Petrus. Hij wil dat de Heere hem helemaal wast.  

• Maar dat is niet nodig, alleen de voeten is genoeg. De Heere Jezus bedoelt hiermee, dat als je 

zonden vergeven zijn door Zijn kruisdood, je alleen vergeving moet vragen voor de zonden die je 

elke dag doet. Belijd jij elke dag je zonden voor God? 
 

Jezus’ voorbeeld  

• Jezus wast ook de voeten van Judas, die van plan is Hem te verraden. 

• De Heere trekt Zijn kleren weer aan en vraagt of de discipelen begrepen hebben waarom Hij hun 

voeten heeft gewassen.  

• Hij zegt, dat dit een voorbeeld is voor hen. De discipelen krijgen de opdracht om anderen te dienen.  

• Zoals Hij gedaan heeft, moeten zij ook doen. Dienstknecht zijn…  

 

Eindzin  

Wat een mooie boodschap, om zo met een dienende houding voor de Heere Jezus te leven, en over Hem te 

vertellen.    


