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“Als ge u door Mij niet laat wassen kunt ge mijn deelgenoot niet zijn.” Uit hun verband 

gehaald klinken deze woorden van Jezus nog mysterieuzer – of zo u wilt: nog dwazer -  dan 

ze feitelijk al zijn. Jezus zet Petrus op zijn plaats. Petrus had Jezus zo hoog dat hij deze daad 

van nederigheid beneden Jezus’ waardigheid achtte. De voetwassing was in die tijd immers 

het werk van de slaven. En Jezus was toch de Heer!?  

Er had zich al eerder een soortgelijk misverstand voorgedaan. Toen namelijk Jezus voor het 

eerst zijn komende lijden en sterven had aangekondigd nam Petrus Hem apart en onderhield 

Hem daarover op zijn eigen heftige manier: dat dit Hem toch nooit mocht overkomen. Kort 

daarvoor had Petrus Jezus nog beleden als de Christus, de Zoon van de levende God. Een 

lijdende en stervende Christus paste geenszins in het beeld dat Petrus had van deze Zoon 

van God. De reactie van Jezus was even heftig, schokkend bijna: “Ga weg, satan, terug! Gij 

zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat 

God wil.” (Mt. 16, 23). 

Meteen hierop volgt dan de uitnodiging van Jezus aan al zijn leerlingen om Hem na te 

volgen. Die navolging bestaat precies in het verloochenen van alle menselijke overwegingen 

en het opnemen van je kruis, dat is: het lijden dat zich in je leven aandient wanneer je voor 

Hem kiest. Nu Jezus aan de vooravond van zijn eigen lijden is gekomen lijkt Petrus die 

boodschap nog niet te hebben begrepen. Als door een wesp gestoken reageert hij op Jezus’ 

daad van zelfverloochening: “Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!” 

Opnieuw verzet Petrus zich dus tegen de wil van God. Het satanische wat zich hier voordoet 

is dat Petrus zich boven Jezus stelt. Satan is hij die scheiding aanbrengt, degene die verdeelt. 

Petrus brengt, onbewust, een scheiding aan tussen Jezus en de wil van de Vader.  

De evangelist Johannes vat de zending van Jezus kort en bondig samen:  “In het bewustzijn 

dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar 

God terugkeerde, legde Hij zijn bovenkleren af.” Hiermee suggereert hij dat de voetwassing 

de ultieme uitdrukking is van de zending die Jezus van de Vader ontvangen had. Ze is “het 

bewijs van zijn liefde tot het uiterste.” Deze handeling is echter een metafoor. Jezus wil zich 

verenigen met het lot van mensen, Hij wil zich met onze lage staat verbinden. Wij, sterfelijke 

mensen, zijn met onze voeten aan de aarde gebonden. Het vuil aan onze voeten staat voor 

onze verwevenheid met alles wat eindig, onrein en zondig is. En Jezus is van de Vader 

neergedaald om ons daarvan te bevrijden. Daartoe is Hij zelf mens geworden, heeft Hij een 

menselijk lichaam aangenomen. 

De aanvankelijke weigering van Petrus om zijn voeten te laten wassen door Jezus is dan ook 

ten diepste een afwijzing van de persoon en de zending zelf van Jezus. De mensgeworden 

Zoon van God is gekomen om de zonden van de wereld weg te nemen. Wie zich niet door 

Jezus de voeten laat wassen ontkent in feite deze heilswerkelijkheid. Sterker nog: “als gij u 

niet door Mij laat wassen kunt gij mijn deelgenoot niet zijn” zegt Jezus. 

Hier brengt Jezus een dieper liggende werkelijkheid aan de oppervlakte. De voetwassing is 



niet enkel een uitwendige reiniging van een lichaamsdeel. Door deze lichamelijke wassing 

wordt de mens, die dit toelaat, een deelgenoot van Jezus. Letterlijk staat er: hij zal deel 

hebben aan Jezus; een plaats bij Hem hebben. De diepere zin van deze uitdrukking wordt 

duidelijk als we hierbij betrekken wat Jezus zijn leerlingen belooft voor de tijd ná zijn dood. 

Het leven, dat Hij bij de Vader zal bezitten, zal ook zijn leerlingen ten deel vallen. Ze zullen 

zijn waar Hij is en deelhebben aan zijn heerlijkheid. De volheid van de liefde van Jezus en zijn 

Vader zal zich aan de leerlingen openbaren. Daarom staat Jezus niet toe dat Petrus zich aan 

de voetwassing onttrekt. Door de voetwassing te weigeren zou hij zich buiten de liefde van 

Jezus plaatsen en zo geen deel hebben aan de liefdesgemeenschap van Vader en Zoon. 

Wij bevinden ons vanavond in de zaal van het Laatste Avondmaal; wíj zijn nu de leerlingen 

van Jezus. Gedoopt zijn we reeds. Ook van ons kan daarom gezegd worden: “wie een bad 

heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen tenzij de voeten.” Onze voeten gaan soms 

andere wegen dan die van de Heer. Ze raken bevuild door ons zelfgekozen levenspad van 

menselijke overwegingen. Morgen al zullen we Petrus Jezus horen verloochenen uit angst. 

Omdat hij vreest dat zijn eigen leven erbij in zal schieten als hij herkend wordt als een van 

Jezus’ volgelingen. Dit schrijnende voorval laat zien hoe precair onze overtuigingen zijn en 

hoe snel we geneigd zijn om die te verloochenen als ons eigen hachje in gevaar komt. 

Ook wij moeten ons door Jezus de voeten laten wassen. Dat wil zeggen: Hem in ons leven en 

in ons hart toelaten als onze Heer en Leraar, als onze Verlosser, als Degene die onze zonden 

wegneemt. Dit vergt allereerst zelfkennis en aanvaarding van onze deplorabele toestand. 

Jezus heeft de gestalte aangenomen van een slaaf, om in dienstbare liefde de voeten van zijn 

leerlingen te wassen. En die dit toelieten werden zijn deelgenoot. Als wij Hem nu ónze 

voeten laten wassen krijgen ook wij deel aan Hem. Dit doen we wanneer we zijn liefde 

toelaten in de broosheid van ons eigen bestaan.  

Petrus staat voor iedere mens die moeite heeft om zich te laten beminnen. Hoe moeilijk is 

het Gods liefde toe te laten zoals deze zich in Jezus’ zelfgave aan ons wordt geopenbaard. Hij 

bemint ons ondanks onze zonden. Sterker nog: Hij geeft zijn Lichaam en Bloed ‘tot vergeving 

van onze zonden’ niet omdat wij het verdiend hebben door onze goede daden!  

Zo staan wij nu rond dit altaar om samen het mysterie van de Eucharistie te vieren. Door de 

communie aan het Lichaam en Bloed van de Heer zullen wij zijn deelgenoot worden. 

Deelgenoot zijn van Jezus kan echter niet zonder gevolgen blijven. Immers: “Ik heb u een 

voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb” hoorden we Hem zeggen. 

Wij behoren ook elkaar de voeten te wassen. Dát betekent deel hebben aan Jezus. Concreet 

wil dit zeggen: zó met Hem verenigd leven dat wij op onze beurt de lasten verlichten van 

elkaar. Dienstbaar aan elkaar in liefde. In dienende zelfgave. Maar ook in alle nederigheid die 

zichzelf schenkende liefdesdienst van elkaar aanvaarden. Onszelf niet afsluiten van de liefde 

die ons wordt geschonken. Ubi caritas et amor Deus ibi est zingen we aanstonds tijdens onze 

voetwassing. Waar liefde is en vriendschap daar is God. Amen. 


