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samenvatting vorige keer:

slot Johannes 12 (:36)
Jezus' publieke optreden in de wereld ten einde

vanaf Johannes 13: 
Jezus in de bovenzaal alleen met de zijnen

het samenzijn is typologisch geladen: 
een uitbeelding van Christus' dienst in de 
tegenwoordige tijd



de avond/nacht voorafgaand aan zijn sterven:

• beschreven in elk van de evangeliën;
• Johannes' versie veruit het meest uitgebreid;
• ook totaal afwijkend van die van Matheüs, Marcus 

en Lucas:
▪ géén vermelding van de Pascha-maaltijd;
▪ i.t.t. de synoptische evangelieën wél een 

beschrijving van de voetwassing;
▪ uitgebreid verslag van de gesprekken in de 

bovenzaal: geheel in het teken van Christus' 
dienst in de tegenwoordige tijd:



Joh.13 t/m 16: gesprekken met de discipelen

Joh.13: reiniging - wassen
Joh. 14:          terugkeer tot de Vader
Joh.15:1 t/m 16:4 reiniging - snoeien
Joh.16:5 tot eind terugkeer tot de Vader



Joh.13 t/m 16: gesprekken met de discipelen

Joh.13: reiniging - wassen
Joh. 14:          terugkeer tot de Vader
Joh.15:1 t/m 16:4 reiniging - snoeien
Joh.16:5 tot eind terugkeer tot de Vader



Johannes 13

1 En vóór het feest van het Pascha, 
toen Jezus wist dat zijn uur kwam 
om over te gaan vanuit de wereld 
naar de Vader, 
had hij de zijnen lief die in de wereld waren. 
Hij had hen lief tot in het einde.

het feest vangt aan op de 15e van de maand

dit was de 14e: beginnend bij zonsondergang 



Johannes 13

1 En vóór het feest van het Pascha,
toen Jezus wist dat zijn uur kwam
om over te gaan vanuit de wereld 
naar de Vader, 
had hij de zijnen lief die in de wereld waren. 
Hij had hen lief tot in het einde.



Johannes 13

1 En vóór het feest van het Pascha,
toen Jezus wist dat zijn uur kwam
om over te gaan vanuit de wereld 
naar de Vader, 
had hij de zijnen lief die in de wereld waren. 
Hij had hen lief tot in het einde.

inleiding tot het thema (hfst.13 t/m 17):
• Jezus gaat naar de Vader
• en...



Johannes 13

1 En vóór het feest van het Pascha, 
toen Jezus wist dat zijn uur kwam 
om over te gaan vanuit de wereld 
naar de Vader, 
had hij de zijnen lief die in de wereld waren. 
Hij had hen lief tot in het einde.

inleiding tot het thema (hfst.13 t/m 17):
• Jezus gaat naar de Vader
• en zijn liefde voor de zijnen in de wereld



Johannes 13

2 En bij de aanvang van de maaltijd,
toen de diabolos reeds in het hart
van Judas Iskariot had geworpen 
dat hij hem zou overleveren,

Judas als type van Juda (het Joodse volk):
• omdat men niet wil niet weten van een 

lijdende Messias... 
• levert men Jezus over...

• en zó vervult men de Schrift!



Johannes 13

3 en Jezus wist dat de Vader 
hem alles in handen had gegeven
en dat hij van God uitging 
en naar God heenging,

de beschrijving anticipeert op de situatie 
na de opstanding en hemelvaart 



Johannes 13

4 stond hij op van de maaltijd 
en legde zijn klederen af
en nam een linnen doek 
en omgordde zichzelf.

verwijst naar zijn dienst na zijn opstanding:
hij geeft zich geheel over voor de reiniging 
van de zijnen



Johannes 13

4 stond hij op van de maaltijd 
en legde zijn klederen af 
en nam een linnen doek
en omgordde zichzelf.

het kledingmateriaal dat priesters droegen
Lev.6:10; Ezech.44:18:

"... zij zullen zich niet omgorden met iets 
dat doet zweten."



Johannes 13

5 Daarna goot hij water in de waskom
en begon hij te wassen 
de voeten van de discipelen 
en af te drogen 
met de linnen doek waarmee hij was omgord.

vergl. de priester die bij het ingaan in 
het heiligdom het wasvat passeerde >





de gereedmaking van de bovenzaal in Marcus 14

13 En Hij stuurde twee van zijn leerlingen, 
en Hij zei tegen hen: 
Ga heen, de stad in, 
en een mens zal jullie tegemoet komen, 
die een aarden kruik met water draagt; volg hem,
14 en waar hij binnen komt, 
zeg dan tegen de huiseigenaar: 
De Leraar zegt: Waar is de uitspanning, waar Ik met 
mijn leerlingen de Pesach-maaltijd kan eten?
15 En hij zal jullie een grote bovenzaal tonen, gespreid, 
gereed. En maak het daar voor ons gereed.
16 En zijn leerlingen gingen uit, 
en zij kwamen in de stad, en zij vonden het, 
zoals Hij het tegen hen zei, 
en zij maakten de Pesach-maaltijd gereed.
17 En het werd avond, en Hij kwam met de twaalf.



Johannes 13

5 Daarna goot hij water in de waskom
en begon hij te wassen 
de voeten van de discipelen
en af te drogen 
met de linnen doek waarmee hij was omgord.

voorafgaand aan de maaltijd worden 
eerst de voeten gewassen; 
Gen.18:4; Luc.7:44



Johannes 13

5 Daarna goot hij water in de waskom 
en begon hij te wassen 
de voeten van de discipelen
en af te drogen 
met de linnen doek waarmee hij was omgord.



Johannes 13

6 Hij dan kwam bij Simon Petrus 
en deze zei tot hem: 
Heer, wast u mijn voeten?

= U, de Heer, doet slavenwerk?



Johannes 13

7 Jezus antwoordde en zei tot hem: 
wat ik doe weet jij op dit moment niet, 
maar je zult het weten na dezen. 

> het verwijst typologisch naar Jezus' 
dienst "na dezen": 

na de opstanding & hemelvaart



Johannes 13

8 Petrus zei tot hem: 
u zult mijn voeten absoluut niet 
wassen tot in de aeon! 
Jezus antwoordde hem: 
als ik jou niet zou wassen, 
heb je geen deel met mij.

= nu niet en "na dezen" evenmin!



Johannes 13

8 Petrus zei tot hem: 
u zult mijn voeten absoluut niet 
wassen tot in de aeon! 
Jezus antwoordde hem: 
als ik jou niet zou wassen, 
heb je geen deel met mij. 



Johannes 13

8 Petrus zei tot hem: 
u zult mijn voeten absoluut niet 
wassen tot in de aeon! 
Jezus antwoordde hem: 
als ik jou niet zou wassen,
heb je geen deel met mij. 

niet: geen deel aan mij
maar: geen deel met mij
= dan geen deel samen aan de maaltijd
type van Christus' tegenwoordige, reinigend 
werk door "het waterbad van het woord" >



Efeze 5

25 Mannen, heb [jullie] vrouwen lief, 
zoals ook Christus de ekklesia lief heeft 
en zichzelf overlevert ten behoeve van haar, 



Efeze 5

25 Mannen, heb [jullie] vrouwen lief, 
zoals ook Christus de ekklesia lief heeft 
en zichzelf overlevert ten behoeve van haar, 
26 opdat Hij haar zou heiligen, 
reinigend in het waterbad, 
in [zijn] uitspraak,

niet door "het bloed" 
- dat is éénmalig! (> nieuw leven ontvangen)

maar door water = Christus' woord
onze voeten (> wandel) worden 
verontreinigd in de wereld -

maar Christus reinigt ons om deel te 
hebben met hem!



Efeze 5

25 Mannen, heb [jullie] vrouwen lief, 
zoals ook Christus de ekklesia lief heeft 
en zichzelf overlevert ten behoeve van haar, 
26 opdat Hij haar zou heiligen, 
reinigend in het waterbad, 
in [zijn] uitspraak,
27 opdat Hijzelf zou presenteren, 
voor zichzelf, glorieus, de ekklesia, 
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, 
maar opdat zij zou zijn, 
heilig en smetteloos.



Johannes 13

9 Simon Petrus zei tot hem: 
Heer, niet alleen mijn voeten
maar ook de handen en het hoofd!

nog steeds begrijpt hij het niet...



Johannes 13

10 Jezus zei tot hem, wie gebaad is, 
heeft het niet nodig, 
dan alleen de voeten te wassen. 
Maar hij is [als] geheel rein. 
En jullie zijn rein, maar niet allen.



Johannes 13

10 Jezus zei tot hem, wie gebaad is, 
heeft het niet nodig, 
dan alleen de voeten te wassen. 
Maar hij is [als] geheel rein. 
En jullie zijn rein, maar niet allen.

de totale reiniging was reeds een feit
maar de reiniging van de voeten
blijft voortdurend nodig - dat is 
Christus dienst aan ons vandaag!  



Johannes 13

10 Jezus zei tot hem, wie gebaad is, 
heeft het niet nodig, 
dan alleen de voeten te wassen. 
Maar hij is [als] geheel rein. 
En jullie zijn rein, maar niet allen.

Judas was niet "als geheel rein"



Johannes 13

11 Want hij wist wie hem overlevert. 
Daarom zei hij: jullie zijn niet allen rein.

tegenwoordige tijd > hij er mee bezig
niet: verraden



Johannes 13

12 Toen hij dan hun voeten had gewassen 
en de klederen nam 
en weer achterover leunde, 
zei hij tot hen: 
weten jullie wat ik met jullie gedaan heb?



Johannes 13

12 Toen hij dan hun voeten had gewassen 
en de klederen nam 
en weer achterover leunde,
zei hij tot hen: 
weten jullie wat ik met jullie gedaan heb?



Johannes 13

13 Jullie roepen mij luid de leraar en de Heer 
en terecht zeggen jullie dat, want ik ben het.

hetzelfde woord als het 'kraaien' 
van de haan in 13:38



Johannes 13

13 Jullie roepen mij luid de leraar en de Heer
en terecht zeggen jullie dat, want ik ben het.

definitief en ultiem in zijn opstanding:
eerst vernederd en daarna tot Heer 
gemaakt (Hand.2:36; Filp.2:8-11) 



Johannes 13

14 Indien dan ik, de Heer en de leraar, 
van jullie de voeten was, 
zijn jullie ook verschuldigd 
van elkaar de voeten te wassen.

Christus' dienst als Heer en 
onderwijzer vandaag 



Johannes 13

14 Indien dan ik, de Heer en de leraar, 
van jullie de voeten was, 
zijn jullie ook verschuldigd 
van elkaar de voeten te wassen.

• soms letterlijk: 1Tim.5:10 ("gastvrij, de 
voeten van de heiligen wassen");

• niet 'de oren wassen' maar de voeten;
• niet heersen maar elkaar van dienst zijn, 

(bovenal) met het (reinigende) woord!



Johannes 13

15 Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven, 
opdat zoals ik doe met jullie 
ook jullie zouden doen.

niet wat hij deed maar zoals hij deed:
in opofferende liefde (:1)  



Johannes 13

16 Amen, amen, ik zeg jullie: 
een slaaf is niet groter dan zijn heer, 
noch een afgevaardigde groter 
dan die hem zendt.

als de Heer dit deed, 
dan zeker ook de slaven  



Johannes 13

17 Indien jullie deze dingen weten, 
gelukkig zijn jullie 
indien jullie ze zouden doen.


