
                                                                      

Dit verhaal kun je 
lezen in Johannes 13

Judas was de discipel die voor het 
geld zorgde. Hij is erg teleurgesteld 
in Jezus. Hij had gedacht dat Jezus 
een echte koning zou worden. Dan 
zou hij ook rijk zijn. 
Judas vindt Jezus een loser!
Daarom verraadt hij Hem voor 30 
muntstukken.
De andere discipelen dachten dat 
Judas nog iets moest kopen of nog 
geld aan de armen ging geven. 
Voor hen was het niet vreemd dat 
Judas van tafel opstond.

Les 21: Doe jij het maar!

 ( ik ben zó belangrijk!)
Woordlegger.
2 letters: en
3 letters: lam
5 letters: slaaf, Judas.
6 letters: minste, voeten, 
wassen, Petrus
7 letters: meester, stoffig
9 letters: belangrijk
10 letters: discipelen
11 letters: paasmaaltijd



Behulpzaam zijn!

Petrus loopt de trap op naar een bovenzaal. Ondertussen denkt hij na over wat ze allemaal klaar gezet 
hebben. Jezus gaf Johannes en Petrus opdracht om de paasmaaltijd klaar te maken. Hij ziet wat er op tafel
staat. Het gebraden lam, de bittere kruiden, de moes, brood, wijn. Ja alles staat er. Bij de deur staat de 
schaal met water, een doek ligt ernaast. Dat is om de voeten te wassen. Tevreden kijkt hij om zich heen. Hij
hoort de stemmen van de andere discipelen al op de trap. Na de begroeting zoekt iedereen een plekje op 
een lage divan om de tafel. Petrus kijkt om zich heen. Komt er geen knecht om de voeten van de mannen te 
wassen? Dat hoort zo. Met vieze, stoffige voeten ga je niet eten. Ze zijn klaar om te gaan eten, maar waar 
blijft die knecht?
“Je dacht toch niet dat ik dat slaven werk ga doen, hè?”, vraagt Andreas. “Nee, ik jouw voeten wassen 
zeker, mooi niet!”, zegt Petrus. Zo ruziën ze wat. Niemand wil de minste zijn! Terwijl ze nog met elkaar 
bezig zijn, staat er iemand op. Hij loopt naar de deur waar de schaal met water staat. Het wordt opeens 
heel erg stil. Iedereen kijkt naar Jezus. Hij doet zijn overkleed af en bindt de doek om af te drogen om 
zijn middel. De stilte wordt gespannen. Gaat Jezus, de Rabbi, nu hun voeten wassen? Hij is de meeste, hij is 
hun meester! Dit kan niet! Maar hij bukt zich bij Andreas en wast zijn voeten. Hij gaat naar Thomas, wast 
ook zijn voeten. Dan komt hij bij Petrus. Petrus schaamt zich vreselijk. Hij wil absoluut niet dat Jezus hem 
zijn voeten wast! 
“U gaat mijn voeten toch niet wassen?” Jezus geeft hem dit antwoord: “Nu snap je nog niet waarom ik dit 
doe, maar later zul je het begrijpen.” “Geen sprake van”, zegt Petrus, ‘ïk wil niet dat U mijn voeten wast.” 
“Petrus”, zegt Jezus, “als ik je voeten niet mag wassen kun je mijn vriend niet meer zijn.” Petrus schrikt 
heel erg. Geen vriend van Jezus meer zijn. Dat is vreselijk! “In dat geval was dan ook mijn hoofd en handen 
erbij!’ “Je hebt je toch thuis gewassen, dan is dat niet nodig. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet 
allemaal”. Jezus kijkt verdrietig als hij dat zegt. Er hangt een spanning in de eetzaal. Wat bedoelt Jezus 
toch?
Als alle voeten gewassen zijn, brengt Jezus de schaal en de doek weer terug. Hij doet zijn bovenkleed weer 
aan en zoekt zijn plek naast Johannes weer op.
“Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?” Hij kijkt de kring van zijn discipelen rond. “Jullie noemen mij Heer en 
Meester, en dat is goed, want dat ben ik ook. Als ik nu jullie voeten gewassen heb, moeten jullie dat ook bij 
elkaar doen. Want ik deed dit om jullie een duidelijk voorbeeld te geven. Doe net als Ik. Dan zullen jullie 
gelukkig zijn.”
“Ik zei net tegen jullie dat niet iedereen hier rein is. Ik weet wie ik uitgekozen heb, maar het moet gaan 
zoals in de boeken staat geschreven: ‘Hij die regelmatig met Mij at heeft zich tegen Mij gekeerd’”
De discipelen kijken verwondert, wat bedoelt Jezus toch? Hij is helemaal niet blij terwijl dit toch een 
feestmaal is.
“Ik zal jullie de waarheid vertellen”, zegt Jezus heel verdrietig, “een van jullie zal Mij verraden!” 
Geschrokken kijken de discipelen elkaar aan. Ze hebben geen idee wie Jezus bedoelt. Petrus wenkt naar 
Johannes. Hij gebaart dat Johannes Jezus moet vragen wie Hij bedoelt. Johannes buigt zich naar voren 
naar Jezus toe en vraagt: “Heer, wie doet dat dan?” “Ik zal een
stukje brood in de saus dopen en het hem geven”, zegt Jezus zacht.
Jezus geeft het stukje brood aan ….. Judas. “Als je nog wat te doen
hebt, doe het dan nu” zegt Jezus. Judas staat op en gaat weg.
Het is stil. Jezus begint weer te praten. “Ik ben nog maar heel kort
bij jullie, jullie zullen me erg missen. Maar waar ik nu heen ga, 
kunnen jullie me niet volgen. Nu nog niet.” Dat klinkt zo verdrietig!
Petrus zegt: “ik zal u echt niet in de steek laten, hoor. Ik heb alles
 voor U over.”
“Alles voor Mij over?” vraagt Jezus. “Luister goed, nog voor de
haan kraait, nog voor de morgen er is, zul je drie keer zeggen dat 
je mij niet kent!” Ze staan op van de tafel en gaan het donker in 
naar de olijfberg. Wat zal er vannacht gebeuren? Iedereen is 
gespannen.


