
Jezus zei: ‘Ik ben jullie Heer en jullie meester, 
en toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom 

moeten jullie ook elkaars voeten wassen.’

JOHANNES 13:14
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Wat heb je nodig?
* Een wit vel A4-papier  * een schaar

Vouw het papier
in een punt.

1
Vouw de onderste

punt naar links.

2

Vouw de driehoek omhoog.

3
Vouw het papier

in het midden.

4
Knip het papier af op

ongeveer 4 cm van de vouw.

5

Vouw het
papier open.
Wat zie je?

DIENEN

Jezus wordt ‘Heer’ en 

‘meester’ genoemd. Maar Hij 

stelt zich juist op als dienaar, 

uit liefde voor zijn leerlingen. 

En Hij is bereid om daarin 

heel ver te gaan. In dit proefje 

wordt dat mooi zichtbaar. 

Weet je wat voor soort leider 

Jezus is, als je kijkt naar de 

doek (het papier) die Jezus 

om had toen Hij de voeten 

van de leerlingen waste en 

het kruis? 

‘VOETEN WASSEN  

VOOR HET ETEN!’
‘Handen wassen voor het eten’ – die zin 

heb je vast al honderd keer gehoord. Maar 

‘voeten wassen voor het eten’? Dat vinden 

we wat minder gewoon. In de tijd van de 

Bijbel was het juist wel gewoon. De wegen 

waren toen erg stoffig – of modderig, als 

het geregend had. En mensen droegen 

open sandalen, zoals op het plaatje. Goed 

te begrijpen dus dat je je voeten wilde 

wassen voor een fris gevoel bij het eten!

Jezus zei: ‘Ik ben 
jullie Heer en jullie 
meester, en toch 

heb ik jullie voeten 
gewassen. Daarom 
moeten jullie ook 

elkaars voeten 
wassen.’

Johannes 13:14

VOETEN WASSEN  

BIJ IEMAND ANDERS?

Wat Jezus bij de leerlingen doet, is best 

speciaal. Meestal kregen mensen gewoon 

water om zelf hun eigen voeten te wassen. 

Soms deed een slaaf dat voor hen. Je kon 

ook iemands voeten wassen om te laten zien 

dat je van iemand hield of veel respect voor 

hem had, bijvoorbeeld als leerling bij een 

leraar. Dat Jezus de voeten van de leerlingen 

wast, kun je dus op verschillende manieren 

uitleggen.
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Jezus wast de voeten van de leerlingen

Johannes 13:1-5, 12-17 | Jezus wast de voeten van de leerlingen

Hoe kan ik uit liefde  

iets doen voor iemand?

Jezus wast uit liefde de  

voeten van de leerlingen.
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Jezus wast de voeten van de leerlingen

Johannes 13:1-5, 12-17 | Jezus wast de voeten van de leerlingen
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JEZUS TEN VOETEN UIT]

In dit werkblad staan allerlei voeten door elkaar heen. In 

elke voet zie je een woord en een symbool (zoals een 

sterretje, een rondje of een vierkantje). Onderaan het 

blad zie je de symbolen in de juiste volgorde staan. 

Zoek het juiste woord bij het symbool. Dan lees je 

wat Paulus zegt over Jezus, die als een dienaar de 

voeten van de leerlingen wast.


