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Aan de vooravond vaan zijn lijden en sterveen zaten ze samen: Jezzus en zijn leerlingen. Ze vierden
n
het Paasfeeest zoals zoveel generaties voorr hen hadde
en gedaan. Ze aten eeen met sterrke kruiden
n
klaargemaakt schaapjje, ongezuurd brood enn ze toasten
n op de God
d van de Uitttocht, de God
G van hett
leven. Het was een feest van warrmte en verrbondenheid.
We vieren
n dus onze verbonden
nheid en lieefde met Christus
C
en met elkaaar in heel eenvoudige
e
e
dingen: eeen stukje brrood, een beetje
b
wijn , wat wate
er over de handen.
h
Heet gaat voo
oral om hett
gebaar, dee toewendin
ng naar elkaaar en naar de kern van
n Jezus’ boo
odschap.
We nodigeen jullie uitt om nu ook
k daadwerkkelijk de ha
anden te wa
assen en inndien mogellijk elkaarss
handen aff te drogen
n. Niet als coronamaaatregel maa
ar als teken
n dat we m
met elkaar verbonden
n
leven, en JJezus voorbbeeld willen verder zettten.
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We steken daarbij in gedachten en in verbbondenheid met het geloof van Issraël de ‘meenora’, een
n
kandelaar met zeven
n armen, aa
an. Hij staaat symbooll voor de diepere
d
beteekenis van de Joodsee
Thora waaarnaar ook Jezus verw
wijst. De zevven armen wijzen
w
naarr de toen beekende zeveen planeten
n
en omvat zzo heel de kosmos,
k
verw
wijzend naaar Gods kijk
ken naar on
ns.

Laten we nu thuis, elk in on
nze eigen cocon, besschermd maar
m
ook ggeïsoleerd, een kaarss
aansteken.. Dit doen we
w als verb
bondenheidd met iedereeen van onzze Effatageemeenschap
p maar ookk
verbonden
n met zoveell mensen om
m ons heen
n.

Dan kunn
nen we bid
dden:
- Opdat uw
w vrede on
ns mag bew
wonen en wij deze kunnen
k
doo
orgeven waaar vijands
schap en
verdeeld
dheid heersst
- Opdat uw
w onbevan
ngen nabijh
heid ons zo
ou aanspo
oren om me
et een opeen, onbeva
angen
geest on
ns in te zettten waar le
even versta
art
- Opdat vrreugde doo
or ons mag
g stromen nu wij als ranken geënt zijn opp de wijnsto
ok die
Jezus is
- Opdat uw
w houding van verzo
oening en vvergiffenis ons zou aanzetten toot ondenkb
bare
stappen van verge
eving
- Opdat uw
w wijsheid ons mag bewonen
b
e
en wij in ve
erbondenheid met heeel de aard
de
getuigen
n van de diepe eenvo
oud die alle
es doordrenkt
- Opdat uw
w sterkte en
e veerkracht ons ma
ag omhulle
en en voorttstuwen naaar gerechtigheid en
durf opdat allen tott leven kom
men
- Opdat uw
w liefde allles in allen
n mag sam
menvoegen, opdat zij ons maaktt tot onverd
deelde
mensen die wonen
n in uw lich
ht.
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ohannes 13
3, 1 - 17
Lezing: Jo
Het was ko
ort voor he
et pesachfee
est. Jezus w
wist dat zijn
n tijd gekom
men was enn dat hij uitt de wereld
d
terug zou kkeren naar de Vader. Hij
H had de m
mensen die
e hem in de wereld toeebehoorden lief, en zijn
n
liefde voorr hen zou to
ot het uiters
ste gaan. J ezus en zijjn leerlingen
n hielden eeen maaltijd
d. De duivell
had intusse
en Judas, de
d zoon van
n Simon Iskkariot, ertoe aangezet Jezus
J
te verrraden. Jez
zus, die wistt
dat de Vad
der hem alle
e macht had
d gegeven, dat hij van God was gekomen
g
enn weer naarr God terug
g
zou gaan, stond tijden
ns de maaltijd op. Hij llegde zijn bovenkleed
b
af, sloeg eeen linnen doek
d
om en
n
goot waterr in een wa
askom. Hij begon
b
de vvoeten van zijn leerling
gen te wasssen en dro
oogde ze aff
met de doek die hij omgeslagen
o
n had. Toen
n hij bij Sim
mon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt
w toch niett
mijn voeten wassen, Heer?’
H
Jezu
us antwoord
dde: ‘Wat ik
k doe, begrijjp je nu nogg niet, maarr later zul je
e
het wel beg
grijpen.’ ‘O nee,’ zei Pe
etrus, ‘míjn voeten zultt u niet wassen,
nooit!’ Maa
ar toen Jezu
us zei: ‘Als ik ze niet m
mag wassen
n, kun je nie
et bij
mij horen,’’ antwoordd
de hij: ‘Hee
er, dan niet alleen mijn
n voeten, maar
m
ook mijn handen en mijn
m hoofd!’ Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft
h
hoeft allee
en nog zijn voeten te wassen,
w
hij is al helem
maal rein. Jullie
J
zijn dus re
ein – maarr niet allem
maal.’ Hij w
wist namelijk
k wie hem zou
verraden, d
daarom zei hij dat ze niet
n allemaa
al rein waren
n.
un voeten gewassen
Toen hij hu
g
had,
h
deed h
hij zijn bove
enkleed aan
n en
ging weer naar zijn pllaats. ‘Begrrijpen jullie w
wat ik geda
aan heb?’ vrroeg
hij. ‘Jullie zeggen alttijd “meeste
er” en “Hee
er” tegen mij,
m en tere
echt,
ben ik ook.. Als ik, jullie Heer en
n jullie mee
ester, je voe
eten
want dat b
gewassen heb, moe
et je ook elkaars
e
voe
eten wasse
en. Ik heb een
voorbeeld gegeven; wat
w ik voor jullie heb g
gedaan, mo
oeten jullie ook
arachtig, ik verzeker jullie: een sslaaf is niett meer dan zijn
doen. Waa
meester, e
en een afg
gezant niet meer dan
n wie hem zendt. Je zult
Schilderij: Sieg
ger Köder
gelukkig ziijn als je dit niet alleen begrijpt, ma
aar er ook naar
n
handelt.
Petrus ziet wiee Jezus is
in het wa
ater
wa
waarin Hij zijn voeten
v
wast.

ent: Luc Ma
aes
Deelmome
Over Jezuss doen veel beelden en opinies de rronde, al va
an bij het begin. Mensenn die in Hem
m geloofden
zegden: ‘Ee
en groot profe
feet is onder ons opgesta
aan,’ en: ‘God
d heeft zich om
o zijn volk bekommerd!’ (Lc. 7, 16)
Schriftgelee
erden uit Jeruzalem zeid
den: ‘Hij is b
bezeten doorr Beëlzebul,’’ en: ‘Dankzijij de vorst de
er demonen
kan hij demonen uitdrijvven.’ (Mc. 3, 22).
2
oorden een stem
s
uit de h
hemel: ‘Dit is mijn geliefde
e Zoon, in heem vind ik vrreugde.’ (Mt
Leerlingen vvan Jezus ho
3, 17) Een blinde riep: ‘Jezus, Zoo
on van David
d, heb mede
elijden met mij!’
m (Lc. 18, 38) De moe
eder van de
zonen van Z
Zebedeüs za
ag Jezus al op
o een troon zitten, met een
e hele hofh
houding en zze vroeg: ‘Be
eloof me dat
deze twee zzonen van mij
m in uw koniinkrijk naast u mogen zitten, de een rechts
r
van u en de ande
er links.’ (Mt.
20, 20-21) D
De leerlingen
n van Emma
aüs zagen Je
ezus aanvan
nkelijk als ee
en politieke bbevrijder: ‘W
Wij leefden in
de hoop da
at hij degene
e was die Is
sraël zou bevvrijden, maa
ar inmiddels is het de deerde dag sin
nds dit alles
gebeurd is.’’ (Lc. 24, 21)
Hier maakt Jezus zelf ons duidelijk wie
w Hij is. Hijij die wist da
at de Vader hem
h
alle maccht had gege
even, dat hij
van God w
was gekomen
n en weer naar
n
God te
erug zou gaan. Het woo
ord ‘macht’ doet sommige mensen
dromen. De
e vraag is wa
at die macht voor
v
Jezus b
betekent. Een
n profetisch gebaar
g
moett dat duidelijk
k maken.
Jezus stond
d tijdens de maaltijd
m
op. Hij
H legde zijn
n bovenkleed
d af, sloeg een linnen dooek om en goot water in
een waskom
m. Hij begon
n de voeten
n van zijn le erlingen te wassen
w
en droogde
d
ze af met de doek
d
die hij
omgeslagen
n had. Dat was
w het werk van een kne
echt, een dienaar.
De ‘macht’ die de Vade
er aan Jezus had gegevven heeft de
e vorm van dienstbaarheeid. Het geb
baar van de
voetwassing
g is eigenlijkk een beeld van Jezus’ hele leven, zoals het bijjvoorbeeld ssamengevat wordt in de
Filippenzenbrief: “Hij diie de gestaltte van God had, hield zijn
z gelijkheid
d aan God nniet vast, ma
aar deed er
afstand van
n. Hij nam de
e gestalte aan
n van een sla
aaf en werd gelijk aan ee
en mens.” (Fiil. 2, 6-7).
Petrus heefft het daar moeilijk
m
mee. ‘U wilt toch
h niet mijn vo
oeten wassen, Heer? O nee, míjn vo
oeten zult u
niet wassen
n, nooit!’ He
et antwoord van Jezus i s duidelijk: ‘Als ik ze niiet mag wasssen, kun je niet bij mij
horen.’
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Jezus merkkt dat Petruss hiërarchisch denkt: ‘Julllie zeggen altijd
a
“meester” en “Heerr” tegen mij, en terecht,
want dat be
en ik ook. Als
A ik, jullie Heer
H
en jullilie meester, je voeten gewassen heeb, moet je ook elkaars
voeten wassen.’
Jezus denktt vanuit verb
bondenheid: ‘bij mij horen
n’, niet vanu
uit hiërarchie. Als Hij, de “meester” en de “Heer”
dienstbaar is aan zijn leerlingen do
oor hen de vvoeten te wassen, dan moeten zij oook dienstba
aar zijn aan
elkaar. Dat is echte verb
bondenheid. Immers, een
n slaaf is nie
et meer dan zijn
z meester,
r, Petrus word
dt geroepen
om Jezus te
e aanvaarden
n zoals Hij is
s: dienaar va n God en va
an de mensen.
‘Ik heb een voorbeeld ge
egeven’, zeg
gt Jezus nog steeds aan ieder van on
ns. ‘Je zult geelukkig zijn als
a je dit niet
ndelt.’
alleen begrijijpt, maar er ook naar han
- - - - - - - - - - - - - - -

De laatste weken van een leven, de laatste ddagen van een
e mens, de
d laatste urren van een
n ziekbed ....
die blijven jje bij.
Wat hij toeen zei ... waat zij op het laatste zagg ... waarove
er hij zich zo
orgen maakkte ... wat ze
e nog wildee
dat wij ... w
wat ze hebbeen opgeschrreven op dee avond voor de terechttstelling.
Toen Hij, Jeezus van Naazareth, timmerman van origine en
n God een Zoon
Z
gewordden ‐ zijn leven lang op
p
en neer geeslingerd tusssen de wen
nsen van dee mensen en de wil van
n God ‐ toenn Hij afsche
eid nam van
n
vriend en w
wereld, heefft Hij voor het laatst in w
woord en ge
ebaar intenss met hen ggepraat.

Toe
en heeft Hiij het broo
od
met he
en gebrokeen en gege
eten,
zijn
z beker overgedraagen ‐ en heeft
h
Hij
een bindende afs praak gem
maakt:
doe
e wat Ik geedaan heb
b,
leeff zoals Ik ggeleefd heb,
hou Mij in
n gedachteen en Ik zaal leven.
Voorwaar, voorwaar Ikk zeg u: een
n herder is vertrouwd met
m zijn scha
apen en de sschapen zijn
n vertrouwd
d
der die Mij trouw is zoaals Ik u trouw ben gewe
eest.
met hem. EEr is een Vad
Ik ben de ggoede herdeer Ik geef mijn leven vooor mijn schaapen. Niema
and neemt M
Mij het leven af: Ik geeff
het uit Mijzzelf.
Ik ben de w
wijnstok, miijn Vader de
e wijngaardeenier. Elke rank
r
aan mij die geen vvrucht draaggt snoeit Hijj
weg; elke rrank die vru
ucht draagt koestert
k
Hij,, om nog meer vruchten. Blijf in M ij zoals Ik in U.
Dit is Mijn ggebod: heb elkaar lief zoals
z
Ik u. Geeen groter liefde dan zijjn leven gevven voor de ander.

e zei:
Hij sloeg zijjn ogen op en
Vader, voo
or Mij is het uur gekome
en.
De beker iss gedronken
n, Uw wil ged
daan.
Het woord is gesprokeen, Uw weg gegaan.
Uw Naam iis genoemd,, en de men
nsen vertrouuwd.
Ontvang M
Mij dan zoalss een Vader zijn zoon.
Die Gij Mij hebt toeverrtrouwd, Vaader,
Ik smeek U
U, bewaar zee, spaar ze; Ik doe een bberoep op U.
U
Dat zij één zijn met elkkaar zoals Ik met U.
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Toen zij sam
men gezonggen, het brood gebrokeen, en de beker gedronkken hadden,, ging Hij naar buiten,
zijn vriendeen om zich heen,
h
bereid
d als ze wareen hun proffeet en toekkomstdroom
m tegen de machten
m
…
en zichzelf te bescherm
men; zo nod
dig met gew
weld, dat wap
pen van de onmacht. M
Maar Hij zei: zwaarden
weg, wie er naar grijptt komt er do
oor om.
Hij ging naar buiten, en
e zijn vrien
nden ‐ Petruus deed het woord ‐ ve
erzekerden H
Hem dat ze
e, nooit oftee
nimmer, Hem in de steeek zouden laten. Maar Hij zei: nogg voor het een
e dag verdder is, word
dt de herderr
geslagen en de schapen verstroo
oid, wordt dde wijnstok geknakt en vallen de rranken af. Wees
W
strakss
elkaar als b
broeders tott steun.
Hij ging naaar buiten, viel
v op de knieën
k
en w
was bang. Moe
M en tele
eurgesteld aals ze waren
n lieten zijn
n
vrienden H
Hem gaan, en
e sliepen. Het was Zijjn uur. Hij vocht
v
het uit
u niet mett het zwaard, niet mett
mensen, m
maar met zichzelf ... en met
m God … TTotdat Hij ze
eggen kon: Vader,
V
uw w
wil geschiede.

Heer van h
hierboven ♫
Heiland ho
oelang bent U nu al mett mij meegeg
gaan,
als met een
n kind, dat altijd
a
weer besluiteloos b
blijft staan.
Heer van h
hierboven alls ik misschiien niet kan geloven zonder te
zien,
geef mij da
at ik Uw voetstap hoor, geef
g
mij datt ik Uw voets
stap hoor,
geef mij da
at ik Uw voetstap dan ho
oor.
Is het Uw tr
tred, is het Uw
U Geest, die
d ik steedss herken,
telkens wan
nneer ik zon
nder een wo
oord alleen m
met U ben.
Anders dan
n anders, eiindeloos vrijj, wonderlijkk rustig word
dt het in mij
als ‘k weet dat ik U toe
ebehoor, als
s ‘k weet datt ik U toebeh
hoor,
ebehoor.
als ‘k weet dat ik U toe
Totdat Uw vrede zich in
i mij vervullt, heb nog g
geduld, heb nog geduld
d.
mij voortgaa
an totdat ik als
a een kind
d Uw hemel vind, Uw he
emel vind.
Blijf naast m
Heer van h
hierboven alls ik misschiien niet kan geloven zonder te zien
n,
geef mij da
at ik Uw voetstap hoor, geef
g
mij datt ik Uw voets
stap hoor,
geef mij da
at ik Uw voetstap dan ho
oor.

Gebed: Lu
uc Maes
Jezus,
wij willen b
bij U horen.
Wij willen u
uw voorbee
eld van dienstbaarheid niet enkel begrijpen,
b
maar
m
er ookk naar hande
elen.
Wij danken
n U voor de
e vele diensttbare menssen,
die zieken verzorgen, die sterven
nden begele
eiden,
die door hu
un nabijheid
d angst en twijfel
t
helpe
en dragen,
die het leve
en leefbaarr helpen ma
aken.
Behoed en
n zegen hen
n,
Gij ‘meeste
er dienaar’.
En mogen wij zelf ookk dienaars zijn
z van God
d en van me
ensen. Ame
en.
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