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Sondag 10 Mei, Gespreksgids 

Het jy al jou hande gewas? 

 

Hallo julle, gebruik asb. hierdie dokument om saam na te dink oor die teksgedeelte van 

Johannes 13:1-17. Die tema van die gesprek is: Het jy al jou hande gewas? Aan die einde van 

die dokument gaan daar ‘n paar vrae wees wat jy kan bespreek met die mense om jou of in die 

kategese groep met jou selfoon/rekenaar. 

 

Johannes 13:1-17: 

1 Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om 

van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, 

liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. 2 Jesus en sy dissipels was aan tafel. Die 

duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te 

verraai. 3 Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God gekom 

het en na God teruggaan. 4 Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en 'n 

handdoek gevat en om Hom vasgemaak. 5 Daarna het Hy water in 'n wasskottel gegooi en 

begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad 

het. 6 Toe Hy by Simon Petrus kom, vra dié vir Hom: “Here, gaan Ú mý voete was?” 7 En Jesus 

antwoord hom: “Wat Ek doen, begryp jy nie nóú nie, maar later sal jy dit verstaan.” 8 Maar 

Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As 

Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.” 9 Simon Petrus sê toe vir Hom: “Here, dan nie 

net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.” 10 En Jesus sê vir hom: “Hy wat klaar gebad 

het, is heeltemal skoon; hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, 

maar nie almal nie.” 11 Jesus het geweet wie Hom sou verraai; daarom het Hy gesê: “Julle is 

nie almal skoon nie.” 12 Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer 

aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? 13 Julle noem My julle 

Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. 14 As Ek, wat julle Here en julle Leermeester 

is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. 15 Ek het vir julle 'n 



2 
 

voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. 16 Dít verseker Ek julle: 

'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom 

gestuur het nie. 17 Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” 

Hierdie is ‘n baie bekende gedeelte en ek is seker almal het dit al gehoor as hulle nie self iewers 

iemand se voete gewas het oop ‘n kamp nie. ‘n Beeld wat ons so baie gebruik is eintlik baie 

dieper as wat ons dit soms hanteer, dit gaan ook oor Jesus as Verlosser. Die verhaal waar Jesus 

sy dissipels se voete was is nie net ‘n verhaal op sy eie nie, maar is deel van die komplekse 

verhaal waar Jesus so lief is vir die mense dat Hy hulle verlos nie lank na die voetewassery nie. 

Op daardie oomblik was Jesus ten volle bewus van sy pad vorentoe.  

Daar is ‘n paar duidelike temas wat voorkom, gasvryheid, diensbaarheid en menswaardigheid.  

Om die teks goed te verstaan moet mens altyd na die konteks gaan kyk, onthou hulle kultuur 

was baie anders as ons sin vandag. Om iemand se voete te was, was eindelik ‘n bekende 

gebruik in hulle kultuur. Mense het rondgeloop met sandale op stofpaaie, so wanneer hulle by 

iemand anders se huis aankom, was dit die gasvry ding om te doen. Onthou hulle het op die 

vloer gesit of gelê en eet, so hulle voete was redelik naby aan hulle en ander se gesigte. Soos 

wat ons ons hande was voor ete as ‘n higiëniese aksie, so was die voete was ook ‘n higiëniese 

aksie.  

As ‘n teken van gasvryheid, soos wat jou ma jou vrae om koffie te maak vir die gaste, het daar 

gewoonlik iemand al die gaste se voete gewas wanneer hulle in die huis kom. Die verskil is net 

dat dit gewoonlik die onbelangrikste persoon was wat almal se voete moes was. Gewoonlik die 

slaaf, dit was glad nie ‘n lekker taak nie. Dit is hoekom die dissipels so geskok was toe Jesus 

hulle voete begin was.  

Daar is geen twyfel oor wat die teks sê nie. Vers 14 spel dit uit: 14 As Ek, wat julle Here en julle 

Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. 

Dit gaan oor diensbaarheid. Om ander lief te hê soos wat Jesus ons lief gehad het, maar ook 

om jouself as die minste te ag en te gee as dienaar vir ander. Om ander te dien en hulle sorge 

voor joune te stel.  

Die wat na ons aanddienste toe gekom het laasjaar, kan dalk onthou dat ek oor Pay it forward 

gepreek het. Daar is ook ‘n fliek daaroor, jy doen iets goeds vir 3 mense en hulle doen dan weer 
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iets goeds vir ander drie mense en so gaan die sirkel aan. Dit is ‘n manier van diensbaar wees 

en God se liefde oor te dra aan ander, wat dan ‘n uitkringende kringloop word. Jesus se hele 

lewe dien as voorbeeld vir ons hoe om diensbaar te wees teenoor ander, hoe om gasvry te 

wees teenoor ander. Sal jy in hierdie tyd iemand anders se vuil Corona hande vat en was voor 

ete? Heelwaarskynlik nie, tensy jy dalk saam met hulle bly.  

Die boodskap van die teks is duidelik. Die belangrikheid van diensbaarheid vir ons as Christene 

is belangrik. Wat moeilik is, is hoe? En dit is waar ons gesprekke inkom. Gaan dink weer oor die 

teks. En bespreek in julle kategese groepe of sommer saam met jou gesin/vriende oor die tafel 

hoe kan ons diensbaar wees in die tyd waarin ons lewe?  

Lockdown mode: Hoe kan ons gasvry wees? Elkeen se situasie lyk anders. Wat kan jy moontlik 

doen in jou eie situasie wat Jesus se liefde laat wys in diensbare aksies. Julle kan selfs julle 

talente en eienskappe, gawes neer skryf en probeer beskryf hoe jy dit kan gebruik om 

diensbaar te wees?  

Daar is natuurlik verskillende vlakke van diensbaarheid, gewone klein goedjies wat ‘n persoon 

se dag kan maak. Of diensbaarheid in ‘n plek van nood. Daar is spesiale reëlings wat aangaan 

met mense wat nie kos het in hierdie tyd nie en hoe om vir hulle kos te kry tydens Lockdown. 

Die vraag is hoe kan jy diensbaar wees? En is dit belangrik om diensbaar te wees, hoekom of 

hoekom nie? Onthou dit is belangrik om oor die dinge te gesels, want dit is so maklik om dit te 

mis, te vergeet as mens nie daarop fokus nie! 

Jesus het hier sy volmaakte liefde uitgebeeld deur om die onbelangrikste persoon te word wat 

almal se voete was. What a challenge! Gaan bespreek hierdie vrae en kwessies . Laastens 

challenge ek julle om mekaar se hande te was voor ete as ‘n simbool van liefde! Ek sê hande 

want om voete te was voor ete, is nie regtig ‘n gebruik in ons kultuur nie, maar om hande te 

was veral op die oomblik is ‘n goeie trend! 

Vrae: 

1. Is diensbaarheid belangrik? 

2. Hoe sal diensbaarheid lyk in jou omstandighede? 

3. Hoe kan ‘n mens gasvry wees op die oomblik? 

4. Challenge: Was mekaar se hande as ‘n simbool van onvoorwaardelike liefde! 


