
Overdenking liefhebben

Lezen: Joh.13:1-17

Inleiding
Jezus zegt ons dat wij elkaar de voeten moeten wassen. Hij heeft daarin het voorbeeld 
gegeven. Ik denk niet dat wij letterlijk elkaar de voeten moeten wassen, maar wel figuurlijk. 
En dat betekent… elkaar liefhebben en dienen. 

Maar… gaat het hier alleen over elkaar, over christenen liefhebben? 

Midden
Lezen: v.2,10,11
Jezus had Judas lief en Hij waste zijn voeten. Dat terwijl Hij wist wat Judas ging doen… Dat 
is een ongelofelijk voorbeeld. Jezus diende niet alleen de discipelen die Hem zouden volgen, 
maar ook degene die Hem zou verraden. Wat een voorbeeld voor ons… Wij moeten ons niet 
beperken tot alleen christenen, maar we mogen ook niet-christenen liefhebben en dienen. Ik 
ben ervan overtuigd dat we door een liefhebbende houding niet-christenen kunnen doen 
nadenken over God, tenminste als ze weten dat we christen zijn. 

Jezus geeft ons nog een voorbeeld, namelijk een voorbeeld van eenzijdige liefde. Jezus had 
Judas lief. Judas ging Jezus verraden. Onze liefde is vaak heel beperkt – het is niet zo moeilijk 
om iemand lief te hebben, waarvan je weet dat hij/zij jou ook liefheeft en dat laat zien. Maar 
wat als er geen liefde komt van de andere kant… Dan houden we het vaak snel voor bekeken. 
‘Als dié zo doet, dan doe ik ook zo’. Reageert u soms wel eens zo? Ik alleszins wel. Het is een 
heel logische, menselijke reactie. Weet u hoe het komt dat wij zo reageren? Omdat we onszelf 
in het centrum plaatsen. Hij reageert slecht op mij, ik ben gekwetst, dus hij mag wraak 
verwachten. 

Hoe reageert Jezus? Hij wast Judas’ voeten. Hij plaatst niet zichzelf in het centrum, maar 
Judas. Door ook Judas’ voeten te wassen, maakt Jezus duidelijk dat Hij Judas liefheeft en 
blijft liefhebben.

Conclusie
Niet alleen christenen liefhebben, maar ook niet-christenen. Niet alleen hen die ons goed 
behandelen, maar ook degenen die ons slecht behandelen. 

Slot
Vorige week hebben we het gehad over het bidden dat God mensen op je pad brengt, 
waartegen je kan vertellen over God, Jezus, en wat Hij gedaan heeft. We kunnen daarvoor 
bidden, maar ook voor liefde voor mensen die we tegenkomen. Dat we hen gaan zien als 
mensen die iets nodig hebben, die Jezus nodig hebben. 

Amen.


