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De voetwassing 

Inleiding 
De vorige keer hebben we gekeken naar de verschillende principes die van belang zijn bij 

het begrijpen van de Bijbel. Het belangrijkste daarbij was dat de Bijbel spreekt over 

Christus. Een van de methodes om dat te ontdekken is door de typologie.  

 

Wat is typologie? 
Als je Bijbel leest, dan staat het Oude Testament vol met verhalen. In het Nieuwe Testament leren we dat 
sommige verhalen een dubbele bodem hebben. De personen in het verhaal zijn een uitbeelding ergens van 
en dan spreken we over typologie. Scofield beschreef het als volgt: Een type is ‘een door God bedoelde 
illustratie van een of andere waarheid’. 
 
In de Bijbel komen we dit principe meermalen tegen. Er worden verschillende benamingen aan gegeven, 
zoals: gelijkenis, schaduw, beeld, andere betekenis, etc.  Er is dus een duidelijke analogie tussen het verhaal  
en een waarheid in het Nieuwe Testament. Ter volledigheid een herhaling van de vorige keer.  
 

 

Johannes 3:14 
En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des 
mensen verhoogd worden, 

 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

De voetwassing 
Als je de brieven doorleest in het Nieuwe Testament, wordt de diepere betekenis van 
verschillende verhalen uit het Oude Testament beschreven. Ook in de evangeliën komen 
we verhalen tegen die een diepere betekenis hebben. Met name in de gelijkenissen.  
Maar ook in wat de Heere Jezus doet, zit vaak ook een diepere betekenis.  
Een bekend voorbeeld daarvan is de voetwassing.   
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Johannes 13:1-15 
1 Voor het feest van het pascha nu heeft Jezus, die wist dat zijn uur was 
gekomen dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader en die de zijnen 
die in de wereld waren, had liefgehad, hen liefgehad tot het einde. 
2  En tijdens de maaltijd, toen de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al 
in het hart gegeven had Hem over te leveren, 
3  stond Hij, terwijl Hij wist dat de Vader Hem alles in de handen had gegeven 
en dat Hij van God was uitgegaan en tot God heenging, van de maaltijd op 
4  en legde zijn kleren af; en Hij nam een linnen doek en omgordde Zich. 
5  Daarna goot Hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen 
te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee Hij omgord was. 
6  Hij kwam dan tot Simon Petrus; deze zei tot Hem: Heer, wast U mijn 
voeten? 
7  Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat Ik doe, weet jij nu niet, maar je zult 
het hierna begrijpen. 
8  Petrus zei tot Hem: U zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid. 
Jezus antwoordde hem: Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij. 
9  Simon Petrus zei tot Hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn 
handen en mijn hoofd! 
10  Jezus zei tot hem: Wie gebaad is, heeft alleen nodig zich de voeten te 
laten wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. 
11  Want Hij wist wie Hem zou overleveren; daarom zei Hij: U bent niet allen 
rein. 
12  Toen Hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren genomen had en weer 
aanlag, zei Hij tot hen: Begrijpt u wat Ik u heb gedaan? 
13  U noemt Mij Meester en Heer, en u zegt het terecht, want Ik ben het. 
14  Als dan Ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort 
ook u elkaars voeten te wassen; 
15  want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet zoals Ik u heb 
gedaan. 

 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
De Heere Jezus deed zijn kleren uit en deed een linnen schort om. Linnen kleding komen we meermalen 

tegen in het Oude Testament, met name bij de priesters om dienst te mogen doen in het heiligdom. Het 

wijst dus op een heilige dienst. De linnen doek, die Jezus omdeed, werd normaal gebruikt door 

dienstknechten om anderen te dienen.  

 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Als de Heere Jezus bij Petrus komt, wil Petrus eerst niet dat zijn voeten gewassen worden en als de Heere 

Jezus hem op de consequenties wijst, wil hij dat alles wordt gewassen. Maar dat is ook niet de bedoeling. 

Tegelijk wijst de Heere Jezus erop dat Petrus het later zal begrijpen. Het is dus duidelijk dat de Heere Jezus 

hiermee een principe wil uitbeelden.  

 

 

 

Johannes 13:6-10 
6  Hij kwam dan tot Simon Petrus; deze zei tot Hem: Heer, wast U mijn 
voeten? 
7  Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat Ik doe, weet jij nu niet, maar je zult 
het hierna begrijpen. 
8  Petrus zei tot Hem: U zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid. 
Jezus antwoordde hem: Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij. 
9  Simon Petrus zei tot Hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn 
handen en mijn hoofd! 
10  Jezus zei tot hem: Wie gebaad is, heeft alleen nodig zich de voeten te 
laten wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. 

 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
In een eerdere studie hebben we gekeken naar onze positie als gelovige en onze wandel vanuit geloof. 
Hieruit volgt dat wij nog steeds geheiligd worden, terwijl wij al heilig zijn. Ook worden wij ook gereinigd, 
terwijl wij al rein zijn. Onze reiniging van zonden gebeurt door het bloed van Jezus en door Zijn Woord. 
De Heere Jezus geeft, als Heer, het voorbeeld aan zijn discipelen en vraagt hen om dit onderling bij elkaar 

te doen. Juist omdat Hij hier iets mee uitbeeldt, moeten wij wat anders gaan doen dan het letterlijke 

voetwassen.  

 

 

 

Filippenzen 2:1-7 
1 Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, 
als er enige gemeenschap van de Geest, als er enige genegenheid en 
ontferming is, 
2  maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u 
dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. 
3  Doet niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de 
ander uitnemender achten dan zichzelf; 
4  laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder ook op die van 
anderen zien. 
5  Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 
6  die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te 
zijn, 7  maar Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, 
de mensen gelijk wordend. 
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Filippenzen 2:8-16 
8  En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, 
gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. 
9  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam 
geschonken die boven alle naam is, 
10  opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel 
en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 
11  en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de 
Vader. 
12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals 
in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw 
eigen behoudenis met vrees en beven; 
13 want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn 
welbehagen. 
14 Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, 
15 opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God 
temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als 
lichten in de wereld, 
16  terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem tegen de dag van 
Christus, dat ik niet tevergeefs gelopen of tevergeefs gearbeid heb.. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

In het verhaal van de voetwassing zit dus een diepere waarheid verborgen, die niet meer vergeten wordt, 

omdat het voorbeeld een duidelijke indruk maakt. Zo zijn er vele verhalen in de Bijbel die zeer sprekend zijn 

en waarbij de diepere betekenis ons wijst op prachtige waarheden. Wij noemen dat dan ook wel 

schatgraven, waarbij allemaal verborgenheden geopenbaard worden. Omdat God allang wist hoe het zou 

komen met Christus, heeft Hij dit allemaal in beelden laten optekenen in Zijn Woord.  

 


