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‘U bent rein’
De voetwassing in Johannes 13 heeft ongetwijfeld een figuurlijke betekenis. Toen Petrus tot de Heer Jezus zei:
‘U zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid’, antwoordde de Heer Jezus: ‘Als Ik u niet was, hebt u geen deel
met Mij’ (vs. 8). Toen Petrus daarop uitriep: ‘Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het
hoofd!’ sprak de Heer: ‘Wie geheel gewassen is, heeft alleen nodig de voeten te laten wassen, want hij is
geheel rein. En u bent rein, maar niet allen’. Hierbij doelde Hij op Judas, die Hem zou overleveren.
Hij zou op deze wijze niet hebben kunnen spreken als de voetwassing geen figuurlijke betekenis had, als Hij
daardoor slechts Zijn discipelen wilde tonen dat Hij niet in de wereld gekomen was om gediend te worden
maar om te dienen en hoe zij als Zijn discipelen geroepen waren datzelfde te doen.
Wat de Heer bedoelde, konden de discipelen gemakkelijk begrijpen, want de Heer doelt duidelijk op hetgeen
met de priesters in Israël plaatsvond bij hun wijding. Die moesten in het water van het koperen wasvat slechts
één keer geheel worden gewassen en waren daarna voor altijd rein. Wel moesten zij telkens hun handen en
voeten wassen voordat zij hun dienst mochten verrichten (zie Ex. 29 en 30).
Zo was het in geestelijk opzicht ook. ‘Het bad van de wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest’,
waarover de apostel Paulus in Titus 3:5 spreekt, geschiedt eenmaal. Die wedergeboorte wordt gewerkt door
het Woord en de Heilige Geest. ‘Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods
niet ingaan’ (Joh. 3:5), zegt de Heer tot Nicodémus.
Het water is het beeld van Gods Woord, dat door de kracht van de Heilige Geest de wedergeboorte tot stand
brengt. De apostel Petrus zegt tot de gelovigen: ‘Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit
onvergankelijk zaad, door het levend en blijvend Woord van God’ (1 Petr. 1:23). En de apostel Paulus leert
ons dat ‘Christus de Gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou
heiligen [d.w.z. afzonderen van de zonde en de wereld], haar reinigend door de wassing met water door het
Woord’ (Ef. 5:25-26). Daarom zegt de Heer tot Zijn discipelen, nadat Judas heengegaan was: ‘Gij zijt al rein om
het woord dat Ik tot u gesproken heb’ (Joh. 15:3) en hier in Johannes 13 zegt Hij tot Petrus: ‘Wie geheel
gewassen is, heeft alleen nodig de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein’.
Wie wedergeboren is, is dit eens en voor altijd; hij is geheel rein. Door die wedergeboorte en vernieuwing van
de Heilige Geest is hij voorgoed afgewassen van de zonde en afgezonderd van de wereld en daardoor
bekwaam geworden om als priester God te dienen. Maar de wedergeboren mens komt, zolang hij nog hier
beneden verblijft, elke dag met de zonde en de wereld in aanraking en moet daarom voortdurend worden
gereinigd, omdat hij anders God niet zou kunnen dienen en niet in Zijn gemeenschap zou kunnen wandelen.
‘Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij’, zegt de Heer tot Petrus. Net zoals de priesters in Israël geheel
werden gereinigd door het water van het koperen wasvat en deze reiniging van het hele lichaam nooit meer
werd herhaald, zo is ook door de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest iedere gelovige
voorgoed en voor altijd afgewassen. Maar zoals iedere priester voortdurend zijn voeten moest wassen om in
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de tabernakel te kunnen dienen, zo moet de gelovige telkens van de hem aanklevende zonde worden
gereinigd om in Gods gemeenschap te kunnen wandelen en aan de dienst van de Heer te kunnen deelnemen.
Dit gezegende werk heeft onze Heiland op Zich genomen. Hij is steeds bezig om ons de voeten te wassen, dat
wil zeggen: ons te reinigen van elke besmetting door de zonde in deze boze wereld. Daarom begint Johannes
13 met de woorden: ‘Vóór het feest van het pascha nu, heeft Jezus, Die wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij
uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, [en] de Zijnen die in de wereld waren, had liefgehad, hen
liefgehad tot het einde’. Het einde is Zijn heerlijke wederkomst in de lucht om al de Zijnen tot Zich op te
nemen en hen te brengen in het heerlijke huis van de Vader. Dan zullen de laatste sporen van de zonde
verdwijnen en zal Hij ons allen voor Zich stellen, verheerlijkt, onbevlekt, heilig en onberispelijk.
Tot zolang is Hij voortdurend bezig om ons te reinigen. Zijn liefde eindigt niet. Hij zal het heerlijke doel dat Hij
met ons heeft, bereiken. Onuitsprekelijke liefde! Wie is aan Hem gelijk? Niemand op aarde noch in de hemel.
Met onuitputtelijk geduld en onveranderlijke liefde zorgt Hij voor de Zijnen en Hij zal niet rusten voordat Hij
hen in Zijn heerlijkheid zal hebben opgenomen.
Behoort u tot degenen van wie de Heer kan zeggen: ‘Gij zijt al rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb’?
God geve het door Zijn rijke genade! ‘Blijft in Mij, en Ik in u ... Want zonder Mij kunt u niets doen’ (Joh. 15:35).
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