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Skriflesing 

Joh 13:1-17 

 

Ek het nog nooit oor Joh 13:1-17 gepreek nie, maar ek het dit al baiekeer aangehaal as ek vir 

mense sê dat ons nie mekaar se koppe nie, maar mekaar se voete moet was. Dit staan hier. 

Ons moet mekaar nederig dien. 

 

Maar hier staan meer. Ek het dit tot nou toe misgelees. Ek het so gefokus op wat ekself moet 

doen, dat ek misgekyk het wat Jesus gedoen het.   

 

Hy was eerste voete.  

En ek moet eers toelaat dat die Here my voete was, voor ek ander se voete kan was. In geloof 

moet ek as loot in die Wingerdstok  bly om die vrug van nederige diens te kan dra. Ek moet 

eers toelaat dat Jesus my nederig dien, voor ek ander nederig kan dien. 

 

Jesus kom om my voete te was. 

In die tyd van Johannes 13 is Jesus se kruisdood naby. Ons lees in die aangrypende Joh 13:1: 

“Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe 

liefgehad.” Dit is nie iets wat net hier staan nie, Hy wys sy liefde deur sy dissipels se voete te 

was. In hierdie tyd het mense met plakkies op stowwerige paaie gereis. Hulle het op hul sy 

gelê en eet. Jou voete was naby aan die ander ou se gesig. Voete was is as so ’n vernederende 

werk beskou dat die Joodse slawe dit nie gedoen het nie. Die heidense slawe moes voete was. 

Dalk het die dissipels vir mekaar geloer. Wie gaan voete was? Dit was toe dat Jesus opstaan 

en hul voete was. 

 

Jesus kom by Petrus en dit is duidelik dat hy nie verstaan  wat aangaan nie. Hoe kan die een 

wat mag het oor siekte;  duiwels; dood en natuur sy voete was? Dit is ‘n slaaf se werk. Waar 

het Petrus se probleem gelê? Hy het waarskynlik steeds gehoop dat Jesus op aarde as 

regeerder kom heers.  

Dit is presies waar ons probleem ook soms lê. Agter ons staan ‘n leë kruis. Twee Sondae 

gelede het ons aangesit by die nagmaalstafel en ons verstaan steeds nie een van die 

grondreëls van die evangelie nie. Ons verstaan nie waarom Jesus gekom het nie. Ons lees in 

Mark 10:45: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te 

dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.”  

 

Soos goue draad loop hierdie teenstelling deur Johannes 13:1-17 

Vier maal word Jesus aangespreek as Here. Die woord wat gebruik word is Kurios. Dit is ‘n 

magsnaam wat eienaar of besitter beteken. Twee maal word Hy aangespreek as Leermeester. 

Dit is ‘n Naam wat gegee word aan iemand wat hoë aansien in die lewe het. 

 

En wat doen ons Here en Leermeester? Hy was voete. Hy het gekom om te dien. 



 

Sy voete was dui op ‘n dieper was. Dit dui op die afwas van sonde. Hy sê: as Ek nie jou 

sonde afgewas het nie, het jy nie deel aan my nie.  

                                                                          

Dit is eers as ons in geloof aan Hom oorgegee het, as ons Hom toegelaat het om ons sonde af 

te was, as ons ons laat vul deur die Heilige Gees dat ons sy kinders is. En dit is dan, as ek 

Hom toegelaat het om my voete te was, dat ek ander se voete kan was. 

 

Ek kan Hom nie net bewonder as die Een wat voete was nie. As gewaste, moet ek sy 

voorbeeld volg. Die Here sê in Joh 13:14-17: “As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, 

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

voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. 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. Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” 

 

In die wêreld is baie mense wat vasgevang is in die sonde van die eie ek. Hulle is hier om te 

ontvang en gedien te word. Hier is mense in hierdie erediens wat lê en wag dat iemand anders 

hul voete moet was. Hulle wil gedien word.  

 

Ek en jy as skoongewastes kan hulle nie verander nie, net die Here kan. Hy doen dit deur ons 

wat voete was. 

 

Deur nederige diens aan hulle moet ons vir hulle wys dat Jesus Christus hulle tot die uiterste 

toe liefhet. En ons moet hulle oproep:  “Soos Jesus my skoongewas het, laat toe dat Hy vir 

jou geestelik was. Laat toe dat Hy jou red om nie langer gedien te wil word nie, maar om te 

dien.” 

 

Om skoongewaste Christen te wees is meer as om niks verkeerd te doen nie. Dit is om reg te 

doen; om ‘n bruikbare instrument in die hand van die Here te wees. 

 

Om nie te dink ek is beter as ander mense nie, om nie te skinder en te baklei nie, om niemand 

enige kwaad aan te doen nie, is nie goed genoeg nie. So raak nie, traak nie, smaak nie 

gesindheid is nie genoeg nie. 

As jy vanoggend by die huis kom en ‘n bak water vat en jou familie se voete was is dit 

wonderlik. Maar dan moet jy ook so gaan leef. Jy moet ook bereid wees om vanmiddag se 

skottelgoed te was.                                                               

 

Geloof is nie net om ‘n klomp verkeerde goed nie te doen nie, geloof is om as sonde 

skoongewaste mens ander se voete te gaan was. En ons was voete met liefde. 

                                      

Die Here se liefde moet hoorbaar word in my vriendelike groet; in woorde wat bou of in ‘n 

gebed. Liefde moet sigbaar word in kosbare tyd wat ek met iemand deurbring en opregte 

omgee. Liefde moet tasbaar word in ‘n materiele bydrae – in kos en klere vir hulle wat nie het 

nie.  



 

Die wêreld is vol voorbeelde van nederige diens. Dink maar aan volksverhale soos Racheltjie 

de Beer en Wolraad Woltemade. As mens aan nederige diens dink, is een van die eerste name 

wat opkom die van Moeder Theresa 

 

Maar hoe lyk nederige Christusdiens vandag in Port Elizabeth? 

‘n Ma vertel vir my hoe haar werkende dogter elke dag baie moeite doen en baie kilometer  

ry om vir haar te sorg. Dit is nederige diens.  

‘n Paar weke gelede is Roenel in ‘n ongeluk. ‘n Middelklas man help haar. Hy vergesel haar 

na die polisiekantoor en leen sy selfoon aan haar sodat sy my kan laat weet van die ongeluk. 

Vandag kan ek nie sy naam onthou nie. Hy het nederig gedien.  

Pensioenarisse vertel my hoe hulle hul huishulp finansieel gehelp het om die dak van haar 

huisie wat afgewaai het, te herstel. Toe sy met hulle wil reël om die geld terug te betaal, sê 

hulle vir haar dat hulle nie die geld aan haar geleen het nie. Hulle het dit geskenk. Hierdie 

verhale sal nooi die koerante haal nie, maar dit is voorbeelde van nederige diens.  

 

Ons as kerk is baiekeer te lief vir staan in plaas van om voor God en voor mekaar te kniel.  

Het jy al toegelaat dat die Groot Dienskneg jou dien sodat jy nie anders kan as om, soos Hy,  

te dien nie?  

 

Afsluiting 

Ek sluit af en lees weer die woorde van Jesus in Joh 13:15; 17 

“Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.      

  Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” 

Amen 

 

 

 

 

 


