
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De eerste christenen deden wat. 

Tijdens het laatste avondmaal met zijn 

leerlingen staat Jezus van tafel op en neemt 

een handdoek. 

“Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.” 

(Joh. 13,14) 

Hij giet water in een waskom en wast de voeten 

van zijn leerlingen. 

Op een dag loopt Jezus langs de rivier de Jordaan. 

Daar is ook Johannes die tegen de mensen zegt 

dat ze naar God moeten luisteren en niet meer 

moeten zondigen. Als teken van bekering laat hij 

de mensen de rivier inlopen en daar doopt hij ze.  

Elkaar beminnen 

Hij gaat weer zitten en zegt: “Jullie moeten ook 

elkaars voeten wassen.” 

“Mijn papa heeft een zwaar auto-ongeluk gehad. Hij 

heeft me gezegd dat Jezus hem heeft geholpen. 

Toen hij thuis kwam uit het ziekenhuis kon ik hem 

vaak beminnen door hem te helpen: ik gaf hem een 

beker water, reikte hem zijn pantoffels aan of gaf 

hem een pilletje. 

Elk moment dat hij me iets vroeg, hielp ik hem.” 

(Marcos, Argentinië) 
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