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

Johannes 13,14

De evangelist Johannes 
herinnert hier aan de laatste 
uren die de apostelen samen 
met Jezus doorbrachten. 
Hij spreekt hier over de 
voetwassing. 
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Leven
Voor de
Ander

We hebben er een 
fantastische avond van 
gemaakt, met spellen en 
een film en aan het einde 
ook nog pizza .... 

Na afloop was er 
behoorlijk wat op te 
ruimen.

Ik keek de kring van mijn 
vrienden rond en zag dat 
er totaal geen interesse 
was om ook maar iets te 
doen of schoon te maken.  
Ik ben gewoon maar 
begonnen.

Terwijl ik bezig was kwam 
er één van mijn vrienden 
naar me toe: «Waarom 
doe je dit allemaal? 
Laat toch zitten!”. 

Ik ging door waar ik mee 
bezig was en voelde na 
afloop een grote vreugde 
van binnen. 

Ita
lië

HET IS EEN SIMPELE 
UITNODIGING:
IEDEREEN KAN HET METEEN 
BEGRIJPEN EN IN PRAKTIJK 
BRENGEN 
IN ALLERLEI SITUATIES.

Er zijn ook vele tragische 
situaties waarin we ons 
machteloos voelen. 
Maar altijd kunnen we 
proberen bij te dragen aan 
het ‘welzijn’ van anderen:

Chiara Lubich:
«De navolging die Jezus 
van ons vraagt, bestaat 
niet uit het klakkeloos 
herhalen van zijn 
gebaar, ook al moeten 
we dat altijd voor ogen 
hebben als een lichtend 
voorbeeld.

JEZUS NAVOLGEN 
BETEKENT BEGRIJPEN 
DAT WIJ CHRISTENEN 
EEN REDEN VAN 
BESTAAN HEBBEN 

ALS WE «VOOR» DE 
ANDEREN LEVEN,

ALS WE ONS BESTAAN 
OPVATTEN ALS EEN 
DIENST AAN ONZE 
MEDEMENSEN, 

ALS WE HEEL ONS 
LEVEN HIEROP 
RICHTEN. 

Dan verwezenlijken we 
wat Jezus het meest na 
aan het hart ligt. 

Dan raken we de kern 
van het Evangelie. 

Dan zullen we 
werkelijk gelukkig 
zijn».

Aan het einde van het 
schooljaar zijn we met 
zijn allen naar één van 
ons thuis gegaan om er 
een groot feest van te 
maken. 

In het antieke Oosten, 
was dat een teken van 
welkom aan een gast, 
die via een stoffige weg 
was komen lopen. 
Normaal werd dit door 
een bediende gedaan.

JEZUS WAST DE VOETEN 
VAN ZIJN LEERLINGEN. 

Hiermee zet Hij de normale 
verhouding tussen meester 
en leerling op zijn kop.

Hij laat zien hoe ook wij, 
als we Hem willen volgen, 
moeten leven: 
Iedere naaste concreet 
liefhebben, waarbij rangen 
en standen er niet toe doen. 

Zo kunnen we getuigen van 
Zijn liefde, die iedere 
menselijke logica te boven 
gaat.

ONZE HANDEN VUIL 
MAKEN, ZONDER IETS 
TERUG TE VERWACHTEN.

Hoe 
kunnen 
we dit 
Woord 
leven? 


