
Gods verhaal van Genesis tot Openbaring -  Zo zit het in elkaar! 
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Ouders: 
les 5 • bijlage 3

Beste ouders en verzorgers,

Voeten wassen 

In het Midden-Oosten werden je voeten gewassen als je ergens ging eten. Natuurlijk niet 

door de gastheer, maar door een knecht. Jezus ging met zijn leerlingen ook een maal-

tijd gebruiken, het pesachmaal of de sedermaaltijd. Maar er waren geen knechten om 

de voeten te wassen, dus ging iedereen met vuile voeten aan tafel. Toen stond Jezus op 

en waste als een knecht alle voeten van zijn leerlingen. Daarmee leerde Hij dat Hij was 

gekomen om te dienen en ook van ons vraagt om Hem en onze medemens te dienen.

Wat kunnen wij deze week met dit verhaal doen?

• Neem een teiltje met water, een handdoek en zeep en laat iedereen de voeten van 

 iemand anders wassen. Lees daarna met elkaar het verhaal van de voetwassing 

 (Johannes 13:1-20) uit een kinderbijbel. Net als Jezus dienen we elkaar. 

 Dit verhaal lezen we vaak op Witte Donderdag (de donderdag voor Pasen). Die naam 

 verwijst naar de witte linnen doek die bij de voetwassing werd gebruikt. Wit is de 

 kleur van reinheid en licht.

• ‘Dien elkaar in liefde.’ Galaten 5:13 is het sleutelvers van deze week, 

 een kort vers, dus makkelijk te leren - alleen doen wat er staat, is moeilijker.

• Hoe vond uw kind het doen van klussen voor het spaarproject? Praat er eens over wat 

 iedereen ervan vindt om iets voor een spaarproject te doen. Wat is leuker, 

 iets uit je spaarpot geven of voor geld werken en het dan weggeven?

• Lees Johannes 13:1-17 en maak de volgende puzzel.

Gods zegen,

namens het kinderteam

2

3

1

2

3

Horizontaal

1  Jezus laat zijn vrienden zien 

 dat Hij hen ... (vers 1)

2  ... weigert! (vers 6, 8)

3  Iemand die zich gewassen 

 heeft noemt Jezus ... (vers 10)

Vertikaal

1  Jezus doet zijn mantel uit 

 en knoopte een ... doek om (vers 4)

2  Jezus wilde alleen de ... wassen (vers 10)

3  Zij gebruikten samen de ... (vers 2)

Welk woord kun je maken met de 

letters uit de grijze vakjes?


