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Exodus 12, 1-8.11-14 

De lezing uit Exodus is het verhaal waarop het joodse Paasfeest, Pesach en de Seideravond is 

gebaseerd. Op die avond wordt herdacht dat het volk Israël wegtrok uit de slavernij in Egypte, op 

weg naar het beloofde land. Onder leiding van de Eeuwige, onder leiding van Mozes. Op Seideravond 

worden kinderen aangespoord om vragen te stellen, zoals ‘Waarom eten we vanavond bittere 

kruiden?’ Dat is om ons te herinneren aan de bittere tranen die onze voorouders in ballingschap 

hebben vergoten. Maar ook vragen als ‘waarom is er zoveel haat en leed op aarde? Waarom zoveel 

onverschilligheid tegenover de haat, het lijden en de angst voor anderen?‘ Herdenken is belangrijk 

tegen het vergeten. 

Na de negen plagen was het nu tijd voor de tiende. Vee was heilig voor de Egyptenaren. De oproep 

om vee op de tiende van de maand uit te kiezen en op de veertiende te slachten in de 

avondschemering, was een daad van verzet. Het bloed van de dieren moest aan de deurposten en 

dorpels worden gesmeerd als bescherming van het volk op het moment dat de Eeuwige langskwam 

om alle eerstgeborenen te slaan, te doden. Dat was een teken waarop het volk kon vertrouwen. Het 

geslachte vee moest worden geroosterd en gegeten met ongezuurd brood, in een houding van 

onmiddellijk te kunnen vertrekken, in reiskleding, sandalen aan en staf in de hand. 

Hoe moet dat zijn geweest, vroeg ik me af. Generaties lang in slavernij geleefd, en dan is er de 

belofte van bevrijding van het volk. Ze wisten niet wat ze te wachten stond, dat ze nog generaties 

lang door de woestijn moesten trekken na de tocht door de Riet-zee, dat er een verbond, een 

contract met God zou komen…. Dat wisten ze allemaal nog niet; wij kennen die verhalen wel, maar 

zij, op die avond, stonden op een drempel; ze zouden de beslissende stap naar de toekomst zetten. Ik 

stel me zo voor, dat daar heel veel onzekerheid, angst, twijfel, discussies, gedoe en geploeter bij 

kwam kijken. Op de drempel naar een nieuwe toekomst, een toekomst die ze niet kenden, maar 

waarin ze wel werden gevraagd om er vertrouwen in te hebben, vertrouwen in de Eeuwige.  

Op de drempel staan naar een nieuwe toekomst, in een houding van bereidheid en meteen te 

kunnen vertrekken. In vertrouwen, ook al wordt het moeilijk. Alleen ongezuurd brood eten; er is 

geen tijd om het deeg te laten rijzen. Staan wij ook op zo’n drempel?  

Ook wij moeten herdenken. We hebben een mandje met ongezuurd brood, matzes, meegenomen. 

We nodigen allen uit om daar straks wat van mee te nemen, en te denken aan die drempel van toen, 

en die drempel van nu. 

Amen 

-------- 

Johannes 13, 1-15 

Het feest van Pesach, herinnering aan de uittocht, was op handen. Jezus ging Pesach vieren met zijn 

leerlingen. Het was een heel bijzonder Paasfeest, een cruciaal moment. Na zijn jaren van openbaar 

optreden, van verkondiging, van wonderen, van beloftes van het komende rijk van God, was Hij nu 

naar Jeruzalem gekomen. Jeruzalem, de Tempel, het religieuze centrum van het volk. Jezus wil de 

wet op Zijn manier vervullen; het moest wel tot een confrontatie komen… Zijn intocht was anders 

dan iedereen verwachtte; niet als koning te paard, maar als nederig mens op een ezel. Hij zou tot het 

einde gaan, en Hij wist dat zijn einde was gekomen. Hij wist dat Hij verraden zou worden, zei dat ook, 

en Hij wist ook door wie.  



Hoe moet dat zijn geweest voor allen die bij Jezus waren. Het moet overweldigend en verwarrend 

zijn geweest, … een nederige intocht, … een aangekondigd verraad, … gedoe en gevraag door wie 

dan wel, verwarring, twijfel, wanhoop …. En dan gaat Jezus nog verder; hij gaat de voeten van zijn 

leerlingen wassen, een diep nederige taak die nooit door de gastheer wordt uitgevoerd. Simon 

Petrus protesteert, Jezus dringt aan en zegt zelfs dat hij niet bij Hem hoort als Hij zijn voeten niet mag 

wassen.  

Wat gebeurt er toch? Jezus, de leraar, de meester, plaatst zichzelf in de positie van de allerminste, en 

laat weten dat ook zijn leerlingen elkaar de voeten moeten wassen. Jezelf plaatsen in de positie van 

de allerminste; alleen dán hoor je bij Jezus. 

De leerlingen moeten, zo denk ik, ook een gevoel hebben gehad van op een drempel te staan, een 

cruciaal moment. Hij vraagt zijn leerlingen, en ook aan ons: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie 

noemen mij jullie Heer en Meester, en terecht, want dat ben ik. Welnu, als ik, jullie Heer en Meester, 

jullie voeten gewassen heb, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het 

voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan.’ 

Jezus leeft ons voor, en in een heel duidelijke handeling laat Hij weten wat Hij van ons wil. Zullen ook 

wij dit als een drempel naar een nieuwe tijd ervaren?  

We nodigen iedereen uit om uit het mandje daar deze tekst mee te nemen: ‘Ik heb jullie het 

voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan’. 

Amen 

 

 

 


