Voetwassing Witte Donderdag
(met dank aan: Family Night)
Deze avond willen we benutten om letterlijk na te spelen wat er toen gebeurde. Deze
geschiedenis leent zich daar goed voor.
Ook willen vanavond benadrukken waarom Jezus zich ‘vernederde’ door de voeten van de
discipelen te wassen. Wat moet dat ook raar zijn geweest voor de discipelen... dat de Heer
zich bukt en jouw vieze voeten wast... kan me goed voorstellen dat er geprotesteerd word.
Zouden wij dat ook doen? Zouden we verbaasd onze mond open laten vallen? Daarbij hoort
natuurlijk ook de boodschap om naar elkaar toe nederig te zijn en elkaars voeten te willen
wassen. Stukje dienen en minder willen en durven zijn dan anderen.
Ook willen we vertellen wat Judas bewoog, wat hij deed, waarom hij dat deed en hoevel
verdriet en spijt hij er uiteindelijk van heeft. Zoveel verdriet dat hij zich het leven ontneemt...
We beginnen met het lezen van het verhaal van het laatste avondmaal. Daarna spelen we
het na. We beginnen met het wassen van elkaars voeten. Wat is dat leuk om te doen...

"iieewww
jouw voeten
stinken
zeg"....
"dat kietelt".

We praten er gelijk over door hoe een bewuste vernedering
het was voor Jezus om het werk van een slaaf te doen.
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Daarna vieren wij ook een maaltijd, we hebben wat matzes en drinken druivensap met
elkaar. Weer eens wat anders dan een taartje of snoep ;).

Ook hebben we het uitgebreid over het verraad van Judas, dat iemand dit moest doen, dat
hij later veel spijt had en dat hij uiteindelijk zelfmoord pleegt. Dit vinden ze best
indrukwekkend om te horen en terecht is ook niet niks.
Als laatste maken we (alvast) een kruis van hout wat we van de week al gesprokkeld hebben.
We binden meerdere kleine takken samen tot het een grof kruis is.
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