
Voetwassing 
 

Voorbereiding: Begin de Witte Donderdag viering met het klaarzetten. 
Maak de ruimte die je wilt gebruiken voor de Voetwassing schoon en ruim 
deze op.  Het is een katholieke traditie om alles schoon te maken als 
voorbereiding op Pasen! 
 

 Zorg dat je voldoende stoelen klaarzet voor ieder die deelneemt. 

 Pak handdoeken, een bak (groot genoeg voor een voet, bijv. een 

afwasteiltje), een kan en kleine bakje (of washandje).  

Leg een handdoek op de vloer en plaats de bak erop. 

 Vul de kan met water (mogelijk moet je het bijvullen gedurende de 

voetwassing afhankelijk van de grootte van je gezin) 

 Als je het nog niet gelezen hebt, lees dan het evangelie van de dag 

(Johannes 13, 1-15). 

 De voetwassing vind gewoonlijk plaats na de overweging van het 

evangelie (preek). Als gezin, kun je ervoor kiezen om de lezing 

gedurende een kort ogenblik samen te bespreken. 

 Stel een voetwasser aan (dit is een prachtige rol voor een ouder om te 

vervullen – je kunt dit ook onderling afwisselen). Leg het belang van 

deze rol uit: “Jezus Christus waste de voeten van zijn leerlingen als een 

daad van liefde, dienstbaarheid en nederigheid. Ik was jouw voet 

vandaag omdat ik van jou houd zoals Christus van ons houdt” 

 Herhaal de volgende formulering terwijl je teder en zacht met een 

klein bakje het water over de voeten van iedere persoon giet: ‘Ik geef 

je een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jou heb liefgehad, zo 

moeten jullie ook elkaar liefhebben’. (Joh. 13, 34) 

 Droog elke voet met een handdoek af en verplaats je naar de volgende 

deelnemer. Gehuwden, je kunt ervoor kiezen elkaars voeten te 

wassen of vraag een helpende hand aan je kind(eren). Probeer in stilte 

de voetwassing te beleven. Sluit af met een lied of gebed. 


