
HET GEZICHT VAN DIENSTBAARHEID
Bijlage 1:  Afbeeldingen voetwassing

Afbeelding 1
Deze icoon, geschilderd door Wia Huisman-Sijtsema, is een hedendaagse icoon van de voetwassing. Christus 
knielt er neer voor Petrus, die met de hand aan het hoofd zijn spontaniteit en onbegrip toont. De andere 
leerlingen staan te kijken naar het hele gebeuren.



Afbeelding 2
Han van Meegeren vervaardigde dit doek in 1943. De aanwezigen blijken weinig aandacht te hebben voor de 
vrouw die Jezus’ voeten wast. Ze zijn allemaal gericht op Jezus, die wel aandacht schenkt aan het gebaar van 
de vrouw.



Afbeelding 3
Jezus wast de voeten van een aantal wereldleiders, v.l.n.r. Angela Merkel, Tony Blair, Kofi Annan, Osama bin 
Laden, George Bush, de Indische premier Manmohan Singh en Xiang Zemin, de vroegere Chinese president. Deze 
poster was bedoeld om reclame te maken voor een christelijke conferentie en werd in de V.S. in verschillende 
winkelcentra opgehangen. Binnen de eerste 24 uren dat de posters opgehangen werden, kwamen er hevige 
protesten van Christenen. Ze konden niet geloven dat Jezus de voeten van Osama bin Laden zou wassen. Ze 
eisten dat de posters verwijderd zouden worden, wat uiteindelijk gebeurde.



Afbeelding 4
Onze huidige paus, Benedictus, wast de voeten van gelovigen op Witte donderdag. Dit als teken van navolging 
van Christus en zijn eigen nederigheid.



Afbeelding 5
Deze foto werd genomen door Paul Donker Duyvis in 1996. Deze foto werd genomen ter ere van het vieren 
van 100 jaar afschaffing van de slavernij.



Afbeelding 6
Dit is een afbeelding van het volk Mafa uit Noord-Kameroen. Zij probeerden uit te beelden hoe het evangelie 
er zou uitzien in hun eigen cultuur. Jezus is hier dus geen ‘bleke Europeaan’ meer, maar een zwarte. De leerling 
heeft het duidelijk moeilijk met het gebaar van de voetwassing.



Afbeelding 7
Dit is een hedendaags icoon gemaakt door Wasili Wasin. Christus wordt hier knielend en diep buigend afge-
beeld voor enkele van zijn leerlingen.



Afbeelding 8
Deze afbeelding komt uit de Mortier-Bijbel van omstreeks 1700. De omstaanders hebben het duidelijk moeilijk 
met het gebeuren van de voetwassing en er wordt over gediscussieerd.


















