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 Dankjewel
LIEFDE, VRIJHEID EN TROUW

Wat waardeer je het meest in je partner? Noteer maximum drie kernwoorden.

Vul aan en probeer het woord “liefde” of “trouw” in  je antwoord te gebruiken.

•  Ik ben blij dat ik …

•  Ik ben bang dat ik …

•  Ik ben dankbaar om …

Om uit te wisselen: 

• Naar welke voorbeelden van liefde en trouw kijk je op?
• Wat spreekt je er precies in aan?
• Hoe willen jullie proberen dat zelf te beleven in jullie relatie?
• Wat helpt jullie je onderlinge liefde sterker te maken?

 



Jezus wast de voeten van zijn leerlingen (Joh 13, 1-25) *

“Het paasfeest was op handen. Jezus 
wist dat zijn uur gekomen was: nu zou 
Hij de wereld verlaten om naar de Va-
der te gaan. Voorheen hield Hij al van 
degenen die Hem in de wereld toebe-
hoorden, maar nu zou Hij hun zijn lief-
de betonen tot het uiterste.
Het gebeurde tijdens een maaltijd. 
De duivel had inmiddels iemand er-
toe aangezet Hem over te leveren: 
Judas, de zoon van Simon Iskariot. 
Jezus, die wist dat de Vader Hem al-
les in handen had gegeven en dat Hij 
van God gekomen was en naar God 
zou teruggaan, stond van tafel op, 
legde zijn bovenkleren af en bond een 
linnen schort om zijn middel. Daarna 
goot Hij water in een waskom en be-
gon Hij de voeten van zijn leerlingen 
te wassen. Hij droogde ze af met de 
schort om zijn middel. Zo kwam Hij bij 
Simon Petrus. ‘Heer,’ zei deze, ‘gaat U 
mij de voeten wassen?’ Jezus gaf hem 
ten antwoord; ‘Wat Ik doe, daar heb 
je nu geen begrip van; later zul je het 
begrijpen.’ Petrus hield vol: ‘Nooit in 
der eeuwigheid zult U mij de voeten 
wassen!’ Maar Jezus zei: ‘Als Ik je voe-
ten niet mag wassen, hoor je niet bij 
Mij.’ ‘Heer,’ zei Simon Petrus toen, ‘dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.’ Maar 
Jezus antwoordde: ‘Wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd; buiten de voeten hoeft hij niets meer 
te wassen Zo zijn ook jullie gezuiverd – hoewel niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie Hem zou overleveren; 
daarom zei Hij: ‘Jullie zijn niet allemaal gezuiverd.’ Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren 
had aangetrokken, nam Hij weer aan tafel plaats en zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noe-
men Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben Ik. Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten 
heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven; je 
moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan.’

•  Op welke manier toont Jezus zijn liefde? (Duid aan in de tekst)
•  Wat vraagt Jezus aan zijn leerlingen? (Duid aan in de tekst)
•  Heb je zelf, bijvoorbeeld in het gezin waar je bent opgegroeid, die liefde waarover Jezus spreekt, 
 aan het werk gezien? Waar werd die concreet?
•  Vóór Jezus’ vrienden gevraagd worden iets te doen (te geven), doet Jezus iets aan hen
 (ze ontvangen). Zijn liefde is éérst een cadeau, dan pas een opgave.
 Heb je dit al ervaren: dat de liefde eerst gave is en dan pas opgave?
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 * Willibrordvertaling 1999



Ondervraging

Voorganger: N. en N., zijn jullie zonder dwang, uit vrije wil en met de volle instemming van jullie hart naar 
hier gekomen om met elkaar een huwelijk te sluiten?

Bruid en bruidegom antwoorden: Ja.

Voorganger: Zijn jullie bereid op de weg van het huwelijk elkaar lief te hebben en te waarderen, al de dagen 
van jullie leven?

Bruid en bruidegom antwoorden: Ja (ofwel: Ja, wij zijn bereid).

Voorganger: Zijn jullie bereid kinderen liefdevol uit Gods hand te aanvaarden, en hen op te voeden volgens 
het Evangelie van Christus en in het geloof van de Kerk?

Bruid en bruidegom antwoorden: Ja (ofwel: Ja, wij zijn bereid).

•  In het hart van de christelijke liefde staan vrijheid, ontvankelijkheid en trouw.
 In het woord trouwen steekt het woord trouw.
 Wat betekent dat woord concreet voor jezelf? 
 Wat verwacht je op dat vlak van je partner? 

•  Wat betekent het voor jullie om in vrijheid voor elkaar te kiezen?

Dank u

Wat heeft je vandaag blij gemaakt?

Waarvoor wil je ‘dank je wel’ zeggen? 

Heer, 
Ik wil U danken voor …
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