
 

 

Schoon (genoeg?) 
 

‘Exodus 30:17-2117De HEER zei tegen Mozes: 18‘Maak een bronzen wasbekken op een bronzen 

onderstel, voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingstent en het altaar en doe er water in. 
19Met dit water moeten Aäron en zijn zonen hun handen en hun voeten wassen. 20Ze moeten dit 
doen voordat ze de ontmoetingstent binnengaan, anders zullen ze sterven. Ook wanneer ze dienst 
gaan doen bij het altaar en de HEER een offer gaan brengen, 21moeten ze hun handen en hun 
voeten wassen, anders zullen ze sterven. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor Aäron en 

zijn nakomelingen, voor alle komende generaties.’ 
 
Dat het belangrijk is om je handen te wassen hebben we dit jaar vaak gehoord. De priesters 
moeten voor het binnengaan van de ontmoetingstent hun voeten en handen wassen. In een 
symbolische handeling wassen ze het vuil (de onreinheid) van de wereld van zich af, om schoon 
voor God te verschijnen. In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus de voeten van zijn 
leerlingen wast (Johannes 13). Hij zegt daarbij dat je door Hem gewassen moet worden om bij 
Hem te horen. Zo kunnen we schoon voor God verschijnen. 
Voel jij je weleens vuil door iets wat je hebt gedaan of meegemaakt? Wat betekent het voor jou dat 
Jezus jou schoon wast?’ 
 
Dit stond vanmorgen op het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Tekst om te lezen 
daarna de toelichting en vraag om te overwegen.. 
Ik kreeg herinneringen aan vroeger, niet dagelijks douchen maar de zaterdagse teil en 
schrobbeurt.. 
Als het heel koud was gingen wij als gezin naar het badhuis! Dat was een feest, maar wel duur 
voor mijn vader.  6 kinderen in het badhuis ieder voor een dubbeltje. 60 cent dat was een rib uit 
zijn lijf, zo merkten we wel. 
Voor ons was het een feest. In het badhuis kwam het halve dorp en de damp hing in het hele 
gebouw. Je hoorde gekletter van water, rook zeep en hoorde vooral de mannen zingen. 



 

 

Ik vond het zo spannend en na afloop ging je dampend met natte haren, muts eroverheen door de 
vrieskou naar huis. Dan was je heel erg schoon… 
 
Zo schoon zal ik me denk ik niet gauw meer voelen. Ik hoor nu vaak bij mensen waar ik kom dat ze 
schoon genoeg hebben van deze tijd van afstand houden, handen wassen ook al kun je er het 
Onze Vader bij bidden zoals ik een paar maanden geleden schreef. De vellen van het voortdurend 
wassen  hangen erbij. Iedereen weet nu erg goed hoe je schone handen kunt krijgen. Met schone 
handen kunnen verschijnen dat is een mooi streven. Ik moet wel een beetje denken over de laatste 
vraag van het NBG Voel je je vuil door iets wat je hebt gedaan of meegemaakt?  En Jezus die jou 
schoon wast.  
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet denk in die termen, maar dat wil niet zeggen dat het voor 
sommige mensen mooie beelden zijn.  
Eigenlijk is het denken over de vraag van het NBG dit niet in een kort verhaal te vangen. We leven 
inmiddels een half jaar in een tijd waarin we de ander moeten vermijden als een soort gevaar. 
Poetsen en boenen alles schoon maken. Ook nog een schoon geweten, dat alles samen met het 
badhuis speelt door mijn hoofd. 
Ik heb zo’n zin om een keertje lekker te zwemmen, maar durf het niet aan moet ik eerlijk zeggen. 
Heeft dat iets te maken met dat verlangen naar schoon, of schoon genoeg van alle gedoe? Dus 
laatst zat ik zomaar op een sombere morgen in bad, Dat is meer afdeling kleindochter maar nu zat 
ik er zelf en dacht aan schoon en de hele wereld schoonwassen en aan schoon genoeg en ook 
aan Jezus die schoon kan wassen.. 
 
Deze kaart kocht ik in januari, met blijkbaar vooruitziende blik. Een dame die de hele wereld aan 
het schoonwassen is van virus en wat er meer aan narigheid aan te treffen is. 
Schoon genoeg ? Vraagt ze na haar riskante klimpartij.. 
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