
2de zondag door het jaar 
Zie het Lam Gods 
 

In de evangelielezing van daarnet beluisterden we een getuigenis van Johannes 
de Doper waarin hij Jezus beschrijft met drie titels. Eerst benoemde hij Jezus als 
het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, daarna als de man op 
wie de Geest van God is neergedaald en tenslotte noemde hij Jezus, de Zoon 
van God. 
Met deze typering wordt meteen ook de zending van Jezus samengevat. 
Hij is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. 
Voor de Joden en later ook voor de Joodse christenen was deze omschrijving 
goed te begrijpen. Zij kenden het jaarlijks ritueel waarmee de bevrijding uit de 
slavernij van Egypte werd herdacht: een lam werd geslacht en met het bloed 
moesten ze de deurposten van hun huizen bestrijken, dat zou hen beschermen 
tegen het kwaad. 
Zij kenden ook het zondebokritueel op de Grote Verzoendag (yom kippur). 
Een jonge ram werd dan door de hogepriester symbolisch beladen met de 
zonden en wandaden van het volk en zo in de woestijn gedreven. 
Voor ons is een lam meer het symbool van nieuw leven, van zachtheid, van 
onschuld en geweldloosheid. 
Uit het leven van Jezus weten we dat Hij nieuw leven brengt, dat Hij ijvert voor 
nieuwe verhoudingen tussen de mensen onderling en tussen mens en God. Hij 
neemt de zonde en het kwaad weg door zijn streven naar een ander soort 
samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin niemand wordt 
uitgesloten. 
Hij neemt de zonde en het kwaad weg door zich te keren tegen geweld dat 
nieuw geweld oproept: niet oog om oog, tand om tand 
Hij neemt de zonde en het kwaad weg met zijn grenzeloze liefde, met 
vergeving en verzoening en met zijn belangrijkste leefregel : God beminnen en 
de naaste als uzelf. 
Jezus is de man op wie de Geest van God is neergedaald. 
De Geest van God is als een duif op Hem neergedaald en bleef op Hem rusten. 
Duif, symbool van vredelievendheid.  
God is liefde en die goddelijke liefde is over Jezus neergedaald om de 
mensgeworden liefde van God te zijn: Zoon van God 
Beste mensen, niemand heeft ooit God gezien. Maar wij mogen het getuigenis 
van Johannes de Doper geloven: Door Jezus hebben wij God leren kennen. 
De woorden die Hij spreekt zijn Gods eigen woorden. De daden die Hij stelt, zijn 
Gods eigen daden. 
Jezus als Lam Gods, die zijn leven geeft is op ongeëvenaarde wijze uitgebeeld 
door het wereldberoemd en onlangs gerestaureerd schilderij van de 



gebroeders van Eyck. Het Lam staat op een altaar, kijkt ons aan en wordt in 
grote eerbied vereerd. Zeker de moeite waard om het in de kathedraal van 
Gent te gaan bewonderen. 
 


