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‘Kijk, daar is het lam van God’

Wie is Jezus vandaag voor ons? (Johannes 1:29)
Wie is Jezus eigenlijk? Wat is jouw antwoord op die vraag? En wat
vertellen we onze kinderen over Jezus? Want Jezus is belangrijk in
het christelijk geloof. Maar wat zeggen we over hem? Zijn naam
wordt veel gebruikt, in de kerk maar ook daarbuiten. Iemand
heeft eens onderzocht hoe vaak per dag de naam gebruikt wordt
in Nederland. Dertig miljoen keer. Waarvan een kwart als vloek.

slavernij, redding uit ellende, nieuwe hoop - een nieuwe lente,
een nieuwe toekomst. Het beeld van het lam roept op: dat Jezus
een redder is, de messias, dat het koninkrijk nabij is, het
beloofde land, dat er vrijheid en ruimte komt door de Geest. Dat
gaat via de moeilijke weg van het lijden, de dood van het lam
(Jes. 53:1-7).

Wie is Jezus?
Het kan aardig zijn je kennis over Jezus te testen. Had Jezus lang
haar? Was Jezus de eerste christen? Stichtte Jezus de kerk? In
welk jaar werd Jezus geboren? Was Christus zijn achternaam?
Jezus kennen, dat is waar het voor christenen om gaat. Zij zijn
mensen die op een of andere manier door hem zijn geraakt, zó
dat ze zeiden: ‘Hem willen we kennen en volgen’. Een
belangrijke manier om daarin te groeien is de verhalen over
Jezus lezen en mee-maken. Er zijn veel verhalen (zie ook: Joh.
21:25) en elke keer kunnen we weer iets over Jezus leren en met
Jezus beleven. In Johannes 1 ontmoeten we Johannes de Doper
die Jezus aanwijst en iets belangrijks over
hem zegt: ‘Kijk, daar is het lam van God.’ Dan
kunnen we denken aan de lammetjes in de
wei nu een nieuwe lente is begonnen:
levendig dartelen ze rond in het licht van de
zon. ‘Kijk, daar is een lammetje!’ Vertederend
en lieflijk om te zien.

De zonde van de mensen
Het kunstwerk ‘Agnus Dei’ van Willem Zijlstra
helpt ons om geraakt te worden door dat lam
en de ellende. ‘De mens is tot alles in staat’ dat is de krantenkop die leesbaar is, waar de
kop van het lam naast ligt. De onschuld zelve
bovenop een stapel kranten vol ellende,
gebrokenheid, pijn en verdriet. Het gaat in dat
beeld van het lam ook niet allereerst om mijn
persoonlijke zonden. Het gaat om de
ménsheid, de wéreld die God zo liefheeft. Een
verloren wereld wordt in het lam gevonden door God. En als je
worstelt met ellende en gebrokenheid, als je kapot gaat aan de
kapotheid van de wereld, luister dan naar die stem: ‘Kijk, daar is
het lam van God!’ Dat lam draagt de zonde weg: er is vergeving,
genezing en bevrijding door het lam. Hoe sprak Johannes die
woorden uit: ontroerd, krachtig, voorzichtig, luidkeels roepend?

Op weg naar de vrijheid
Maar wat riep dat beeld van het lam op bij de mensen die het
toen hoorden? Zij dachten aan de nacht van de uittocht en het
Pesachfeest (‘pesach’ betekent: voorbijgaan) dat werd gevierd
rond een lam dat werd geslacht en waarvan het bloed aan de
deurposten werd gestreken (Ex. 12:1-28). ‘Waarom is deze
nacht anders dan alle andere nachten?’ Het lam staat voor een
nieuw begin, een uittocht, bevrijding, licht na het donker van de

Volg het lam
Johannes de Doper had ook kunnen zeggen: ‘Kijk, daar is het
licht, daar is het leven’ (lees Johannes 1:1-18)! Opvallend is wat
de eerste leerlingen doen. Als Johannes opnieuw zegt ‘Daar is
het lam van God’ gaan ze met hem mee. Ze vólgen hem (Openb.
14:4). 1. Kijk naar het lam en laat je raken door Gods gevende
liefde! 2. Volg het lam en laat je meenemen op de weg van de
liefde (Ef. 5:1-2)! Het lam betekent: een nieuwe lente, een nieuw
geluid, Gods nieuwe wereld, op aarde zoals in de hemel!
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Gespreksvragen
1. Wie is Jezus voor jou?
2. Wat roept het beeld van het lam
bij jou aan gedachten en gevoelens
op?
3. Als je wat langer kijkt naar het
kunstwerk ‘Agnus Dei’, wat
gebeurt er dan met je?
4. Hoe kijkt God volgens jou naar
de wereld, de mensheid?
5. Waarin ervaar jij de kapotheid
van het leven het sterkst?
5. Wie het lam van God volgt gaat
een nieuwe lente (het koninkrijk
van God) ervaren. Hoe ziet dat
eruit?
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