
12 oktober 2014 ‘Hij heeft zijn leven afgelegd’ Johannes 1:19-34 

 

   Deel het leven!.  

Gedachten vanuit de preek  Vragen van hart tot hart

� In Johannes 1:19-34 bevinden ons aan de oevers van de Jordaan, waar 

Johannes de Doper mensen doopt. Johannes staat op de grens van het 

beloofde land, op de grens tussen het Oude en Nieuwe Testament. Het 

is hier waar Jezus een nieuw begin maakt, met Israël en de wereld. 

� Johannes de Doper is dan ook de bode van een nieuwe start. Zijn doop 

is anders dan de zgn. ‘proselietendoop’. Door die doop konden ook 

niet-Joden (heidenen) tot het volk Israël toetreden. Maar Johannes 

predikt dat ook Israël zelf tot omkeer naar God toe moet komen.  

� Dat roept vragen op in Jeruzalem. Is Johannes de Messias? Of is hij Elia 

of een andere profeet die voor de komst van de Messias uit zou gaan? 

Maar Johannes ziet zichzelf anders: hij is de boodschapper, de stem die 

de komst van de Messias en de nieuwe heilstijd aankondigt.  

� De volgende dag klinkt die stem: “Zie het Lam van God dat de zonde 

van de wereld wegneemt”. Daarmee roept Johannes de geschiedenis 

van Israël in herinnering. De uittocht uit Egypte toen het bloed van het 

lam aan de deurposten redding bood en de doortocht door het water.   

� In deze ene zin toont Johannes wie Hij is en wie wij zijn. Hij is het Lam. 

Dat wil zeggen Degene die gekomen is om Zijn leven af te leggen. Om 

zichzelf te geven als offer voor onze zonde. Hij identificeert zich met 

onze schuld en nood, met onze schade en schande. 

� Als Jezus wordt aangewezen als het Lam van God ook onze situatie 

geschetst. Hij komt om ons leven delen. Dat is geweldig nieuws. Maar 

hier wordt ook pijnlijk duidelijk dat hij de wereld aantreft als een 

krottenwijk. Wij kunnen onszelf niet redden… 

� Zo draagt Christus als Lam van God de zonde van de wereld. Hij neemt 

het op zich, zoals de offeraar in Israël zijn hand op het hoofd van een 

lam (Lev.3:8,13) legde als teken dat de schuld werd overgedragen. Zo 

neemt Hij onze zonde op zich en draagt het weg naar Golgotha.  

� Hij aanvaardt dus onze erfenis en deelt onvoorwaardelijk in onze 

schuld. Omgekeerd deelt Hij Zijn vrijspraak en verzoening aan ons uit. 

Dat gebeurt als Hij verkondigd wordt als het Lam van God, maar zeker 

ook in de sacramenten: doop en avondmaal.  

� Precies dat is het verschil tussen de doop van Johannes en de doop 

waarmee Jezus zal dopen. De doop van Johannes was als een teken, 

een wegwijzer naar Christus. Maar de doop van Christus is een doop 

van vervulling. Het is de doop met de Heilige Geest. 

� Bij de doop met de Geest moeten we denken aan Pasen en Pinksteren. 

Door het kruis en de opstanding van Christus mogen wij delen in Zijn 

Geest. De doop is het teken en zegel van die genade van God! Je mag 

het zeker weten: Christus laat ons delen in Zijn rijkdom!  

  

  

Jezus identificeert 

zich met onze schuld, 

onze ontrouw, onze 

zonde. Wat zegt dat 

over Hem? Probeer 

dat eens onder 

woorden te brengen. 

En wat zegt dat over 

ons, over jou en mij? 

  

Stel je voor dat jij die 

offeraar zou zijn. Welk 

stukje van je leven zou 

je aan Jezus, als het 

Lam van God willen 

overdragen? Neem 

dat eens mee in je 

gebed! 

Bij de doop met de 

Geest moet je denken 

aan Pinksteren. Wij 

zijn eerder geneigd te  

denken aan wat we 

voelen of ervaren… 

Durf je te geloven dat 

je de Geest ontvangen 

hebt? 

In deze dienst werd 

een baby gedoopt. 

Denk je nog wel eens 

aan je eigen doop en 

de betekenis daarvan? 
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Gespreksvragen 

1. Bekijk samen het bekende sch

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/71/Grunewald_Isenheim1.jpg

Matthias Grünewald (ca. 1470

Johannes de Doper en het Lam Gods in beeld brengt. Bekijk het 

samen en deel wat je opvalt.  

2. Dat Jezus gedoopt werd, laat zien dat Hij tot in de diepte ons leven 

wilde delen, inclusief onze zonde en schuld. Omgekeerd betekent het 

dat wij in de doop en ook in het avondmaal mogen delen in Zijn 

verzoening. Hoe ervaar je zelf een doop

3. We zien in dit gedeelte hoe diep Jezus wilde 

laat ons ook zien hoezeer dat nodig wa

reddeloos verloren. Ervaar je dat ook zo?

4. “Midden onder u staat Hij die U niet kent

al aanwezig terwijl men Hem (nog) 

leven aanwezig kunnen zijn, voordat je Hem herkent?

5. Johannes duidt Jezus aan als het Lam van God. Voor Israël was dat 

een bekend beeld, waaraan ze vaak herinnerd werden

feest van Pascha, maar ook in de offerd

het offer van Jezus voor onze zonde 

gegeven moment ‘wel weet’ 

prediking aan herinnerd worden?

 

 

Gebedspunten 

• Dank God voor Christus als het Lam van God dat de zonde van de 

wereld en ook onze schuld gedragen heeft.

• Dank Hem dat Christus niet alleen de mooie kant van ons leven wilde

delen, maar ook de diepte van onze schuld

• Dank ook voor de prediking, de 

wil laten delen in de realiteit van de verzoening.

• Bid voor onze gemeente, dat 

verzoening, ook praktisch in onze omgang met elkaar.

• Bid om geloof in de belofte dat God Zijn Geest gegeven heeft en dat die 

belofte niet afhankelijk is van onze gevoelens of ervaringen.
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‘Hij heeft zijn leven afgelegd’ 

  Deel het leven!.  

Bekijk samen het bekende schilderij (Isenheimer altaarstuk, zie: 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/71/Grunewald_Isenheim1.jpg) van 

Matthias Grünewald (ca. 1470-1528) waarop hij deze woorden over 

en het Lam Gods in beeld brengt. Bekijk het 

 

Dat Jezus gedoopt werd, laat zien dat Hij tot in de diepte ons leven 

wilde delen, inclusief onze zonde en schuld. Omgekeerd betekent het 

de doop en ook in het avondmaal mogen delen in Zijn 

Hoe ervaar je zelf een doop- en/of avondmaalsdienst? 

We zien in dit gedeelte hoe diep Jezus wilde delen in ons bestaan. Het 

laat ons ook zien hoezeer dat nodig was. Zonder Hem zijn we 

reddeloos verloren. Ervaar je dat ook zo? 

Midden onder u staat Hij die U niet kent”, zegt Johannes. Hij was dus 

al aanwezig terwijl men Hem (nog) niet herkende. Zou Hij ook in ons 

leven aanwezig kunnen zijn, voordat je Hem herkent? 

Johannes duidt Jezus aan als het Lam van God. Voor Israël was dat 

een bekend beeld, waaraan ze vaak herinnerd werden: tijdens het 

feest van Pascha, maar ook in de offerdienst. Hoe is dat voor ons? Is 

voor onze zonde iets dat je als gelovige op een 

gegeven moment ‘wel weet’ of moet je daar steeds opnieuw in de 

aan herinnerd worden? 

voor Christus als het Lam van God dat de zonde van de 

gedragen heeft. 

iet alleen de mooie kant van ons leven wilde 

, maar ook de diepte van onze schuld.  

prediking, de doop en het avondmaal, waarin God ons 

in de realiteit van de verzoening. 

dat we telkens opnieuw zullen leven uit die 

verzoening, ook praktisch in onze omgang met elkaar. 

om geloof in de belofte dat God Zijn Geest gegeven heeft en dat die 

belofte niet afhankelijk is van onze gevoelens of ervaringen. 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Alternatieve vraag

“Zie het Lam van God dat de 

zonde van de wereld weg

neemt

kan het dan dat 

wereld nog steeds zoveel 

kwaad 

Staat 

kwaad in de wereld

een andere reden waarom 

nog steeds zoveel kwaad 

gebeurt?

 

 

 

 

 

 

 

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

9 novem

over Johannes 1:

en zie!

voor die dienst zal 

11 oktober gehouden worden, 

om 

 

 

Johannes 1:19-34 

Alternatieve vraag 

Zie het Lam van God dat de 

zonde van de wereld weg-

neemt”, zegt Johannes. Hoe 

kan het dan dat er in onze 

wereld nog steeds zoveel 

kwaad gedaan wordt? 

Staat Jezus’ offer los van het 

kwaad in de wereld? Of is er 

een andere reden waarom  er 

nog steeds zoveel kwaad 

gebeurt? 

 

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

november 2014 en zal gaan 

over Johannes 1:35-52: ‘Kom 

en zie!’ De kringvoorbereiding 

voor die dienst zal DV dinsdag 

oktober gehouden worden, 

om 20.00 uur in de kerk. 


