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15 januari 2023, Tweede zondag door het jaar 
 

Zusters en broeders, de uitroep ‘Zie het Lam Gods’ komen we één keer tegen in de Bijbel. Het is 

een uitroep van Johannes de Doper op het moment dat Jezus naar de Jordaan komt om gedoopt 

te worden. De profetische woorden hebben een geweldige diepte. Niet alleen de manier waarop 

Jezus met mensen omging, wordt hiermee aangeduid, maar ook zijn sterven en verrijzen. We 

gebruiken de woorden ook wanneer we de hostie optillen tijdens de viering op zondag. Het is een 

uitdrukking, waarop je een hele tijd kunt mediteren.   
De Eucharistieviering uit de Annakapel in Molenschot wordt op zaterdag 14 januari om 19.00 

uur uitgezonden via een livestream en op zondag 15 januari om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed om ontferming 

God, we ervaren allemaal onze beperkingen en niemand van ons is volmaakt. 

Soms laten we het na om te kiezen en soms maken we de verkeerde keuzes.  

Dan kiezen we voor de schone schijn,  

of we laten het juist het liefst bij het oude, zoals het altijd geweest is.  

De een is jong en onbezonnen  

en de ander vindt dat er genoeg veranderingen in een lang leven geweest zijn. 

God, we brengen al die momenten van ‘tekortschieten in liefde’ bij U.  

Geef dat we ons mogen optrekken aan Jezus, het zachtmoedige Lam van God. 

Hij stelde zijn leven en zelfs zijn dood in dienst van de Blijde Boodschap:  

‘Heb uw naaste lief als uzelf en bouw samen aan een rechtvaardige wereld’. 
 

Niets is te vergelijken met U 
 

Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht  

en Hij boog zich naar mij toe. Psalm 40,1 
 

U buigt zich naar mij toe 

en een nieuw lied mag klinken; 

nieuwe woorden en een nieuwe melodie. 
 

Mijn oren gaan open  

voor uw stem en uw wet van de liefde. 

En in mij groeit het vertrouwen  

dat U het beste wil voor mij. 
 

U blaast het verlangen aan 

naar een nieuw lied, nieuwe woorden  

en een nieuwe melodie: 

Niets is te vergelijken met U. 
 

Roep mij uit mijn schuilplaats tevoorschijn. 

Hier ben ik, God. 

Leg een nieuw lied op mijn lippen: 

Niets is te vergelijken met U. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Eerste Lezing uit de Profeet Jesaja 

De Heer had mij gezegd: Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden. Van de moe-

derschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van 

de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans echter heeft Hij 

gezegd: Gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jakobs stammen op te richten en de rest van Israël terug 

te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde 

zal gaan. 

 

 

Gebed om zending en zegen 

De Liefde van God verlicht onze levensweg. 

De Liefde van God schijnt tot diep in ons hart. 

Maar op elke weg zijn er obstakels; hindernissen horen bij elk leven. 

Raak niet ontmoedigd als het tegenzit. 

Blijf niet alleen, maar kijk naar de handen, uitgestoken naar jou. 

Leg je hand in Gods hand en ga met al die andere mensen 

op weg naar een wereld vol vrede en voorspoed.  

Vragen we daartoe kracht en zegen van God. 

Overweging 

Zie het Lam Gods, roept Johannes de Doper. In het verleden was er al vaak over een Messias 

gesproken. Het leek er bijna op dat deze figuur alleen maar in het verlangen van mensen 

bestond en alleen in hun dromen zichtbaar was. Het is wonderlijk: Johannes ziet iemand op 

zich toekomen en ineens herkent hij die figuur, waarover al eeuwen wordt gesproken.  

Maar wat zou Johannes gezien hebben in dat ‘Lam van God’? Welk verlangen, welke droom, 

zou door deze toevallige voorbijganger vervuld kunnen worden? Bij de Zoon van God kun je 

allerlei beelden hebben, maar een lam, dat is een weerloos dier, zonder wapens of verdediging. 

Johannes ziet de Zoon van God voor zich als een mens met geen ander wapen dan Gods liefde.  

En dat Lam van God zal de zonden van de wereld wegnemen. 

Niet met geweld, agressie of veroordeling, maar met liefde. 

Wat denk je: Zou jij Gods Zoon herkennen als hij naar je 

toekomt; toevallig passeert? Welk verlangen, welke droom, 

zou hij kunnen vervullen?  

In de kerk belijden we dat het verhaal van Jezus een actueel 

verhaal is. Wat kunnen we dus nu, in ons leven, van Jezus 

verwachten? Van mij mogen die woorden Lam van God blij-

ven staan. Graag bid ik met Henriette Roland Holst:  

 

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren 

alle warmte zou verstarren van binnen. 

Evangelie uit het heilig Evangelie volgens Johannes 

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: Zie, 

het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie 

ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan 

ik. Ook ik kende Hem niet,  

maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met 

water dopen.  

Verder getuigde Johannes: Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien 

neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij 

gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie 

gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met 

de heilige Geest. 

Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God. 

 


