
                                                            Johannes 1:29 

“Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” 

1 de verkondiging van het Lam  2 de nodiging tot het Lam 

 

 Gemeente, genodigde families, 

 Waarmee kan ik u en jullie allemaal dienen? Dat heb ik me afgevraagd 

voor deze dienst. Er zijn 6 namen afgelezen van geliefden die zijn overleden 

dit jaar. Schaduwen die over huwelijken en gezinnen gevallen zijn. Rouw in 

harten en huizen. Of schaduwen van andere zorgen die over ons leven vielen. 

 Er zijn er ook onder ons die zo wonderlijk hier zijn vanavond. Die het 

diep beleven: wij zijn er nog. Ons leven is gespaard. Er was anders gedacht en 

verwacht, maar door een wonder van God sloegen de behandelingen toch 

aan. 

 Er zijn er, misschien zijn dat de meesten wel, van wie het leven 

gewoon zijn gang ging in 2019. Tenminste, zo zeggen wij dat. Nee, niets 

bijzonders, alles gaat gewoon zijn gang. Alsof dat geen wonder is van Gods 

lankmoedigheid en goedheid.  

 Waarmee kan ik u en jullie allemaal dienen? Ouderen, die vaak wat 

weemoedig terugkijken en denken: wat gaat de tijd toch snel, weer een jaar 

voorbij. Wij vliegen daarheen. Jongeren die soms iets hebben van: wat een 

gedoe allemaal oud en nieuw. Er gebeurt niks anders dan elke nacht om 12 

uur. Dat bijzondere maken wij er maar van.  

 Waarmee kan ik u en jullie nou allemaal dienen? Toen kwam in mijn 

gedachten: hiermee, met deze tekst die eigenlijk alle preken van 2019 

samenvat. Want dat is het: de samenvatting van alle preken: Zie het Lam 

Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Daarmee dien ik u en jullie 

allemaal. Hier heeft iedereen belang bij. Groot belang bij.  

 Als je in rouw bent en verdrietig en bezorgd. Als je dankbaar bent en 

blij. Als je druk bent en elke dag genoeg te doen hebt. Als je oud bent en als je 

jong bent. Hier heb je belang bij. Omdat voor ons allemaal geldt dat we weer 

een jaar dichter bij ons levenseinde zijn, bij de rechterstoel van God zijn 

gekomen. Dan telt één ding: hebben wij een borg, een Zaligmaker, een Lam? 

1 de verkondiging 

 Dan gaat het in onze tekst over de Heere Jezus. Hij wordt het Lam 

genoemd. Dat is echt een Bijbels begrip. Dat in het Oude testament zo vaak 



voorkomt. Er komen lammeren voor bij het Pascha, dat elk jaar herdacht werd 

in Israel. In alle huizen werd elk jaar een lam geslacht. Er komen lammeren 

voor in de tempel. Waar elke dag lammeren geslacht werden. Dagelijks. Jaar 

op jaar, eeuw in eeuw uit. Zoveel lammeren dus. Dan valt het op dat in onze 

tekst wordt gesproken van het Lam. Het Lam. Het ene en het enige. Dit Lam is 

afdoende, is genoeg. Met dit Lam is het niet meer nodig om nog andere 

lammeren te slachten.  

 Maar wat zegt dat woord ‘lam’ ons dan? Dat zegt ons dat een ander 

iets voor ons doet. Als je aan het fietsen bent en er ligt een betonblok op de 

weg. Je kunt er niet doorheen of omheen. Je stopt. En dan komt er een grote 

sterke kerel, die duwt en sleept dat blok aan de kant, van de weg af. Dan zou 

je kunnen zeggen: jij bent mijn lam. Jij doet het voor mij. In mijn plaats heeft 

een ander het gedaan. 

 Dat klopt wel. Met Pascha ging de verderfengel door Egypte om 

verderf, gericht uit te oefenen. Om te doden de oudste zoon in huis. Maar 

werd er een lam geslacht dan ging de engel en het verderf voorbij. Het lam in 

plaats van die oudste zoon. Als offer. 

 In de tempel als een Israeliet gezondigd had, moest de Israeliet 

sterven. Zonde vraagt om de dood. Nog steeds trouwens.  Maar werd er een 

lam geslacht dan mocht de Israeliet blijven leven. Het lam in plaats van die 

Israeliet die gezondigd had. Als offer. 

 Jezus is het Lam. Het offer. Hij doet wat wij niet kunnen, wat ons 

onmogelijk is. Wat dan? Nou er ligt een groot betonblok tussen God en ons. 

Het betonblok van onze zonden, van de vloek der wet, van Gods gericht. En 

door dat betonblok is de weg tussen God en ons totaal verspert. Het blokkeert  

de hele weg. Er kan niets doorheen. Niets van God naar ons toe. Geen gaven, 

geen kracht, geen troost, geen hulp, geen heil, niets. En er kan niets doorheen 

van ons naar God toe. Geen roep, geen schreeuw, geen hulpvraag, geen 

noodgeschrei, niets. Tussen God en ons is het volledig geblokkeerd.  

 Voor God is dat niet erg. God is zalig in Zichzelf. God is de eeuwig 

levende. De Bron van leven en vreugde. God is onaantastbaar voor de duivel, 

die kan nooit Hem aantasten. God is gelukzalig in Zichzelf en komt niets 

tekort.  

 Voor ons is dat wel erg, vreselijk zelfs. Zonder God zijn wij als een 

bloem die van zijn wortel afgesneden is en geen water meer krijgt. Die 

verlebt. Wij houden onszelf niet in leven. Wij zijn ten dode gedoemd. In de 

tentakels van de zonde, in de klauwen van de duivel.  En ons weghalen naar 



zijn plaats van eeuwige pijniging. En geen mens kan er iets aan doen. Voor ons 

is het vreselijk. 

 Het ergste is dat wij er trouwens zelf voor gezorgd hebben. De weg 

was open in het paradijs. Het was goed. Maar wij hebben God verlaten en met 

onze zonden God afgezworen. Wij hebben gezorgd voor dat betonblok tussen 

God en ons in. 

 Maar hoort u dat? Het Lam Gods. Lam Gods. Van God. Van God uit. 

Hoewel wij dat betonblok ertussen hebben gezet zorgt God dat het 

weggehaald wordt. Hij geeft Zijn Zoon om Lam te zijn. Met kerst zien wij dat 

wonder gebeuren. God geeft Zijn eniggeboren Zoon. Hij laat Zijn Zoon doen 

wat wij hebben veroorzaakt. God Zelf zorgt voor het Lam. Zijn eigen Zoon. 

 En Gods Zoon, Jezus, draagt als Lam de zonde weg. Dat betonblok weg. 

En dat is zwaar. Niets is zo zwaar als zonden.  Kijk, je kunt sterk zijn. En wel 20 

kilo dragen. Of wel 40 kilo dragen. En als je vader heel sterk is kan hij 

misschien 50 kilo dragen. En de sterkste man van Nederland kan 75 kilo 

dragen. Zo sterk. Maar niets weegt zo zwaar als de zonde. De last van onze 

zonden en Gods toorn. Zie de Heere Jezus. Hij valt eronder neer in 

Gethsemané. Hij ligt languit op de grond. Hij roept. Hij zweet en dat zweet 

wordt bloed. Zo zwaar weegt zonde. Als je dat als mens moet dragen, dan 

kom je eeuwig om. Dan kerm je eeuwig onder die last van zonden en Gods 

toorn. En je komt er in eeuwigheid niet onderuit. Jezus is het Lam. God geeft 

een Lam. Om die last van zonden te dragen. Weg te dragen. Dat betonblok. 

De weg tussen God en mens is weer open. Jezus is het Lam. Hij doet dat voor 

Zijn Kerk, Zijn gegeven van de Vader.  

 Dat is de samenvatting van alle preken. Dat in alle preken Jezus als het 

Lam voorkomt. Geschilderd wordt. Als gave van God. Als Lam dat draagt. 

Wegdraagt. Als Lam dat het open maakt tussen God en ons. Laten we dat 

nagaan. Laat ik dat nagaan, laat de kerkenraad dat nagaan: was het Lam het 

hart van elke preek? Het Lam, in Zijn liefde en als gave. Het Lam, gepreekt met 

liefde, vurigheid, overtuiging, brandend hart? Zo leg ik alle preken weer voor 

de Heere neer.  

 Was het Lam het hart van alle vertellingen op club en zondagsschool? 

Het Lam, in Zijn liefde en waarde. Het Lam verteld met een brandend hart? 

Leg alle vertellingen weer eens neer voor Hem. 

 Was het Lam het hart van de opvoeding? Van de gesprekken met uw 

kinderen over het geloof? We voeden toch niet op zonder Lam? Alsof alles 

door ons moet komen en kan komen? Leg het eens neer voor de Heere? 



 Was het Lam het hart van onze godsdienst? Van ons geloven? We 

hebben toch geen godsdienst zonder Lam? Dat is een godsdienst zonder 

liefde. Zonder verootmoediging, zonder verwondering? Een godsdienst 

waarbij we natuurlijk niet met God verzoend zijn. Of waarin we natuurlijk wel 

met God verzoend zijn en dat onderhand wel weten. Een godsdienst die 

uitgekeken is op het Lam. Uitgeluisterd over het Lam. Een godsdienst die 

alleen wil horen wat wij nu nog moeten doen. Want we zijn het Lam voorbij.  

 De samenvatting van de ware godsdienst is: het Lam. Het Lam dat redt 

en verlost. Het Lam dat God gaf. Het Lam dat draagt. Het Lam dat alles is. Elke 

dag weer. Laat uw godsdienst eens doorlichten: zit het Lam erin? Is het Lam 

het hart?  

 Ik zei, dat is de samenvatting van de ene kant van alle preken. Er is ook 

nog een andere kant. Vroeger noemde men dat voorwerpelijk en 

onderwerpelijk. Je zou ook kunnen zeggen: de uitleg en de oproep. De 

oproep: Zie, het Lam Gods. Elke preek die heeft een spits: deze: zie, het Lam 

Gods. Zie. 

2 de nodiging 

 Dat is het eerste wat er van God tot ons komt. Nu dat betonblok weg 

is, is er verkeer mogelijk tussen God en ons. Kan er van God uit iets naar ons 

toekomen. En dat is de oproept, de nodiging: zie het Lam. Vanuit God komt 

het Evangelie: zie het Lam. Het betonblok is weg, er is verkeer tussen God en 

mens mogelijk. Dat verkeer begint niet aan onze kant, nooit. Maar aan Gods 

kant. Hij nodigt. 

 Nou kun je natuurlijk zien en zien. Je kunt op twee manieren zien. Laat 

ik dat uitleggen. Je hebt een ziekenauto. Zo’n auto moet van tijd tot tijd naar 

de garage. En daar kijkt de monteur die auto helemaal na. Hij ziet elke 

onderdeel. Want elke auto moet betrouwbaar rijden, maar een ziekenauto 

zeker. Hij ziet en kijkt alles na. Zo ziet hij die auto. Hij ziet dingen die niet 

kloppen, hij ziet dingen die in orde zijn. 

 Afgelopen zaterdag viel bij ons in huis mijn schoonzus flauw. Ze was al 

een week ziek met koorts tussen de 39 en 40. We dachten die 

zaterdagmiddag werkelijk even dat zij ons zou ontvallen. Ik belde 112, de 

ziekenauto kwam. En wij keken uit naar zijn komst. En ik liep naar de straat en 

toen zag ik de ziekenauto. Ik zag de ziekenauto. Eerst had ik staan kijken zo 

van: komt die ziekenauto nou alsjeblieft zo gauw mogelijk. Zie ik hem al? En 

toe ik hem zag, toen kon ik hem wel dichterbij kijken. Zo zag ik de ziekenauto 

toen. 



 Zie, het Lam Gods. Zie. Nee, niet zoals die monteur naar de ziekenauto 

kijkt. Er beoordeelt of het allemaal in orde is. En als die ziekenauto een dag 

later komt dan zit hij er niet mee. Nee, maar zie, zie alsof je leven ervan 

afhangt. Je wilt het Lam zien. In de Bijbel, in de prediking. Wat heb je aan een 

preek met allemaal nieuws en mooie vondsten en dingen waar je wat mee 

kunt, maar: het Lam komt niet. Het Lam blijft weg. Het Lam zien. Want dat 

zorgt voor verlossing, voor verlossing van de duivel, voor vrede met God en 

eeuwig leven. Zie, of het er aan komt in de prediking. Je zou het wel naar je 

toe willen halen, je zou het wel dichterbij willen trekken. Dat Lam.  

 Zie, zie zo het Lam Gods. Dat geldt ons allen.  Die oproep, die nodiging 

gaat ieder aan. Want er is geen verschil. Dat zien we ook in een klein woordje, 

of eigenlijk in het ontbreken van 1 letter. We lezen de tekst denk ik  makkelijk 

alsof er staat: dat de zonden der wereld wegneemt. Al die zonden van de 

wereld. Maar er staat: zonde. Enkelvoud. Al die zonden van de wereld, van 

heel de mensheid, die komt uiteindelijk voort uit de zonde. De mensheid is als 

een boom met heel veel takken, zo’n 7 miljard op dit moment. En je hebt 

grote en kleine takken, groene takken en verdorde takken. Een heel verschil. 

Maar uiteindelijk zijn horen alle takken bij dezelfde boom, dezelfde stam, 

hetzelfde sap.  

 De wereld, de mensheid is een boom. Heel veel takken en het lijkt een 

heel verschil. Je hebt terroristen en mensen die geen vlieg kwaad doen. Je 

hebt fraudeurs en criminelen en mensen die met hard werken een boterham 

verdienen. Wat een verschil. Maar ten diepste uit 1 stam. Waar hetzelfde sap 

doorheen stroomt: afkeer van God, zelfrechtvaardiging, verzet tegen God, 

eigen baas willen zijn. Wij maken nogal makkelijk verdelingen. Je hebt 

relschoppers en ons, je hebt vandalen en je hebt mensen zoals ik. Maar de 

Bijbel ziet ons als één geheel. God gooit ons allemaal op één hoop: zonde. Het 

verschil tussen de wereld en mij valt weg. Is er ten diepste niet. De scheidslijn 

die ik zag is er alleen aan de buitenkant en in mijn verbeelding. Maar de 

wereld en ik zijn één pot nat. Wat van de wereld geldt, geldt ook van mij. We 

zondigen en tasten Gods eer aan. De hele wereld is verdoemelijk voor God. De 

wereld, die in het boze ligt. Eén geheel.  

 Daarom geldt het ons allemaal: zie het Lam Gods. In het Lam is er 

vrede met God, toegang tot God. Zie, het Lam. Met ogen van geloof, ogen die 

hunkeren, die dorsten, die uitzien naar het Lam. In wie vrede met God is een 

eeuwig leven.  

 Zie. Dat is Evangelie: de boodschap is niet: behaag het Lam Gods. Volg 

het Lam Gods. Stem het Lam Gods gunstig. Win het Lam Gods voor je in. Trek 



de aandacht van het Lam Gods. Nee, dat allemaal niet, dat is geen Evangelie. 

Zie, enkel zie, het Lam Gods. En ontvang het, neem het aan! En het is uw Lam. 

 Het is die vraag van God aan Kohlbrugge. Die maar zat te tobben met 

zichzelf. En er maar niet uit kwam. En steeds dieper wegzonk: ik heb dit niet, 

ik het dat niet, ik kan hier niet en ik kan daar niet, en ik zonk al dieper weg in 

mijn goddeloosheid en ongeloof. Totdat God zei: Kohlbrugge, ben je met Mijn 

Lam tevreden? Met mijn Lam tevreden, dan en Ik met u tevreden. 

 Zie, die oproep, die nodiging komt van God uit tot ons. Nu dat beton- 

blok weg is, stroomt die nodiging tot ons. God komt met Zijn liefde tot ons 

allen. Wat zou het toch zijn als je je daarvoor afschermt. Ja, dat een zondaar 

zich afschermt voor Gods toorn, ja, dat zou te verklaren en begrijpelijk zijn. 

Dat je als iemand je kwaad wil doen, je probeert hem van je af te houden. 

Maar hier is het God, die met Zijn nodiging tot het heil komt: zie. Met Zijn 

liefde. En ongeloof is dat je je afschermt voor Zijn liefde. Dat is toch 

onbegrijpelijk als je logisch nadenkt:  dat je je afschermt voor Gods liefde. En 

dat je dat zo vaak doet. Ja, dat je dat dit jaar als je trouw in de kerk kwam, 

zo’n 125 keer gedaan hebt. Als we nog buiten de genade zijn. Dan hebben we 

125 keer of meer ons afgeschermd voor Gods liefde.    

                  Zie, ja daar gaat het om. Altijd weer en ook vanavond. Want kijk, ik 

zei al: je kunt heel nuchter naar de jaarwisseling kijken. Alepoespas maken wij 

ervan. Morgenochtend is alles weer precies hetzelfde. Net als bij een 

verjaardag. Net als anders gaat gewoon de ene dag over in de andere en alles 

blijft hetzelfde.  Nou, meestal is dat ook zo dat is waar. Maar er komt een dag 

dat er wel wat verandert. Dat is de dag van je sterven. Dan verandert er wel 

wat. Dan doe je je ogen niet open zoals alle vorige dagen ook. Nee, de dag van 

je sterven dan ontwaak je of in de schoot van Abraham in de eeuwige 

heerlijkheid. Of je slaat je ogen op in de hel. Dan verander er wel wat.  Zelfs 

eeuwig en onveranderlijk. En daarom is he zo belangrijk: zie het Lam Gods. En 

daarom mag je toch wel op oudjaarsavond stilstaan: weer dichter bij die dag. 

En is het toch goed om om kwart voor 12 Psalm 90 te lezen, ook voor je 

huisgenoten. Wij vliegen daarheen. Want wat komt er eerst? De dood of het 

geloof? Daar gaat het om: is de dood er voor het geloof, dan gaan wij voor 

eeuwig verloren. Is het geloof er voor wi sterven, dan zijn wij verlost, voor 

eeuwig. 

 Zie het Lam Gods. Het geloof heeft het Lam lief. Dankt het Lam, 

aanbidt het Lam. Het Lam voor mij. In mijn plaats. En daarom heb ik vrede, 

verlossing, eeuwig leven.  

 Zie het Lam. Want aan dat Lam is alles te danken. Alles van 2019. Alles 

aan voorspoed en weldaden. Alles aan troost in moeiten, kracht in zwakheid. 



Alles waardoor je er toch doorheen kwam. Alles waardoor we toch in leven 

bleven. Alle troost toen uw geliefde overleed. Alles waardoor uw geloof niet 

bezweek en je van kracht tot kracht door kon. Zie het Lam Gods. Dat is aan 

het Lam te danken. Dat komt alles vanuit en door het Lam. 365 dagen 

gedragen, gesterkt, getroost en niet bezweken: zie het Lam Gods. Uit Zijn 

bloeddruppels komt dat alles. Uit Zijn lijden onze troost. Uit Zijn verlating onze 

nabijheid. Uit Zijn smarten, onze vreugde. Uit onze nederdaling ter hel onze 

voorsmaken van de hemel. Zie het Lam Gods.   

 Zie het Lam. Als de doodsrivier zich aandient. En Gods rechterstoel nog 

maar even duurt. En ik zal voor God verschijnen. Zie het Lam. En zo zijn er 

heengegaan in vrede 

het afgelopen jaar. Zijn er families die de troost mogen kennen: onze geliefde 

is nu eeuwig voor Gods troon. Zie het Lam Gods, dat is aan Hem te danken!  

 Zie het Lam Gods. Als ik eens voor de doodsrivier zal staan of Jezus 

komt terug. Zie het Lam dat de dood is doorgegaan en alle blokkades heeft 

opgeruimd om vrij baan te maken voor ieder die op Hem ziet. De blokkade 

van mijn zonden, mijn gebrek aan geloof, mijn gebrek aan ijver, mijn boze 

lusten van het vlees. Maar het Lam ruimt alle blokkades op, draagt ze weg. En 

ik mag zo doorwandelen. Open baan, vrij zicht op de heerlijkheid. Zie het Lam 

Gods.  

 En ik zag de schare voor de troon, zingende: het Lam is waardig te 

ontvangen de lof, de dank, de aanbidding, de heerlijkheid en de dankzegging 

tot in alle eeuwigheid.  

 Zult u erbij zijn? Zul jij daar zijn?  Laat het vanavond helder worden of 

wezen. Zie het Lam Gods. 

                                                Amen      

  


