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Kijk naar het Lam!

Lezen

Johannes 1:29-36

Pasen heeft twee kanten. Aan de ene kant de dood door het offer. Aan de 
andere kant de opstanding uit de dood. Die twee uitersten vinden we terug en 
verenigd in de uitspraak van Johannes de Doper: Zie het Lam van God, dat de 
zonde van de wereld wegneemt!

In het gedeelte vooraf lezen we over de komst van Johannes om van het Woord en Licht te getuigen. 
Hij was het zelf niet. Hij was de voorloper van het Licht, de heraut. Hij was als een stem, roepend in 
de woestijn van de wereld in Israël. Hij deed ook echt als een heraut. Hij wees steeds van zich af. Het 
ging niet om hem, maar om die Ander! En dat komt ook zo treffend uit in de uitspraak die we vinden 
in zowel vers 29 als 36. Die woorden zijn het onderzoeken waard.

ZIE
Het eerste woord is: Zie! Dat staat in de grondtaal (Grieks) in de gebiedende wijs. Een zogenaamde 
imperatief. Het is een opdracht. Mensen moeten hun blik heel specifiek naar iets richten, zich 
focussen op iets. We komen zulke opdrachten om te zien vaker in de Bijbel tegen. Al na de schepping
in Genesis 1 vers 32 en hoofdstuk 3 vers 22, voor en na de zondeval. In Mattheüs 1 vers 20 en 23 
tegen Jozef rond de geboorte van de Heere Jezus. Maar ook in het laatste bijbelboek, Openbaring. De
bekende woorden uit hoofdstuk 3 vers 20: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem 
hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met 
Mij. In Openbaring 5 vers 6 klinkt ook die oproep om te kijken: En ik zag, en zie: te midden van de 
troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven 
horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

HET LAM
Johannes zegt het tegen de mensen bij Bethabara, waar hij doopte. Hij roept op om te zien, te kijken.
Naar wie? Naar hemzelf? Nee, en dat is het tweede. Johannes vraagt heel gericht te kijken naar een 
Lam. Niet zomaar een lam maar hét Lam! 

Bethabara ligt aan de Jordaan. Johannes doopte daar. Er zijn commentaren die zeggen dat het ook 
een doorwaadbare plaats was. Joden die dicht bij Jeruzalem woonden en een offer in de tempel 
wilden brengen, brachten zelf hun lammetjes mee. Terwijl Johannes kijkt naar die lammetjes ziet hij 
de Heere Jezus naderen. Dat doet hem uitroepen: Zie, hét Lam. Er is maar één echt Lam. En dat is Hij!
Al die lammetjes konden niet doen wat Hij zou doen. Zo komt die uitspraak van Johannes als een 
profetie en vervulling van alles wat tot nu toe in de tabernakel en tempel was gebeurd. God had het 
in Exodus 12, voor de uittocht uit Egypte al ingezet. Een volkomen lammetje moest sterven in plaats 
van de eerstgeboren zoon. Het bloed moest aan de deurposten en bovendorpel gesmeerd worden. 



Dan zou de Heere de huizen voorbijgaan. Het lam moesten ze als gezin ook eten. En deze dag 
moesten ze als ze in het beloofde land zouden zijn, ieder jaar gedenken. 

VAN GOD
Het lam was dus geen gewoon lam maar, zo zegt Johannes: het Lam van God. God had het Lam 
gezonden. Het Lam komt uit de hemel, van God. De Heere Jezus was God en werd mens. Wat al die 
lammetjes nooit en te nimmer konden doen (de zonden vergeven) dat zou dit Lam doen. Een 
goddelijk Lam. Daarin horen we de liefde van God tot deze aarde. Vanuit de hemel heeft Hij Zijn 
liefde getoond door dit Lam te zenden. En zo horen we hier ook de woorden van Johannes 3 vers 16: 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan heeft zien op het Lam van 
God ook de betekenis van geloven. Dan roept Johannes eigenlijk: geloof in het Lam van God! En 
geloven is ook gericht. Daar mag ook geen ander in de plaats komen. Geloven is ook een opdracht. 

DAT DE ZONDE VAN DE WERELD WEGNEEMT
Waarom zien naar en geloven in het Lam van God? Dit Lam, de Heere Jezus Christus, neemt echt de 
zonde weg. En dan niet maar van een mens of een gezin. Dit Lam neemt de zonde van de hele wereld
weg. In het Grieks staat er kosmos. Hetzelfde woord als in Johannes 3 vers 16. Het universum, hemel 
en aarde. Zo machtig is het wat de Heere Jezus doet. Betekent het woordje wereld dat iedereen op 
aarde met Hem verzoend is? Nee, maar wel dat Hij als Lam de kracht heeft om met Zijn offer alles te 
verzoenen voor wie in Hem gelooft. De zonde was en is groot. Liefdeloosheid, ontucht, ruzie, terreur,
ziekte en dood. Maar door dit Lam van God heeft de dood niet het laatste woord. Nee, er is door dit 
Lam eeuwig leven voor wie op Hem ziet, in Hem gelooft, naar Hem luistert. Hij neemt de zonde weg, 
staat er. We kunnen het ook vertalen met: Hij haalt de zonde van iemand af en legt het op Zijn eigen 
schouders. Hier zien we het beeld van het kruis naar boven komen. Daaraan, zegt Paulus, heeft Hij 
het handschrift (de wet van God) dat met zijn bepalingen tegen ons was gericht, uit het midden 
weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Jesaja profeteerde het al in zijn bekende 53e 
hoofdstuk: De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Als een lam werd Hij ter slachting 
geleid.

Dit Lam van God, Jezus Christus, is de vervulling van alle beloften en ceremoniële wetten van het 
Oude Testament of oude verbond. Ook van de grote verzoendag. Jezus is, zo zegt Hebreeën 10 vers 
20, ingegaan in het hemels heiligdom en heeft gegeven dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan 
in het heiligdom door Zijn bloed, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd 
door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees. Er hoeft niet meer geofferd te worden. Er hoeft geen 
bloed meer te vloeien. Zijn offer is voor eens, altijd en volkomen. Het kostte Zijn leven, maar Hij 
overwon de dood. 

Vragen

1. Hoe kunnen we het Lam van God in de zondagse eredienst zien?
2. Wat betekent het dat het Lam van God de zonde van de wereld wegneemt?
3. Vindt u/vind jij het belangrijk dat het offer van de Heere Jezus benoemd wordt in de dienst 

aan de Heere? Waarom? 
4. Kunt u/kun jij iets vertellen van het dragen van de zonde (die van u/jou) door het Lam?


