
2de zondag door jaar B       
 Joh. 1, 35-42 

 

Vandaag vieren we weer sinds lange tijd de mis in het “groen”, de liturgische 

kleur voor de tijd door het jaar, wij spreken ook wel eens van de normale tijd in 

het kerkelijk jaar. En de feestelijke missen van Kerstmis, Driekoningen en de 

doop van de Heer zijn voorbij. Toch is de tijd door het jaar geen saaie tijd, en 

misschien wel net zo belangrijk als de feesten. De feesten zijn de 

piekmomenten, maar tussen die momenten gaat ons geloofsleven gewoon door 

en dat zien wij ook terug in de lezingen. 

Deze trouw aan ons geloof en ons dagelijks leven met God vormt ook de kern 

van de lezingen van deze zondag. God nodigt ons uit om in beweging te komen 

en om een keuze te maken. Wij hoorden in de eerste lezing hoe God Samuel 

roept, de jonge Samuel die gaat ontdekken dat God met hem een plan heeft en 

dan zien wij ook dat geloven een persoonlijke weg is, een weg van God met 

ieder van ons persoonlijk, en dus een eigen antwoord vraagt van ieder van ons 

aan God. Zijn wij bereid om met God op weg te gaan? 

In het evangelie zie wij een soortgelijk tafereel. De eerste leerlingen die Jezus 

gaan volgen waren leerlingen van Johannes de Doper. Hun hart en hun verstand 

zijn al voorbereid door wat Johannes gezegd heeft, op het moment dat Johannes 

Jezus als het Lam Gods aanwijst gaan deze twee leerlingen Jezus volgen. Jezus 

begint hen niet meteen te onderrichten maar stelt ze die ene centrale vraag: “Wat 

verlangt gij?” Omdat God ons kent, zoekt Hij ook naar een weg die bij ons past 

om zich aan ons bekend te maken en met ons op weg te gaan. En God wil ons 

geluk. Dus wat is ons diepste verlangen? 

God wil ons dat ware geluk geven en tegelijkertijd heeft God ook ons nodig, niet 

alleen wij Hem maar Hij ook ons. Want zoals Andreas Petrus uitnodigt om Jezus 

te leren kennen zo zijn ook wij door onze doop geroepen om Christenen te zijn 

in de wereld en door ons voorbeeld en naastenliefde God zichtbaar te maken en 

anderen uit te nodigen om God meer te leren kennen. Of als wij het beeld van 

Paulus uit de tweede lezing pakken: wij zijn de ledematen van het lichaam van 

Christus, met andere woorden wij zijn de handen en voeten van Jezus in deze 

wereld. God wil wonderen doen, en dat kan Hij heel goed alleen maar vaak wil 

Hij daar concrete mensen voor gebruiken om iets vorm te geven. God betrekt 

ons in Zijn plan. 

Aan het begin van het jaar, wij zijn tenslotte pas half januari, zou ik u willen 

uitnodigen om de vraag van Jezus opnieuw voor ons zelf te stellen: “wat 

verlangt gij?” Misschien is dit wel een vraag waarop wij zelf antwoorden gaan 

zoeken in de komende dagen. Wat verwachten wij van God?  En durven wij dan 

in navolging van Samuel te zeggen: “Heer, hier ben ik, Spreek Heer, ik luister”. 

Dat betekent dus ook dat wij God vertrouwen maar vooral ook tijd nemen om 

naar Gods stem te luisteren, en dat doen wij bijvoorbeeld als wij in de Bijbel 

lezen of tijd nemen om te bidden. Want als wij verbonden zijn met God, als wij 



ons bewust zijn dat wij onderdeel zijn van dat lichaam kunnen wij ook 

makkelijker en moediger christen zijn in de wereld en mee helpen andere 

mensen bij Jezus te brengen en zijn liefde zichtbaar te laten zijn in de wereld bij 

de mensen om ons heen of zoals Paulus het zei dat wij de liefde van Christus 

kennen en zo heiligen zijn die geworteld zijn in God en één zijn in Hem.  

Harm Eskes, pastor 

 


