
2de zondag door jaar A 
      Joh. 1, 29-34 

 

“Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.” Het evangelie gaat over 

ontmoeting van Jezus met Johannes de Doper  in de rivier  Jordaan. Ontmoeting 

met elkaar is heel belangrijk en nodig. Zusters en broeders, we kennen die 

woorden. We bidden ze in elke viering drie keer na elkaar, net voor de heilige 

Communie. Vandaag hoorden we in het evangelie, dat die woorden van 

Johannes de Doper komen. Hij zag Jezus naderbij komen, en zei: “Zie, het Lam 

Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.” En misschien vragen we ons af: 

wat betekenen die woorden van Johannes de Doper: “Lam Gods.” Jezus is het 

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Betekent dat, dat we er 

maar op los mogen leven? Dat we ons nergens iets van aan hoeven te  trekken? 

want als we iets fout doen, als we dingen zeggen waarvan we goed weten dat ze 

niet deugen, neemt Jezus toch de zonden op zich en zijn wij ervan verlost. Nee. 

Maar laten we onszelf niets wijsmaken. Wanneer Jezus de zonden van de 

wereld wegneemt, betekent dat niet dat Hij al onze zonden op zich neemt, alsof 

Hij ze zelf zou bedreven hebben. Het betekent wél dat Hij ons een weg 

aanreikt, en als we die weg volgen, zullen we geen zonden meer doen. Mooier 

nog: als iedereen die weg zou volgen, zouden inderdaad alle zonden van de 

wereld verdwenen zijn.  

Is er vandaag nog ontmoeting met elkaar, treft men elkaar nog in ons land, in 

onze parochie? Lieve mensen, ik kom uit Kongo Brazzaville, in mijn 

geboorteland gaat het wat ontwikkeling betreft niet zo goed als hier. Wij 

hebben geen mooie universiteit of ziekenhuis... Wij proberen naar Europa te 

komen, comfortabel leven te zoeken. Weinig mensen treffen kansen op hun 

weg naar werkgelegenheid, studie, goed met elkaar omgaan of ander geluk. 

Soms is er ook geen plaats  voor de vluchteling. Ik hoor dat via televisie, radio 

en zie het in de krant. Normaal gesproken moet er plaats zijn voor iedereen. We 

zijn allemaal christenen, wij  proberen goed met elkaar om te gaan, zoals Jezus 

en Johannes de Doper, wat we vandaag in het evangelie horen. Wij zijn 

allemaal kinderen van God. Hier en na ons leven hier op aarde, en “daar boven” 

is geen sprake van nationaliteiten.  

We weten: Jezus is gekomen om iedereen van ons te redden. Hij is onze 

Redder. Wij maken allemaal fouten. LIEFDE is Jezus boodschap. Geen groter 

liefde kan iemand hebben dan deze: dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

Zo deed Jezus. Met Liefde nam hij al onze zonden, tot in de dood, de dood op 

het kruis. Laten wij Jezus volgen, die het Lam Gods is, vooral in de liefdevolle 

ontmoeting met elkaar. Amen. 

Pater Alexis 

 


