
 
 
 
 
 
 
 

Zie het Lam Gods 
 
 
 
 
 
 
 
*  intochtslied  ps. 89: 1 en 6 
*  stil gebed  
    votum en groet 
    klein gloria 
 

Onze hulp is in de naam des Heren die de hemelen en de aarde gemaakt heeft, 
die trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus, 
in de gemeenschap met de Heilige Geest. 

 
* verootmoediging: 
   lied 463: 1 en 2  
   genadeverk. + leefregel: 1 Joh. 1:9 en 1 Joh. 2:3 - 6 
   lied 463: 4 en 5 
 
 
*  gebed om de Heilige Geest 
*  bijbellezingen: N.T. 2 Cor. 4: 10-12  
                                      Gal. 5: 13 - 26 
*  lied 328: 1- 3 
*  preek n.a.v. Joh. 1: 29 en 32  
*  lied 187: 1 en 3 
*  gebed/voorbede     
*  slotlied 255: 1, 2 en 4           collecte 
*  zegenbede 
  
 
 

De genade van onze Here Jezus Christus 
en de liefde van God 

en de gemeenschap met de Heilige Geest is en blijve met u allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat een heilige woorden spreekt Johannes  terwijl hij de mensen - de mens- wijst op Jezus. Wat en 
vergezicht heeft hij hier. Hoe god om op weg naar Pasen een moment bij stil te staan. Zouden de 
mensen het gezien hebben wat hij zag? Zien wij het? Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld 
wegneemt. En toen hij Hem doopte, zag hij de hemel geopend en de Geest Gods als een duif 
neerdalen en op Hem blijven. 
 
Roy Hession zegt in zijn boek De Weg van Golgotha: ‘Wat een veel betekend toneel hebben we hier – 
de Duif die neerdaalt op het Lam en een rustplaats op Hem vindt. 
Hoe opmerkelijk passen deze twee bij elkaar, Lam en Geest, beide weerloos, zachtmoedig, vrede. Ze 
horen bij elkaar. Immers, wat is Pasen zonder Pinksteren? 
Zó openbaart zich God – de Hoge, de Verhevene, de Heilige – in deze zijn Zoon naar de mens, ons: 
als Lam waarop de duif neerdaalde. 
Het is omdat de Zoon van God, de Here Jezus, de gezindheid had van het Lam dat de Duif kon 
neerdalen – de Heilige Geest. Kan de Geest zich ooit bij een andere gezindheid voegen? De Geest, 
die de Glorie van Pasen niet alleen voor, maar ook vooral dóór ons leven tot realiteit moet maken!   
Klap eens in je handen, of verhef je stem en de Duif vliegt weg.  
Nee, alleen de gezindheid van het Lam, geopenbaard in het leven van Jezus Christus, uitlopend in het 
kruis, een leven waartoe Hij zelf ons oproept:laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus 
was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf 
ontledigd… zich heeft vernederd en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis…, 
alleen díe hezindheid doet de duif neerstrijken en blijven. En alleen zo’n leven – het Christus leven – 
draagt als zodanig vrucht. 
Het is een gezindheid, een leven, dat als je eerlijk bent haaks staat op het natuurlijke leven van de 
mens – het leven van een niet gebroken ‘ik’. Misschien ons leven, ook al noem je jezelf christen? 
 
 
Ongebrokenheid is tegengesteld aan het wezen van het Lam. De Duif zoekt nog steeds plaats om 
neer te strijken, holte voor haar voet. De Duif waarbij de vrucht van de Geest past: liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Wat een verschil met de vrucht van een ongebroken leven. 
 
Zie het Lam Gods. 
Laten we een ogenblik kijken naar wat dat heel reëel betekende in het leven van de Here Jezus en ik 
zal mezelf zien zo tegengesteld aan Hem. 
Zoals een Lam, hulpeloos, eenvoud, zó was Hij totaal afhankelijk. Niets wist Hij en deed Hij buiten de 
Vader om. Hoe heeft de duivel zijn wezen, zijn ik, aangesproken tijdens de verzoeking in de woestijn. 
Maar Hij school bij en in de Vader met de woorden: er staat geschreven… Hij wilde van zichzelf niets 
weten en toen na de verzoeking in de woestijn zijn bediening begon, vanuit zichzelf niets doen. Hij zei: 
Ik zoek niet mijn eer en waren niet dat zijn woorden:De Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij Hij de 
Vader iets ziet doen. En wat zegt Hij tot ons? Zonder Mij kunt gíj niets doen. Zie het Lam en zie het 
eigen leven. Wil ik lam zijn? 
 
Zoals een Lam, gewillig, zo liet Hij zich scheren. Toen Hij om onzentwil gesmaad werd, schold Hij niet 
terug. Toen Hij om onzentwil leed, dreigde Hij niet. Niet één keer heeft Hij gezegd: zo mag je Mij niet 
behandelen want ik ben de Zoon van God. Zie het Lam. De smaadwoorden van hen, die u smaden, 
kwamen op Mij neer en zie het eigen leven: wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad 
en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Wil ik 
lam zijn? …dit is de genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij 
ten onrechte lijdt. 
 
Zoals een Lam, zo was Hij zwijgend: Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn 
mond niet open. 
Hoe hebben ze Hem gelasterd, beschuldigd, Hij reageerde niet, verdedigde zich niet, nee, verklaarde 
zich zelfs niet nader. 
Zie het Lam en zie het eigen leven:hiertoe zijt gij geroepen, daar Christus voor u geleden heeften u 
een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetspoor zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft 
en in wiens mond geen bedrog is gevonden… het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf 
onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonde afgestorven, voor de 
gerechtigheid zouden leven. Wil ik Lam zijn? 
 



Zie het Lam van God, het was een vlekkeloos Lam. Niet aalleen schold Hij niet terug als Hij 
gescholden werd, niet alleen dreigde Hij niet als Hij leed, niet alleen zweeg Hij niet terwijl de mens 
Hem spuugde en sloeg, maar er was niets  en dan ook niets dan Liefde in zijn hart. Voor de mens die 
Hem verwees naar het kruis! 
Hij koesterde geen toorn, geen wrok en gen bitterheid. Zélfs toen de spijkers door zijn handen en 
voeten werden gedreven, was Hij liefde en Hij zei: Ik vergeef het u! ja, bad tot de Vader voor wie Hem 
kruisigden: Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. Met de gedweeheid van een lam 
was Hij bereid door ons, voor ons geslacht te worden. Zie het Lam en zie het eigen leven: verdraagt 
elkander en vergeeft elkander, indien de één tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u 
vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. 
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten. Wil 
ik lam zijn? 
 
‘Doet dan de Here Jezus Christus aan’, ‘toont een brief van Christus te zijn, niet met inkt geschreven, 
maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op de tafelen van vlees in de 
harten’.  
 
‘Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt  - Ik heb aanschouwd, dat de Geest 
nederdaalde als een duif uit de hemel en bleef op Hem…’. 
 
Hoe kan de Duif met zijn vrede en kracht in ons leven komen, terugkomen? Eén antwoord: ZIE HET 
LAM GODS! Hoe waar is dan wat ik las: er bestaat in zekere zin een tegenwoordig lijden van de Here 
Jezus doordat wij Hem bedroeven door de verkeerdheden waarvan we ons niet bekeerd hebben. Wat 
een aanblik Hem nu gewond te zien door onze zonde. Ja alleen als wij onszelf zien - in het hart van 
Jezus – met onze zonden van eigen wegen kiezen, het niet afstand doen van je rechten, het 
gerespecteerd willen worden, het snelle kwaad worden in zoveel omstandigheden, het alles behalve 
stil zijn als anderen onvriendelijk waren of onwaarheden over ons vertelden; de wrok die verbittering is 
geworden met een lange en diepe wortel van jaren tegenover deze of gene – alleen als wij onszelf zó 
zien als we zijn, en dat in het gezicht van het Lam, zie het Lam, dán reinigt het bloed van het Lam en 
verlang ik te sterven aan mezelf opdat zijn leven in mij zichtbaar wordt. Dán komt de Duif, of keert de 
Duif terug in het diepste van ons hart met een vrede die alle verstand te bovengaat. Dán bewerkt de 
Duif in zo’n overgegeven leven het Leven! 

Heer, breek mij, ja reinig en vul mij 
Opdat onverbroken steeds zij 

De band van ons beider gemeenschap 
En Gij wordt verheerlijkt in mij. 

 
Zie het Lam Gods, onschuldig, geschoren, zwijgend, vlekkeloos, voor alles, v o o r  m i j! Het 
plaatsvervangend Lam. Hij zeide: ‘Ik zond u als lammeren in het midden van de wolven…’ ‘Hij zeide 
tot hem: weid mijn lammeren.’ 
 
Waar is het voedsel te vinden, waar is het kostbaarder dan op die ene heuvel, Golgotha: ‘Ik ben het 
levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal en eeuwigheid 
leven; en het brood dat I geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.’ ‘Ik zeg u, tenzij gij het 
vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u zelf.’ ‘Wie zijn leven 
wil behouden, die zal het verliezen.’ ‘Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op 
zichzelf; maar indien  ze sterft, brengt ze veel vrucht voort.’ ‘Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, 
en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.’ ‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de 
dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in 
nieuwheid van het leven zouden wandelen.’’Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is 
aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.’ ‘[T]e allen tijde het 
sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons leven 
openbare.’ 
 
Wil ik lam zijn? Sterven aan mijzelf? 
‘Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard, wie kan haar aanhoren?’ ‘Zie 
het Lam Gods’, ‘en Hij zeide tot hen: Geeft dit u aanstoot?’… ‘de woorden, die Ik tot u gesproken heb, 
zijn Geest en zijn leven.’ 
 



‘Tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven.’ Geloof en erken dat Hij is de 
Heilige Gods. ‘Weest heilig, want Ik ben heilig.’ Heiligt u! ‘Jaagt naar vrede met allen en naar de 
heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.’ 
 
Roy Hession zegt: We zullen dan ondervinden, dat we een weg van voortdurende overtuiging van 
zonde en veel vernedering bewandelen, maar op deze wijze zullen we werkelijk het Lam van God 
dienen en we zullen de enige overwinning, die alles waard is, leren kennen: de overwinning op 
onszelf. 
 
Zie het Lam van God. ‘En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de 
dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 
zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, 
en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepselen in de hemel en 
op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: 
 
Hem die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in 
alle eeuwigheden. 
 
En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neer en aanbaden.’ 
 
En ik? 
 
 
Amen. 
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