
Het Lam Gods aangewezen 
Zondag 22 januari morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Johannes 1:29-34 
Tekst: Johannes 1:29-34 
 
Punten: 
1. Door Johannes (29-30) 
2. Aan Johannes (31-34) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Wanneer heb je een Lam nodig? Waarom is het zo belangrijk 

om de vraag te stellen hoe Jezus waarde kreeg in je leven? 
o Waarom staat er in deze tekst “zonde”, terwijl wij heel veel 

zonden doen? 
o Kun je met het voorbeeld van de beknelling na de aardbeving 

uitleggen welke twee betekenissen “wegnemen” heeft? 

• Bij punt 2:  
o Kun je met het voorbeeld van de jongere die verkering krijgt 

uitleggen dat er verschil is tussen “kennen” en “kennen”? 
o Hoe kon Johannes zeggen dat hij Jezus niet kende, terwijl we 

toch uit de Bijbel weten dat hij Jezus herkende toen Hij kwam 
om gedoopt te worden? 

o Kun je aan de hand van deze geschiedenis uitleggen hoe je de 
Heere Jezus kunt leren kennen? 

 
Belangrijke teksten 
Mattheüs 3:13-15 Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt 
te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en 
komt Gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle 
gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 
 
Lukas 3:21-22 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was en bad, 
dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde in lichamelijke gedaante 
gelijk een duif, en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in 
U heb Ik Mijn welbehagen. 
 
Uit de bronnen 
Johannes Calvijn in commentaar op Johannes 1:29 
Johannes wilde dus, terwijl hij in het algemeen over de zonde der wereld spreekt, ons onze eigen 
ellende doen gevoelen en ons aansporen om het geneesmiddel te zoeken. Nu is het onze zaak, de 
weldaad die aan allen aangeboden wordt, aan te nemen, opdat een ieder zich verzekerd houde dat 
hem niets verhindert om de verzoening in Christus te vinden, indien hij slechts door het geloof tot 
Hem komt. Voorts stelt hij slechts één weg om de zonden weg te nemen. Wij weten, dat de mensen 
van het begin der wereld af, daar hun eigen geweten hen van schuld overtuigde en niet losliet, 
angstig gearbeid hebben om vergiffenis te verdienen. Vandaar zoveel soorten van zoenoffers, 
waarmee men ten onrechte meende God te verzoenen. (…) Daarom laat hij de zondaren niets over 
dan tot Christus te vluchten en verwerpt daarmee alle menselijke voldoening, alle zoen- en 
lossingsmiddelen, gelijk ze inderdaad ook niet anders zijn dan goddeloze uitvindingen, door satans 
list bedacht. 

4 dagen bij de Jordaan (Joh. 1) 

• Dag 1 (19-28): De getuigenis van Johannes 

• Dag 2 (29-34): De prediking van het Lam Gods 

• Dag 3 (35-43):  
o Andréas en Johannes volgen Jezus 
o Andréas leidt Petrus tot Jezus 

• Dag 4 (44-52):  
o Jezus roept Filippus 
o Filippus nodigt Nathanaël tot Jezus 

Zie het Lam Gods (Matthias 
Grünewald ca. 1480 – 1528) 


