
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

EERSTE LEZING Jes., 49, 3. 5-6 
lk maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil 
tot de grenzen der aarde zal gaan. 

 
   Uit de Profeet Jesaja 

 
3 De Heer had mij gezegd: 
   „Mijn dienaar zijt gij, 
   Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden." 
5 Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd  
   om Jakob terug te brengen naar Hem 

   en Israël van de ondergang te redden.  
   Ik sta bij de Heer in ere 

   en mijn God is mijn sterkte. 
6 Thans echter heeft Hij gezegd: 
   „Gij zijt niet alleen mijn dienaar  
   om Jakobs stammen op te richten  
   en de rest van Israël terug te brengen. 
   „Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, 
   zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan." 
 

 

TUSSENZANG Ps. 40 (39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10 

   Zie ik kom, Heer, om uw wil te doen. 
 
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. 
 
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,  
een lied voor onze God. 
en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. 
 
Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,  
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. 
 
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij  
dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat: 
 
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,  
uw wet is in mijn hart gegrift. 
 
In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt,  
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. 
 
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, 
noch uw getrouwheid voor de mensen om mij heen. 
 
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg, 
Iaat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden.  



TWEEDE LEZING 1 Kor., 1, 1-3 
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. 

 
   Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus  
   aan de christenen van Korinte 

 
1 Van Paulus, 
   door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus,  
   en van onze broeder Sóstenes 

2 aan de kerk Gods te Korinte, 
   aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,  
   tot een heilig leven zijn bestemd, 
   samen met allen 

   die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, 
   hun Heer en de onze.  

3 Genade en vrede voor u 
   vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 
 
ALLELUIA Mt., 11, 25 

Alleluia. 
Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde  
omdat gij de geheimen van het koninkrijk 
aan kinderen geopenbaard hebt.  
Alleluia. 
 

EVANGELIE Joh. 1, 29-34 
Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

     volgens Johannes 

 
29 In die tijd 
     zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen  
     en zei: 
     „Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.  
30 „Deze is het van wie ik zei 
     Achter mij komt een man die vóór mij is,  
     want Hij was eerder dan ik.  

31 „Ook ik kende Hem niet 
     maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,  
     daarom kwam ik met water dopen." 
32 Verder getuigde Johannes 
     „Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen  
     en Hij bleef op Hem rusten. 
33 „Ook ik kende Hem niet, 
     maar die mij gezonden had om met water te dopen,  
     Hij had tot mij gesproken: 
     Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,  
     Hij is het die doopt met de heilige Geest. 
34 „Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: 
     Deze is de Zoon van God." 
  



Jaar A – Tweede zondag door het jaar – 15 januari 2023 

 

“...geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven bestemd...” (1 Korintiërs 1,2)  

 

Inleiding 

In deze tijd van het jaar gedenken we hoe Jezus’ openbare leven begint. Johannes de Doper wijst Hem 

aan en verkondigt zijn missie. Ook wij, die bij Jezus horen, hebben een missie. We moeten niet 

lukraak leven, maar doelgericht. We hebben in Jezus een bestemming gekregen.  

 

Eerste lezing: Jesaja 49,3 en 5-6 

We slaan in de lezing één vers over: vers 4. Daarin verwoordt de dienaar van de Heer een klacht. 

‘Vergeefs heb ik mij moe gemaakt, mijn kracht heb ik voor niets en vruchteloos verbruikt’. Tegen die 

achtergrond krijgen de woorden die we lezen extra zeggingskracht. De knecht van de Heer beklaagt 

zich. Wat was er geworden van Israël? Een klein koninkrijkje dat na een paar eeuwen van de kaart 

geveegd werd. Een volk in ballingschap. Als dingen slecht lopen, vraag je je af: waarvoor heb ik al 

die moeite gedaan? Jezus Christus heeft deze ervaring meegedragen tot aan het kruis. Maar dan gaat 

alles opnieuw beginnen. Door Jezus wordt de missie van Gods volk een wereldwijde. ‘Ik maak u nu 

tot een licht voor de heidenen, tot de grenzen der aarde’. (6)  

 

 Gebed: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen. (Psalm 40)  

 

 Vraag: Wie ziet u als ‘lichtend voorbeeld’?  

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 1,1-3 

Wat is onze missie? Waartoe zijn wij op aarde? ‘Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier 

en hiernamaals gelukkig te zijn’. De schoolkatechismus werd in 1964 afgeschaft. Dat voelde toen 

misschien als een bevrijding uit een knellend keurslijf. Maar in onze tijd blijkt dat oeverloze vrijheid 

de mens geen goed doet. Vooral jonge mensen hebben oriëntatie nodig, een perspectief. Dat biedt het 

Evangelie ons. Ons leven heeft een ‘waartoe’, goddank! We zijn ‘tot een heilig leven bestemd’. (2) 

Heilig: we belichamen Gods karakter. Moeilijk? Ja, maar de moeite méér dan waard!  

 

 Gebed: Anima Christi, sanctífica me – Ziel van Christus, heilig mij.  

 

 Vraag: Wat staat bij jou de heiligheid in de weg? Welke hobbels zie je?  

 

Evangelie: Johannes 1,29-34 

Het Agnus Dei – Lam van God – keert tijdens iedere Mis terug. De woorden zijn ontleend aan dit 

Evangelie. Ook wie niets van de Bijbel weet, voelt de kracht van dit beeld. Wat is er onschuldiger en 

kwetsbaarder dan een lam? En wat is er weerzinwekkender dan alle smerigheid en het kwaad van 

deze wereld? Het lam vertelt over hoe God lijdend overwint. Jezus is is zonet ondergegaan én 

verrezen uit het water van de doop. Bij ‘Lam van God’ moeten we ook denken aan de bevrijding van 

Israël uit Egypte. (Exodus 12) Toen moest er een paaslam geslacht worden, en de huizen moesten 

ermee gemarkeerd worden. Niet toevallig is Jezus juist op de viering van dit Pasen (Pesach) gestorven. 

Hij leidt ons uit het ‘Egypte’ van de zonde: uit de slavernij, uit de dwangpatronen van zonde. Bij 

‘Lam van God’ moeten we bovendien denken aan de profeet Jesaja. Hij profeteerde over de dienaar 

van de Heer. Hij vergeleek hem met ‘een lam dat ter slachting wordt geleid’. (53,7) ‘Hij had de zonde 

van velen op zich genomen.’ (53,12) Als God een vernietigend rapport schrijft over je leven, krimp 

je ineen. Maar nu Hij je zonde draagt, wint Hij je liefde.  

 

 Gebed: Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.  

 

 Vraag: Andermans zonde op je nemen, is dat ook onze taak als gelovigen?  


