
 

 

 
 

 

 

 

 

Themablad 
 

 

Geloven is  

de tekenen herkennen om God te ontmoeten. 
 

 

Johannes de Doper sprak: Zie het Lam Gods dat de zonde van 

de wereld wegneemt. (…) Ik heb de Geest als een duif op Hem 

zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. (Joh 1, 29.33) 
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Lees met elkaar Johannes 1, 29-34 
(Evangelielezing van 15 januari, 2e zondag door het jaar) 
 

Reactie: 
Wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom?  

Spreek er met elkaar enkele minuten over. 
 

Toelichting op het thema 
Johannes deelt met zijn leerlingen en luisteraars de tekenen die hij heeft 

gezien,  waardoor hij in Jezus van Nazareth de gezondene van God herkent. 

Hij doet dat in twee stappen: eerst maakt hij duidelijk dat in Jezus een 

aanwezigheid zichtbaar wordt die ons eigen leven overstijgt: de eeuwigheid 

wordt in Hem zichtbaar, zoals in het brandend braambos bij Mozes in de 

woestijn, de zachte bries die Elia hoorde. De tweede stap is de duif. Johannes 

duidt deze duif als Gods Geest die teken is van Gods heilige Geest, Gods 

levensadem die over ons waakt en die ons inspireert. Als we de weg van 

Jezus gaan, mogen we op diezelfde adem vertrouwen 
 

Richtvragen 

Welke tekenen zien wij om ons heen die vertellen van Gods nabijheid? 

Hoe kan Jezus teken zijn van de eeuwigheid die ons omgeeft? 

Jezus wordt de Zoon van God genoemd. Het is de kern van ons christelijk 

geloof. Wat betekent dit voor ons dat we Jezus Zoon van God noemen? 

Wat zegt dat over onze relatie tot God? 
 

Gekoppelde voorbede 

Voor de mensen in de moderne wereld: dat ze de tekenen van God verstaan. 

Voor de mensen van de wetenschap: dat hun hart open staat voor God. 

Voor de mensen die teleurgesteld zijn, dat mensen hen bemoedigen met 

gebed en aandachtige liefde en zorg. 

Voor de kinderen, dat zij leren luisteren naar God die tot hen spreekt. 
 

Opdracht 

Maak een goede start van het nieuwe jaar door met een open hart de tekenen 

van God te herkennen en te verstaan. 


