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BIJZONDERE POST

HET LAM

14

“Zie het Lam van God,” zegt Johannes de Doper als hij Jezus 
ziet. “Ik zag een lam dat eruitzag als een lam dat geslacht 
was,” schrijft Johannes de oudste in Openbaring. Het roept 
beelden op van offerdieren in de tempel. Een lange Bijbelse 
traditie. Maar wat moeten wij er anno 2022 nog mee? Staat 
het beeld van Jezus als offerdier niet heel ver van ons af? En 
al helemaal ver af van de mensen die niet met de taal van de 
Bijbel vertrouwd zijn?

God – het enige wat je leven uiteindelijk 
blijvende waarde kan geven, dat je recht 
staat voor God – dat contact met de 
grote heilige God niet vanzelf spreekt. 
De God bij wie geen smetje of donkere 
plek kan bestaan, de God van liefde 
en licht en blijdschap en alleen maar 
leven – daar kan ik helemaal niet bij in 
de buurt komen. Dat werd in de tijd van 
de Bijbel, door het optreden van Mozes 
en de profeten, ook diep doorvoeld. Mijn 
wereld, mijn leven is te anders. Als ik 
zomaar in contact zou komen met de 
heilige God, wordt dat mijn dood. Want 
dan kan er niks van mijn zonden en twij-
fels en onbenulligheden overblijven. Het 
zijn allemaal dingen die de Bijbel ‘zonde’ 
noemt – en het is ook zonde. Maar als 
ik de kloof over zou steken, dan kan al-
leen overblijven wat heilig is. En dat ben 
ik niet en dat word ik ook niet.
En nu ging in Bijbelse tijden precies 
zo iemand als wij vandaag ook nog 
zijn, met uiteindelijk ongeveer dezelfde 
verlangens en wensen en levensvragen, 
naar de tempel. Met een bok of een 
stier of een lam. En iets waar je gemak-
kelijk overheen leest, maar wat heel 
belangrijk was (zie Leviticus 1:4): dan 
legde zo iemand de rechterhand op de 
kop van het dier – een diep ontroerende 
beweging. Een beweging om te onthou-
den.
Je komt die beweging in de Bijbel vaker 
tegen. Bijvoorbeeld toen Mozes zijn 
opvolger Jozua benoemde. Of wanneer 
de Levieten, de tempeldienaars, werden 
gewijd. Met die beweging zei je eigenlijk: 
‘Wat jij gaat doen, doe je in mijn plaats. 
Je neemt mijn taak over. Je doet wat ik 
niet (of niet meer) kan doen.’ En dan 
gaat het niet alleen maar om een taak 
– jij gaat doen wat ik moest doen; het 
gaat om je hele zijn. Jij bent nu wat ik 
niet kan zijn. Jij wordt ik. Ik identi!ceer 
me met jou.
En bij een offer werd het dier daarna 
geslacht, en zijn bloed werd in aanraking 
gebracht met het altaar, of op de grote 
verzoendag zelfs met de ark. Bloed 
betekende: het leven, en de ziel. Want 
als het bloed uit iemand wegloopt, dan 
loopt het leven uit hem weg. Het leven 
van dat dier werd in contact gebracht 
met het altaar, met de ark – en dat bete-
kende: met God zelf. Het leven waar ik 
net nog mijn hand op gelegd heb, 

Misschien is de vraag “wat kunnen 
wij daar nog mee?” niet de beste 

vraag. Je kunt belangrijke zaken niet 
zomaar aan de kant schuiven onder het 
mom dat het ongemakkelijk, ouder-
wets of achterhaald zou zijn. Maar 
het andere uiterste is dat je voor de 
vragen wegloopt, en zonder nadenken 
herhaalt wat je altijd hebt gehoord. Als 
ik in 2022, zittend achter mijn Zwolse 
bureau, Jezus een lam noem, dan klinkt 
dat uit mijn mond heel anders dan wan-
neer een schaapherder uit het Midden 
Oosten Jezus een lam noemt. Begrijp 
ik nog wel wat ik zeg, als ik de woorden 
nazeg die de traditie me leert? Daarom 
is het belangrijk dat er theologen zijn 
en theologiestudenten, die leren na te 
denken over de vraag hoe we kunnen 
begrijpen, kunnen uitleggen, wat het 
geloof ons voorzegt.

CONFESSIONEEL
De bereidheid om de Bijbel na te spre-
ken, te belijden wat de Bijbel belijdt, 
en daarbij tegelijkertijd te zoeken naar 
nieuwe woorden zodat je het als nieuw 
gaat begrijpen – dat is wat ik onder 
confessionele theologie zou verstaan. 
De theoloog probeert woorden te vinden 
om ook vandaag, en elke dag opnieuw, 
uit te kunnen drukken hoe, op welke 
manier, dat wat we belijden waar is. Zo 
blijft ‘belijden’ een actief en spannend 
werkwoord.
Een inspirerend voorbeeld waarin dit 
verder wordt doordacht vind ik het boek 
Fides quaerens intellectum, ‘Geloof op 
zoek naar inzicht’, van Karl Barth, an-
derhalf jaar geleden verschenen in een 
Nederlandse vertaling door Wessel ten 
Boom. Barth vindt de inspiratie voor zijn 
theologische methode zelf overigens 
ook weer in de traditie, en wel bij de 
middeleeuwer Anselmus van Canter-
bury (1033-1109). Ik geef het hier als 
literatuurtip, omdat het mij geholpen 

heeft deze omschrijving te geven van 
wat ‘confessionele theologie’ is.

OFFERLAM
Als we over Jezus lezen als het lam dat 
geofferd wordt, is het dus niet de vraag 
óf we nog kunnen meevoelen wat de 
Bijbel over offers zegt, maar hóe we dat 
opnieuw kunnen begrijpen en belijden. 
Soms wordt gevraagd, en misschien 
voelen wel heel veel mensen mee 
met die vraag, of de terminologie van 
offeren geen wreed idee veronderstelt 
van wie God is. Is Hij dan een God die 
bloed wil zien?
Nu is het ook heel duidelijk dat je in de 
Bijbel geen simplistische offertheologie 
aantreft, waarbij je zonden afkoopt met 
een offer. Alsof je kon zeggen: “Het 
kost even wat, maar je offert een kost-
baar dier en dan is God weer tevreden. 
Klaar is Kees.” Nee, lees bijvoorbeeld 
Psalm 50 maar eens: op relatief 
gemakkelijke afbetalingen zit God echt 
niet te wachten, dat wordt daar wel 
heel duidelijk. En toch gebruikt de Bij-
bel wel voortdurend offerterminologie. 
Waarom?
Een tekst die mij erg geholpen heeft 
om dit beter te begrijpen, en om hier 
belijdend mee om te gaan, komt van de 
oudtestimenticus Hartmut Gese. Vijfen-
twintig jaar geleden werd ik als student 
op die tekst gewezen door een docent 
in Nottingham – ik ben hem daar nog 
altijd enorm dankbaar voor (en inmid-
dels heb ik ook al vrij veel studenten 
zelf weer op die tekst gewezen).
Ik vat heel kort (veel te kort) samen 
wat ik door die tekst heb geleerd.

JIJ WORDT IK
Waarom waren offers eigenlijk nodig, en 
hoe konden de mensen daar in Bijbelse 
tijden ook in meevoelen, mee-belijden? 
Ik denk eigenlijk dat we dít allemaal 
wel kunnen begrijpen: dat contact met 
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waarvan ik net nog gezegd heb: ik identi#ceer me ermee – wordt in contact 
gebracht met God. Ik kan niet anders in contact komen met God dan door 
de dood heen – en kijk wat er met dit dier gebeurd is! Het heeft mijn leven 
– aan God gewijd. De kloof overbrugd.
Wil God nu bloed zien? Is dat de betekenis van offeren? Nee – de betekenis 
van het offer is dat God wil dat ons leven aan Hem gewijd wordt. Dat het 
betekenis en zin krijgt. Maar dat gaat alleen maar door de diepte van het 
offer heen. Door je hand te leggen op de kop van een dier dat moet sterven.

GELOVEN
En dat is ook de reden waarom Jezus zijn bloed, zijn leven, uitgegoten heeft. 
Voor eens en voor altijd. Jezus is God zelf die zegt: het moet goed komen 
tussen jou en Mij. Daar heb Ik alles voor over.
Bij een gewoon lam, of een stier of een bok, kun je nog zeggen: “Dat is al-
lemaal zo gewoon, zo alledaags, eigenlijk nog helemaal iets van onze we-
reld, moet dat mij nou in contact brengen met God? Moet dat mijn leven aan 
God wijden?” Maar dat kun je nu niet meer zeggen. Nu komt het initiatief 
helemaal en overduidelijk van Gods kant. Hij heeft er alles voor over. En Hij 
doet het namens ons. Hij neemt – wat een offerdier natuurlijk nooit echt 
kan doen – alles van ons over.
En nu is alles wat wij hoeven te doen: geloven. Geloven is net zoiets als je 
hand op de kop van zo’n stier of bok leggen. Het is zeggen: jij komt in mijn 
plaats. Geloven is: je hand als het ware op het hoofd van Jezus leggen. 
Zeggen: ik identi#ceer, vereenzelvig me met U. Wat U doet, daar kan ik me 
helemaal in vinden – al had ik het nooit ofte nimmer kunnen volbrengen. 
Het is helemaal, wat ik had moeten doen.
Ineens staat de Bijbel helemaal niet zo ver meer van me af!

prof. dr. Edward van ’t Slot
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U kunt het werk van auteur  prof. Van ’t Slot in Groningen altijd steunen via 
een gift, of bijvoorbeeld via een collecte. Het rekeningnr. van het Leerstoe-
lenfonds te Breukelen is NL23 INGB 0006 5979 34.


