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Gemeente van onze Heer Jezus Christus,


1. Zondebokken 

Zondebokken kun je overal tegenkomen. Soms is er iemand in de klas ‘het bokje’, die is 
altijd de pineut, of de sigaar. Of het pispaaltje. Kort geleden was ik bij een 
voetbalwedstrijd van onze zoon, jongens van 12 jaar, waarbij een scheidsrechter de 
zondebok was: hij kreeg overal de schuld van. Een oude man stond langs de lijn, ging 
ongelofelijk tekeer tegen de scheidsrechter. Het was de opa van een van de spelers, die 
uiteindelijk werd weggestuurd trouwens. Hij schreeuwde: het lag niet aan de bal, aan het 
veld, of het talent van de spelers, nee, volgens deze man, lag het aan de scheidsrechter. 
Dat was de de zondebok. Dat heet wel het zondebokmechanisme: je wijst een zondebok 
aan, die geef je de schuld, en vervolgens kun je al je agressie op die zondebok kwijt, ligt 
de ellende die er is niet meer aan jezelf. Als je dat met een grote groep doet voel je je 
mooi samen tegen die ene. Tegen de zondebok.


Vandaag heb ik drie zondebokken meegenomen. Ze zijn gemaakt door studenten van 
ArtEZ Kunstacademie, hier vlakbij. Als studentenpredikant heb ik niet zelf een 
kerkgebouw, maar is de hogeschool mijn kerk.  Of beter gezegd, de plek waar studenten 
zijn, is mijn kerk. Daar ben ik aanwezig. Dat kan het studentencafe zijn, de plek van de 
introductieweek, de gang van hun schoolgebouw, of, zoals op ArtEZ, in een 
onderwijsproject. 


2. Het project Zondebok 

De studenten moesten iets bedenken wat ik kon gebruiken zodat andere studenten over 
het onderwerp gingen nadenken. Zij hebben toen deze drie bokken bedacht, uiteindelijk 
gemaakt door een van hen, Jesse Bosscher. Vorig jaar, in de week voor Pasen, stonden 
ze in een lange gang op hogeschool Windesheim. Op een rij, met zo’n 10 meter ruimte er 
tussen. In die gang lopen dagelijks honderden, misschien wel duizend mensen. 




De voorbijgangers hadden er niet om gevraagd, ze werden ermee geconfronteerd. Ik had 
het ook nergens bekend gemaakt, opeens stonden deze beelden in de gang. Dat was 
belangrijk, zo zeiden de studenten, want dat iemand gepest wordt, of een zondebok is, 
daar wordt je ook als omgeving mee geconfronteerd zonder dat je het wilt. 
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In al deze drie bokken zit een speaker en een mp3-speler. Er komt geluid uit. Sommigen 
van u hebben dat zonet misschien wel gehoord, toen twee van de bokken buiten 
stonden. Er komen beschuldigingen uit. Dat hoort bij het aanwijzen van een zondebok 
zeiden de studenten: iemand of een groep wordt beschuldigd. En dat beschuldigen klinkt 
uit elk van deze bok. Elke bok heeft een eigen geluid. 


1. Uit deze bok komt het geluid van een toespraak van Geert Wilders, zijn beruchte 
‘minder, minder’ toespraak. Dus wie die gang inliep hoorde opeens, uit het niets, uit deze 
bok, die toespraak van Wilders. Hoe reageer je daarop? Loop je er stoïcijns aan voorbij? 
Wordt je boos? Verdrietig? Ben je het ermee eens? Vragen die worden opgeroepen alleen 
al doordat deze bok in de gang stond. Wat bijvoorbeeld gebeurde: ik had hem op een dag 
net aangezet, toen twee studentes voorbijliepen. Beiden waren moslima, hadden een 
Marokkaanse achtergrond. ‘Wat is dit!’, riepen ze uit. We raakten in gesprek over wat dit 
voor hen betekende, welk effect het had.


2. Uit die bok kwam een ander geluid. Er worden berichten in voorgelezen die jongeren 
via sociale media toegestuurd hadden gekregen. Haatberichten. Scheldpartijen. Ik heb 
die vandaag niet aangezet ook vanwege de kinderen vanmorgen, want het zijn echt nare 
berichten. Moet je je voorstellen dat je doodsverwensingen krijgt, terwijl je in je 
slaapkamer op je telefoon kijkt… heel bedreigend. Maar het gebeurt. En als je dat merkt, 
wat doe je dan? Vertel je het iemand? En als je vriend erover vertelt, wat doe je dan? Als 
leraar, als ouder…


3. Uit de derde bok, die stond in het midden, klinkt een gedeelte uit het evangelie. De 
veroordeling van Jezus, hoe hij als zondebok wordt aangewezen. Veroordeeld wordt, 
beschuldigd, gemarteld en gedood. Hoe hij als onzinnig slachtoffer opgeofferd wordt aan 
politieke, sociale en religieuze belangen. 


Zo werd het een drieluik. Drie objecten in die gang. En iedereen die door de gang liep 
hoorde deze drie geluiden: willen jullie meer of minder Marokkanen, haatberichten en de 
veroordeling van Jezus. 


3. Wat hebben die drie met elkaar te maken? 

De zondebok. Dat woord kennen we trouwens door een bijbeltekst uit het Oude 
Testament, het begin van de bijbel. Een oud ritueel van het joodse volk bij Grote 
Verzoendag. Aaron legt zijn handen op het hoofd van een bok, legt daarmee alle zonden 
van het volk op de bok, en stuurt de bok de woestijn in. Hij draagt de zonden van de 
mensen mee. Iedereen kan alles op hem kwijt. 


Met die blik kun je ook naar Jezus kijken. Jezus als zondebok. Krijgt de schuld van onrust 
en onenigheid. Machthebbers worden kwaad op hem, zijn leerlingen, ook zijn leerlingen 
kunnen hem uiteindelijk niet meer volgen… Als een zondebok wordt Jezus weggestuurd 
en verstoten. Met als idee: dat er dan weer vrede is. Rust. Maar: dat is een gewelddadige 
vrede. Want er is een slachtoffer, de zondebok. De zondebok betaalt de prijs voor de 
schijnbare vrede voor de rest van de groep. Duidelijk wordt dat in hele vrome 
goedwillende mensen geweld uit kan breken. Dat is een vreemde gedachte. Trouwe en 
rechtschapen mensen zijn het die Jezus veroordelen, die in het evangelie roepen: ‘kruisigt 
hem’. 


Ik was een aantal keren bij The Passion, en daar roept het publiek dit, ikzelf dus. Het 
vertelt ons dat het hele Jezus-gebeuren niet buiten ons staat. Het is niet iets van toen en 
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ooit, maar gebeurt keer op keer. In elke jongere die een haatbericht krijgt op zijn telefoon 
als hij ’s avonds in bed ligt wordt Jezus geofferd. In elke vluchteling waar mensen tegen 
tekeer gaan, wordt Jezus geofferd.


Zo opent het evangelie onze ogen. Open Jezus onze ogen. Iemand zei hierover: door 
steeds weer opnieuw dat evangelie te lezen kunnen wij leren hoe wij mensen in elkaar 
zitten. Kunnen wij ontdekken wat er in ons samenleven gebeurt. En wie daarvan het 
slachtoffer worden. 


4. De zondebok centraal 

Een student die zelf niet geloofde en ook niet met kerk was grootgebracht liep met mij 
mee toen ik een keer de speakers ophaalde om ze opnieuw op te laden. Ze zei: “maar 
een zondebok, dat is iemand die wordt uitgekotst, waar je van af wilt. Het is toch wel 
apart dat zoiemand de belangrijkste figuur geworden is in zo’n religie’. Ik herhaal deze zin 
nog even een keer, omdat haar verbazing ons helpt om opnieuw naar Jezus te leren 
kijken. Ze zei: “maar een zondebok, dat is iemand die wordt uitgekotst, waar je van af 
wilt. Het is toch wel apart dat zoiemand de belangrijkste figuur geworden is in zo’n 
religie’.


Dat is precies waar ons tweede bijbelgedeelte over gaat. Dat er in het evangelie een 
merkwaardige ommekeer plaatsvindt. De boel op z’n kop wordt gezet. Dat de verliezer de 
winnaar wordt, de zondebok de bron van leven. In de taal van de bijbelschrijver 
Johannes: dat de vernedering van Jezus zijn verhoging wordt…Dat is trouwens de hele 
bijbel door een beweging, dat de laatsten de eersten worden, de mensen naar wie 
niemand omkijkt de vindplaatsen van God. Dat wat en wie mensen waardeloos vinden, 
voor God oneindig belangrijk is…En wie in de ogen van mensen waardeloos is, voor God 
oneindig belangrijk is. 


Het is de rode draad in het evangelie volgens Johannes. Dat de dood van Jezus ook zijn 
verhoging is, zijn overwinning. Omdat het ons de ogen opent. Wij wakker gemaakt 
worden. Wakker geschud. En we niet meer zomaar door de wereld kunnen gaan alsof we 
van niets weten. We leren te kijken naar de wereld door de ogen van Christus. 


5. Niet wegsturen maar navolgen 

Precies daarom klonk uit een van die bokken ook de woorden uit de bijbel. Niet om 
mensen tot een kerk te bekeren, of ergens naar toe te brengen, maar omdat dat aloude 
verhaal, die geschiedenis zo fundamenteel is, en ons de ogen opent. Wakker maakt, alert 
voor alle zondebokken die geofferd worden in ons samenleven hier en nu met elkaar. 
Waar slachtoffers de prijs betalen voor schijnbare vrede en verbondenheid van de 
omstanders. Toen. En nu…


Tot slot. Het wonderlijke van het evangelie van Pasen is precies wat die toevallige student 
zei: “dat zo iemand de belangrijkste figuur is geworden”. Niet het aanwijzen en wegsturen 
van een zondebok brengt je vrede, maar de navolging ervan. Dat horen we in onze 
voorbereiding op het Paasfeest: dat de Jezus waar mensen om de lieve vrede van af 
willen degene is die ons echte vrede brengt.


Amen.
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