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n de film worden twee broer-
tjes gevolgd, vlak voor het 
offerfeest. De oudste, een 

verstandelijk beperkte jongen, 
hecht zich naarmate het feest 
dichterbij komt, steeds meer aan 
het lammetje dat geslacht moet 
worden.

Hoe kwam u op het idee voor deze 
film?
“Het was in het nieuws, dat ver-
bod op ritueel slachten. Ik merkte 
dat ik me daar heel boos over 
maakte. Ik had het gevoel dat ge-
loven het publieke domein werd 
uitgewerkt. Tegelijkertijd snapte 
ik ook wel de gevoeligheid van 
het onderwerp; gehecht raken 
aan een dier is niet voor niks een 
klassiek kinderfilm-thema. Ik zou 
eigenlijk voor mijn afstuderen 
een kinderboek verfilmen. Maar 
dat ging niet door. Ik zat met mijn 
handen in het haar. Toen dacht ik: 
het is mooi om iets te doen waar-
bij geloof en film samenkomen. 
Daar is deze film uitgekomen.”

Wat is uw motivatie juist over het of-
ferfeest te willen filmen?
“Ik zag ooit een kunstwerk van 

Jaap Zijlstra. Hij had een lam ge-
slacht en op een stapel kranten 
gelegd en daar een foto van ge-
maakt. Voor al de ellende die er in 
die kranten staat, daar is dat lam 
van God, Christus voor gestorven, 
was de gedachte. Dat raakte me. 
Het ‘Lam Gods’ was voor mij zo’n 
abstract beeld geworden, een 
theologisch concept. Maar het 
gaat natuurlijk om een lamme-
tje, een beest dat je ontroert, dat 
iets met je doet. Jezus gebruikt 
heel concrete beelden en door 
dat kunstwerk van Zijlstra kreeg 
ik daar weer zicht op. Bij het of-
ferfeest zijn ook ongelooflijk veel 
echte schapen betrokken, en dat 
gebeurt gewoon hier en nu. Van-
daar dat ik dacht: dat is een goede 
invalshoek om met dat beeld van 
Gods Lam aan de slag te gaan.”

Waarom heeft het offer in religieuze 
zin eigenlijk zo’n grote betekenis?
“Als je in een echte relatie staat tot 
iemand anders, dan moet je soms 
dingen opgeven. In de zin van ver-
geving: loslaten, ‘opofferen’ wat 
die relatie in de weg staat. En in de 
zin van overgave, in de betekenis 
van het Engelse to offer: iets aan-

bieden, jezelf overgeven aan de 
ander. Dat heeft een echte relatie 
nodig, dat geldt voor relaties met 
mensen maar ook voor je relatie 
met God. Het offer als ritueel geeft 
daar uitdrukking aan, daarom is 
het zo belangrijk. Voor mij is die 
vraag heel wezenlijk: wat zou ik 
willen overgeven aan een ander? 

Of opgeven voor een ander? En 
voor God? Je echt overgeven aan 
de ander is niet vanzelfsprekend, 
er zijn ook een hoop aantrekke-
lijke en snelle alternatieven voor 
de soms zware commitment van 
overgave. Helemaal in deze tijd, 
met internet en een miljoen keu-
ze-opties. Met de film wilden we 
de mogelijkheid van overgave in 
ieder geval laten voelen, en daar-
mee een (denk-)optie maken. Wat 
me zo stoorde aan de discussie 
over ritueel slachten, is dat niet 

begrepen werd dat je iets aan een 
God zou willen overgeven die je 
niet ziet, terwijl dat zo belangrijk 
is voor zoveel mensen. En dat het 
ook altijd ook pijn doet als je of-
fert. Het is niet: ‘we gaan even 
lekker schapen doodmaken’. 
Een offer doet pijn – en toch wil 
je het doen. Voor moslims doet 

het trouwens ook pijn in de porte-
monnee, het schaap dat voor het 
offerfeest aangeschaft wordt om 
uit te delen kost je al snel driehon-
derd euro.”

Op de achtergrond hoor je de radio, 
met daarop de stem van Marianne 
Thieme, die zich verzet tegen onver-
doofd ritueel slachten. Is Gods Lam een 
politieke film?

“Ik denk dat het geen poli-
tieke film geworden is en dat dat 
goed is. Ik heb veel scènes op-

genomen maar toch geschrapt 
omdat ze een te politieke lading 
hadden. Een voorbeeld van zo’n 
geschrapte scène: Eén van de 
broertjes met een bivakmuts op 
en een slagersmes heeft een hond 
vastgebonden, wat dan de hond 
van Marianne Thieme zou zijn. 
Onder het motto: geef je huisdier 
op of je wetsvoorstel. Die scène 
heeft het dus niet gered. Het was 
vrij politiek begonnen maar het 
accent is verschoven naar de rela-
ties in de film, het verlies van een 
moeder dat op de achtergrond 
speelt, de liefde die de oudste jon-
gen voelt voor het lammetje, het 
loyaliteitsconflict van de jongste 
broer. Ik vind het mooi dat er 
meer aandacht is gekomen voor 
die familierelaties - m’n eigen ge-
loof heeft ook meer weg van een 
familierelatie dan van politiek. 
Politiek is vaak een uitruilspelle-
tje. Het voorstel van Thieme werd 
opgepakt door Wilders die er de 
moslimgemeenschap mee wilde 
pakken maar problemen kreeg 
met zijn Joodse sponsors (la-
chend). Ik heb de politieke kwes-
tie willen agenderen maar wil het 
daar ook bij laten.”

Het offer is een nieuw 
begin van de relatie

Het is een film die je hart weet te raken, en je tegelijkertijd aan het denken zet: 

Gods Lam, de film die theoloog en filmmaker Kees-Jan Mulder (1986) als afstudeer-

project aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Het eind van de film is verrassend; er 
wordt niet geofferd, of althans, dat 
wordt in het midden gelaten. Of zie ik 
dat verkeerd?
“Ik wilde die interpretatie inder-
daad openlaten. Ik hoop dat op 
de scholen en in de kerken en 
moskeeën waar de film vertoond 
wordt het gesprek daarover ont-
staat. Elke interpretatie heeft te 
maken met je eigen referentieka-
der. Daarom is het zo belangrijk 
om erover te praten.”

Hoe zou een Joods jongetje of een mos-
limjongetje die scène dan interprete-
ren?
“Laatst bij een vertoning zei ie-
mand van een moskee: ‘Goed 
dat het lam niet geslacht wordt, 
want het is nog geen halfjaar 
oud. Het zou niet eens geofferd 
mogen worden.’ Dat klopt inder-
daad. Daarom is het ook de dag 
vóór het offerfeest, wanneer de 
film afloopt. Een dochter van een 
imam die ik sprak tijdens de re-
search voor de film zei dat als je 
echt veel om zo’n schaap geeft, 
dat het wel voorkomt dat er op 
de laatste dag nog een ander 
wordt gekocht. Zo zijn er aller-

lei interpretaties mogelijk. In de 
moskee ging de discussie over de 
opvoeding van een gehandicapt 
kind, hoe je dat aanpakt. Bij een 
vertoning op een school vertelde 
een jongen hoe erg hij zich in een 
hoek gezet voelt, elke keer dat 
het over ‘de moslims’ gaat. Dis-
criminatie is best ingeburgerd, 
ik kwam er zelf achter tijdens het 
filmfestival. Mijn Marokkaanse 
acteur, Soufiane Moussouli, had 
vier vrienden meegenomen naar 
de première. De mevrouw die 
de kaartjes controleerde sprak 
ze aan in de zaal: ‘Hoe zijn jullie 
hier binnengekomen?’ Terwijl 
hij acteur is én een kaartje had 
gekocht!”

De film is bedoeld als onderdeel van 
een lespakket op scholen. 
“Dat klopt. Theodoor Meeden-
dorp en Loes Mulders van de VU 
hebben drie lesbrieven gemaakt 
bij de film; een over het thema 
‘wat is je dierbaar?’. Een andere 
lesbrief is voor het godsdienston-
derwijs: wat staat er in de Koran? 
Wat in de Bijbel? En de derde 
lesbrief gaat over godsdienstvrij-
heid. Wat mag de overheid wel 

en niet beslissen? De film mag 
gratis gebruikt worden in kerken 
en op scholen, en ook het lespak-
ket komt gratis beschikbaar.” 

Wat heeft de film met het christelijk 
geloof te maken?
“Enerzijds heb ik de motivatie 
die ook Willem Zijlstra heeft: de 
herwaardering van Bijbelse beel-
den, ten opzichte van dat hele ra-
tionele. Dat je met nieuwe ogen 
naar het Godslam gaat kijken. De 
slotscène van de film kun je op 
verschillende manieren interpre-
teren. Wat mij aanspreekt is dat 
de vader de zoon omarmt, dat wat 
tussen hen instaat is weg en zo is 
er ruimte elkaar te omarmen. De 
grondgedachte van de film is: het 
offer is een nieuw begin van de re-
latie. Dat is voor mij wezenlijk aan 
christelijk geloof, en daaraan heb 
ik geprobeerd beelden te geven.”

Nels Fahner

Film en lespakket zijn gratis te bekijken 
en te downloaden via www.godslam.
nl

  

Kees-Jan Mulder maakte indrukwekkende film Gods Lam

‘Wat zou ik willen overgeven aan 

een ander? Of opgeven voor een ander? 

En voor God?’

Het ‘Lam Gods’ is een ab-
stract beeld geworden. De 
fi lm maakt het weer con-
creet.
Screenshot uit de fi lm.
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