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Preek 

Gemeente van Christus, 

 

Niemand had het gedaan. 

En niemand wist wie het gedaan had. 

Maar iedereen vond het verschrikkelijk dat het gedaan was. 

Zo kun je ongeveer de verhoren van de parlementaire ondervraging 

over de belastingtoeslagen van de afgelopen dagen samenvatten. 

Dat zeg ik niet vanuit een cynische blik richting de overheid. 

Ik neem het gebod van Paulus dat we de overheid hoog moeten 

houden zeer serieus. Ik begin met dit voorbeeld om te laten zien 

hoe macht onpersoonlijk kan worden. Er zijn allerlei mensen 

betrokken bij deze affaire. Maar er is niemand echt 

verantwoordelijk. Dan kan zoiets gebeuren. 

 

Nu zijn we bij dit voorbeeld nog ver weg van de machten waar 

Paulus over schrijft. En toch… Deze zelfde week las ik over een 

boek dat verschenen is. Een fotoboek met foto’s gemaakt door de 

plaatsvervangend commandant in vernietigingskamp Sobibor. Foto’s 

die nu pas openbaar geworden zijn. Daarop zie je gewone mensen 

die met elkaar praten, brieven schrijven of een glas wijn drinken. 

Maar dat wel tegen de achtergrond van de rokende ovens… Heel 

gewone mensen – maar wel deel van een demonisch systeem. 

Een systeem dat er zonder hen niet had geweest… 

 

Daarover gaat het vanmorgen. Over die spanning. 

Paulus schrijft erover in de brief aan de Kolossenzen.  

Dat doet hij ook omdat men daar in Kolosse mee bezig was. 

Met de ‘machten van deze wereld’, zoals hij hier zegt. Letterlijk 

staat daar zoiets als ‘elementen’: de basiskrachten van de wereld. 

Daar had men allerlei ideeën en theorieën over hoe je die in balans 

moest houden. Dat had onder andere met leefstijl te maken. Wat 

je wel en niet mocht eten, het houden van de sabbat. Enzovoort. 

Daar horen we de volgende themadienst nog meer over.  

 

Maar waar het nu over gaat, is het geloof in die machten en 

krachten. Een van de ingewikkelde vragen bij de uitleg van dit 
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gedeelte is hoe je je die machten moet voorstellen. Er waren in 

tijd twee soorten ideeën over. In het Jodendom van die tijd werden 

die krachten persoonlijk voorgesteld als engelachtige wezens. Maar in 

de meer Griekse wereld werden ze juist onpersoonlijk gedacht. Als 

hemellichamen (sterren bijvoorbeeld). En over de vraag hoe Paulus 

daarover dacht, verschillen uitleggers nogal van mening. Het is ook 

een vraag die christenen vandaag soms enorm interesseert. Maar in 

feite maakt het niet zoveel uit. Paulus splitst die machten ook niet 

een voor een uit. Hij neemt niet de moeite om ze allemaal bij hun 

naam te noemen. Dat was de techniek toen om controle te krijgen 

over die machten. Paulus gebruikt alleen die verzamelnaam van 

elementen. Allemaal losse stukjes die samen een reeks vormen.  

Zoals letters samen het alfabet vormen. Samen een systeem. 

In dit geval het systeem van de machten en krachten… 

 

Misschien klinkt het ons wat vreemd in de oren. 

Het lijkt zo’n vreemde combinatie waar die Kolossenzen in 

geloofden. In onze dagen ziet het pakketje spiritualiteit er net 

weer wat anders uit. Maar er is nog steeds van alles op de markt. 

Geloof in astrologie, in de cyclus van de natuur, oosterse religies en 

meditatietechnieken, en zo kun je nog even doorgaan. Ergens zijn 

het voor mensen toch de krachten die het leven vorm geven. En 

waar je rekening mee moet houden in de keuzes die je maakt. 

De naambordjes zijn verwisseld. Maar het werkt hetzelfde. 

 

Die heilige onverschilligheid van Paulus, waarmee hij die machten 

over één kam scheert, past bij de boodschap die hij doorgeeft! Want 

in vers 8 waarschuwt hij voor de ‘holle en misleidende theorieën die 

op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de 

machten van deze wereld… en niet op Christus!’. 

Dat is wat Paulus vooral wil zeggen. 

 

Hij bedoelt niet dat er geen machten en krachten zijn. 

Maar wel dat je als christen weet van een Heer die boven de 

machten staat! En dan denkt Paulus heel concreet aan het kruis.  
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Aan het kruis zijn er twee dingen gebeurd, schrijft Paulus. 

Het eerste is wat Paulus met een heel mooi beeld in vers 14 

omschrijft. Daar staat dat de Here Jezus het bewijsstuk van onze 

zonden heeft uitgewist en weggedaan door het aan het kruis te 

nagelen. Eigenlijk staat er een woord dat zoiets betekent als een 

“handschrift”. Zo stond het ook in ons oude Avondmaalsformulier: 

‘Christus heeft het handschrift van onze zonden aan het kruis 

gehecht’. Dat komt dus hier vandaan. 

Stel je eens voor, dat God een groot papier had. Op dat papier 

schreef Hij, met zijn eigen hand, wat wij, mensen, Hem nog 

schuldig zijn: God liefhebben boven alles. En: onze naaste lief-

hebben als onszelf. Die twee zinnen schreef God op dat papier.  

En in de kleine lettertjes schreef Hij de details erbij. God lief-

hebben betekent: leven naar zijn bedoelingen, zijn schepping   

goed gebruiken, en ga zo maar door. En de naaste liefhebben 

betekent: het goede voor de ander zoeken…  

Eén lange lijst… Maar: uitgewist! 

Weg! Voorgoed! 

 

Dat is het eerste. 

Maar er is nog iets dat er gebeurd is aan het kruis. 

Dat is de plek waar wij bevrijd zijn van de machten. Die machten 

waar de Kolossenzen zo tegenop keken. Die het hele leven leken te 

beheersen. Of moet je zeggen: lijken te beheersen. Paulus schrijft: 

aan het kruis heeft Christus hen openlijk ten toon gesteld. Hij heeft 

ze ontwapend. En tegelijk heeft hij ze te kijk gezet. Ontmanteld. 

Uitgekleed.  

 

Misschien kunnen we het iets concreter maken. 

Want hoe ging het bij de kruisiging van Jezus? Wie was daar 

voor verantwoordelijk? De Joden? Zij konden het vonnis niet zelf 

opleggen. Pilatus dan? Hij waste zijn handen in onschuld. En stuurt 

Jezus naar Herodes. Maar Herodes stuurt Hem terug per kerende 

post. De soldaten misschien? Die doen wat hun bevolen wordt… 

Het systeem kruisigt Jezus… En niemand heeft ’t gedaan… 
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En op de achtergrond speelde de duivel een listig spel. 

Maar Paulus draait het perspectief in één keer om. Juist aan het 

kruis worden de machten ontmaskerd. Je kunt Hem wil kruisigen, 

maar niet Zijn liefde voor ons doden. Juist aan het kruis zie je wie 

de macht – de echte macht – in deze wereld in handen heeft. God!  

Het kruis is geen nederlaag, maar Gods overwinning. Aan het kruis 

heeft Christus de machten ‘uitgekleed’, te kijk gezet. Eens en voor 

goed. Ze zijn niet meer wat ze waren. Daarom is Paulus zo kritisch 

op het geloof in die machten en krachten! Want je leven ligt niet  

in hun handen. Maar in de handen van de gekruisigde Christus! 

Machteloos aan het kruis gespijkerd. Maar juist zo machtig! 

De macht van de liefde die zichzelf geeft voor anderen! 

Dat is de macht waar jij en ik in mogen geloven! 

 

Dat is wat Paulus bedoelt als hij schrijf in vers 9 en 10: “Want in 

hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één 

bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u 

van die volheid vervuld.” Nergens anders zie je zo duidelijk wie 

God is dan in Christus. En dan vooral aan Christus als Hij aan het 

kruis hangt. Daar zie je de onvoorstelbare liefde die God voor ons 

heeft. En hoe Hij ons leven heeft meegenomen naar God toe! Als je 

dat gelooft, maakt dat het leven heel eenvoudig. Het bevrijdt je 

van angst en van kramp… De grote confrontatie met de machten  

is geweest! Je mag leven vanuit die overwinning.  

Omdat je weet van Christus!  

 

Maar juist daarom ga je ook scherper leren zien! 

Word je kritischer… In de herfst van 1940 waren de eerste 

maatregelen tegen de Joden genomen door de Duitse overheid in 

Nederland. Het was allemaal nog niet zo ingrijpend. Van deportatie 

was nog geen sprake… Maar de Amsterdamse predikant Jan 

Koopmans dacht daar anders over. Hij schreef een illegaal pamflet 

met de titel Bijna te laat! Bijna, maar nog niet helemaal! Daarom 

riep hij Nederlanders op om in verzet te komen tegen anti-Joodse 

maatregelen van de Duitse bezetter. Het is nog niet te laat… 
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We weten hoe het is afgelopen. Koopmans’ pamflet kon het tij niet 

keren. Vandaag de dag zou zo’n pamflet over andere dingen gaan. 

Over klimaatverandering bijvoorbeeld. Over de macht van de Big 

data. Of over de ongelijkheid tussen rijk en arm, Noord en Zuid in 

deze wereld – niet alleen als het gaat over geld en ontwikkeling, 

maar ook over de beschikbaarheid van het coronavaccin…  

Zo gaan de dingen nu eenmaal altijd, zeggen we dan. 

Of is dat de leugen die ‘wij’ in stand houden? 

 

Geloof in Christus’ macht – de macht van Zijn liefde – maakt je  

ook kritisch naar alle vormen van onderdrukking! Omdat je  

weet van het bevrijdende evangelie in Hem! 

Amen 


