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L a n g  l e v e  d e  k e r k !

T h e m a  4 :  C o n f r o n t a t i e  m e t  d e  m a c h t e n  

 ‘De machten van deze wereld’. Daarover schrijft Paulus een aantal keren in de brief aan de 
Kolossenzen. Kennelijk was men daarmee bezig in Kolosse. Men had er allerlei ideeën en theorieën 
over. Duidelijk was in ieder geval dat men geloofde dat ze een grote invloed hadden op het verloop 
van de levens van mensen en dat je er dus rekening mee moest houden in je leven. 

 Hoe de mensen in Kolosse en Paulus zich die machten voorstelden, is niet helemaal duidelijk. In 
sommige stromingen van het Jodendom werden deze machten en krachten als persoonlijke wezens 
voorgesteld (soort engelen). In de Griekse wereld werden ze juist onpersoonlijk gedacht, o.a. als de 
‘elementen’ (zoals de hemellichamen) die invloed uitoefenden op de wereld hier en nu.  

 In feite maakt het niet zoveel uit. Paulus benoemt die machten niet apart. Hij gebruikt alleen de 
verzamelnaam van ‘elementen’. Allemaal losse stukjes die samen een reeks vormen, zoals letters 
samen het alfabet vormen. Volgens Paulus zijn het ‘holle en misleidende theorieën die op mense-
lijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van deze wereld… en niet op Christus!’. 

 Misschien klinkt het spreken over ‘machten’ ons vreemd in de oren. En toch, als je goed kijkt is er 
niet zoveel nieuws onder de zon. Geloof in astrologie, in de cyclus van de natuur, oosterse religies 
en meditatietechnieken, enz. Het zijn voor veel mensen toch krachten die het leven vorm geven, 
waar je rekening mee moet houden. De naambordjes zijn verwisseld, maar het werkt hetzelfde. 

 Als Paulus dat denken over de machten confronteert met de macht van Christus, bedoelt hij niet dat 
er geen machten en krachten zijn. Maar wel dat je als christen weet van een Heer die boven de 
machten staat! Daarbij denkt Paulus vooral aan het kruis. Aan de hand van twee beelden maakt hij 
duidelijk wat Christus aan het kruis heeft volbracht. 

 Het eerste beeld dat hij gebruikt is dat van het handschrift. Paulus denkt aan een schuldbekentenis 
die werd geschreven voor een bepaald bedrag. Dat ‘handschrift’ (met de schuld van ons leven) heeft 
Christus aan het kruis genageld en zo weggedaan. Vergelijk wat het oude Avondmaalsformulier 
zegt: ‘Christus heeft het handschrift van onze zonden aan het kruis gehecht’. 

 Het tweede dat Paulus benoemt, is dat Christus aan het kruis de machten openlijk ten toon heeft 
gesteld. Dat wil zeggen: Hij heeft ze gefouilleerd en ontwapend. En tegelijkertijd heeft Hij ze zo te 
kijk gezet. De betekenis van het kruis schetst Paulus dus met twee woorden: verzoening van onze 
schuld, maar ook bevrijding van de machten die ons leven beheersen! 

1. Neem even de tijd om elkaar (fysiek of online) goed in de ogen te kijken. Hoe is het? En vooral: 
hoe is het qua geloof? Lukt het om het vol te houden?  

3. Laat beide beelden (het handschrift van onze zonden en de ontwapening van de machten) 
eens op je inwerken. Welk van die beide spreekt je het sterkst aan en waarom? 

2. Wat stel je je voor bij ‘de machten en krachten’ waar Paulus het over heeft? Herken je de 
voorbeelden uit onze tijd die hierboven gegeven worden of heb je nog andere voorbeelden? 

3. Wat stel je je voor bij ‘de machten en krachten’ waar Paulus het over heeft? Waar zie je die in 
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 Het helpt om even in te zoomen op de geschiedenis van de kruisiging. Wie was daarvoor 
verantwoordelijk? De Joden, die Jezus veroordeelden maar niet konden doden. Pilatus? Hij waste 
zijn handen in onschuld. Herodes? Hij stuurde Jezus terug per kerende post. De soldaten? Die deden 
wat hun bevolen wordt… En op de achtergrond speelde de duivel zijn duistere spel. 

 Paulus draait het perspectief om. Juist aan het kruis worden de machten ontmaskerd. De Man van 
smarten is Koning. De Gekruisigde de Overwinnaar. Het kruis is geen nederlaag, maar Gods over-
winning. Aan het kruis heeft Christus de machten ‘uitgekleed’, te kijk gezet. Daarom is Paulus zo 
kritisch op het geloof in die machten! Je leven ligt niet in hun handen, maar in die van Christus! 

 Daarom schrijf Paulus: “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.” 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.  

 Maar juist daarom ga je ook scherper leren zien! Geloof in Christus’ macht – de macht van Zijn liefde 
– maakt je ook kritisch! Over klimaatverandering bijvoorbeeld. Over de macht van de Big data. Of 
over de ongelijkheid tussen rijk en arm in deze wereld – ook als het gaat over de beschikbaarheid 
van het coronavaccin… Tot die confrontatie met de machten zijn we als kerk geroepen! 

 

G e b e d s p u n t e n   

*  Dank God voor het kruis van Christus, als bron van verzoening en bevrijding. 
*  Bid dat we als gemeente en persoonlijk kritisch en confronterend durven te zijn naar de machten 

die vandaag de wereld (lijken te) domineren. 
* Bid voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt in regering en bestuur. Om moed, zodat ze niet 

buigen voor de moderne machten, maar eerlijke keuzes durven maken. 
*  Bid voor de thema’s die genoemd werden: de zorgen over het klimaat, de ongelijkheid tussen rijk 

en arm, enz. 
*  Dank God voor de Doop die je verbindt aan Christus, aan Zijn kruis en opstanding! En bid dat je 

telkens opnieuw vanuit de Doop het nieuwe leven mag leiden!

4. In de preek is een soort vertaalslag gemaakt waarin de machten niet alleen uitgelegd als 
‘hogere, geestelijke krachten’ die op ons leven invloed hebben, maar ook als de meer ‘gewone’ 
krachten zoals je ze kunt herkennen in ons leven nu als deel van het systeem (politiek, 
economisch, enz.). Hoeveel ruimte die machten krijgen, hangt ook af van onze persoonlijke 
keuzes. Denk aan de nazi’s ten tijde van WO II. Heb je als mens altijd een keuze? Kun je nee 
zeggen? Of is dat soms teveel gevraagd? 

5. In het bovenstaande stukje worden een paar voorbeelden genoemd waar machten en krachten 
(economische belangen, machtsspel, e.d.) een rol spelen en waarin je als kerk en ook persoonlijk 
als gelovige kritisch de confrontatie mee aan kunt of zelfs moet gaan. Kies één van die 
onderwerpen uit en praat daar over door. Hoe confronterend durven we te zijn? 

6. Ook in dit gedeelte spreekt Paulus over de betekenis van de Doop. Steeds opnieuw herinnert hij 
de gemeente van Kolosse aan het feit dat ze gedoopt zijn. Hoe zou de Doop je kunnen helpen 
om te leven in vrijheid van de machten, vanuit de bevrijding in Christus?  

 


