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Preek 

Gemeente van Christus, 

 

De Bijbel heeft iets weg van goede wijn. 

Goede wijn moet je leren drinken. Dat moet je echt leren. 

De eerste slok vind je misschien nogal stevig. Maar als je meer 

proeft, dan merk je pas in tweede instantie wat een rijke smaak 

die wijn heeft. Niet dat ik nu zo’n wijnkenner ben, maar goed je 

hoort wel eens wat… En zo is het bij de Bijbel ook. Bijvoorbeeld in 

het gedeelte waar het vanmorgen over gaat. Op het eerste gehoor 

staan daar woorden in die nogal stevig klinken. Al staan er zeker 

ook ‘pareltjes’ in. Maar het zou jammer zijn als we alleen de 

‘snacks’ proeven en de wijn laten staan. Ik hoop dat we  

zullen ontdekken dat het de moeite loont om deze  

woorden van Paulus toch goed te proeven.  

In de hoop dat de afdronk blijft hangen… 

 

“Vrouwen, erken het gezag van uw man,  

zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.” 

Die eerste slok vind je misschien nogal stevig. Zo’n zin kan 

gemakkelijk allerlei associaties oproepen. En dat geldt ook voor die 

andere ‘eerste zinnen’. Voor de kinderen: “Kinderen, gehoorzaam 

je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer.” En even verder 

de slaven: “Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles…” Het 

klinkt bepaald niet allemaal erg modern en geëmancipeerd. 

En dat klopt natuurlijk, want dat bestond ook niet. 

 

Wat is Paulus hier eigenlijk precies aan het doen? 

Nadat hij het heeft gehad over de omgang met elkaar in de 

gemeente, richt Paulus zich nu tot de christenen persoonlijk. Maar 

eigenlijk zeg ik dat zo niet goed. Want Paulus ziet ons leven niet als 

‘losse levens’. Ieder voor zich… Paulus richt zich hier op de 

verbanden waarin je bent opgenomen als mens. 

En dus ook als christen die Jezus volgt. 

 

Het verband van het gezin, van de familie bijvoorbeeld. 

Vrouwen en mannen, kinderen en ouders, slaven en hun meesters. 
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Dat waren de belangrijkste relaties waarmee je dagelijks te maken 

had. Zulke voorschriften kwam je trouwens wel vaker tegen in die 

tijd. In het Jodendom, en ook wel in de Griekse cultuur. En wat 

zegt Paulus nu tegen die gemeenteleden in Kolosse die nog maar 

net christen geworden zijn en moeten leren wat dat betekent in  

de praktijk?  

 

Misschien moeten we beginnen met wat Paulus niet zegt! 

Want dat vinden wij misschien toch wel opvallend. Paulus zegt 

niet: vrouwen, kom op voor je rechten! Het mag allemaal best wat 

geëmancipeerder! Of: kinderen, jullie hoeven echt niet altijd te 

doen wat je ouders zeggen, jullie hebben ook een eigen mening. 

En zelfs tegen de slaven zegt hij niet: ga allemaal maar staken! 

Want slavernij is iets dat God niet wil, waar Hij tegen is… 

 

Waarom zegt hij dat niet? Omdat hij zo conservatief was? 

Nee! Je kunt van Paulus veel zeggen, maar niet dat hij conser-

vatief was. Integendeel, sommige van de meest revolutionaire 

uitspraken in de Bijbel zijn door hem gedaan. “Er zijn geen Joden 

of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent 

allen één in Christus Jezus.” Nee, Paulus zegt dit omdat het niet 

alleen gaat om het doel, maar ook om de weg ernaar toe. Paulus 

zou het niet eens zijn met de bekende uitspraak: Het doel  

heiligt de middelen… Ook de weg ernaar toe telt! 

 

En dus begint Paulus met waar iedereen het over eens was. 

“Vrouwen erken het gezag van je man, kinderen wees je ouders 

gehoorzaam, slaven gehoorzaam je aardse meesters in alles.” Dat 

was niet iets waar men van op keek. Maar dat gold wel van wat 

Paulus daarna zegt: “Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet 

bitter tegen haar. Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat  

maakt ze moedeloos. Meesters, geef uw slaven waar ze  

recht op hebben en wat redelijk is.” Dat was nieuw! 

 

“Mannen, heb uw vrouw lief…”. 

Dat klinkt misschien in onze oren als een open deur. 
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Maar dat was het zeker niet. In die tijd werden huwelijken  

gesloten niet uit liefde, maar vanuit familiebelangen. “Heb je 

vrouw lief”, zegt Paulus. Maar het meest bijzondere is het woord 

dat hij voor liefde gebruikt. Een vorm van agapè! Niet de eros… De 

liefde die jouw verlangens vervult, maar de agapè. De liefde die de 

ander dient. Dat is de liefde die hier gevraagd wordt van de 

mannen! En dan is Paulus nog niet klaar. Want in één adem spreekt 

hij (gedeeltelijk) dezelfde mannen weer aan als ‘vaders’. Het is 

natuurlijk opvallend dat hij hier wel de vaders, maar niet de 

moeders noemt. In die tijd waren vaders eigenaar van hun 

kinderen. Dat zal één reden zijn voor Paulus. 

Maar er zijn verschillende uitleggers die erop wijzen dat het ook  

zo gezegd wordt door Paulus omdat juist bij vaders dit gevaar het 

grootst was. Of is… Wie de schoen past, trekke hem aan! Hoe dan 

ook, zij moeten niet op hun kinderen ‘vitten’, ze niet ‘tergen’ 

(HSV). Met andere woorden, aan die gehoorzaamheid die van de 

kinderen gevraagd wordt, moeten de vaders hun steentje 

bijdragen… En hetzelfde idee zie je ook bij de meesters  

naar hun slaven toe. Daar kom ik zo op terug… 

 

Maar eerst nog even dit.  

Zie je hoe Paulus in één beweging de verhoudingen totaal 

verandert? Je herinnert je misschien nog dat ik een paar weken 

geleden het beeld gebruikte van de twee handen. De ene hand op 

je hoofd, die zegent, die bekrachtigt. De andere is het duwtje in  

de rug. Zoiets doet Paulus hier ook. Maar precies andersom dan je 

zou verwachten. Wij zouden de vrouwen, de kinderen, de slaven 

dat duwtje in de rug geven. Maar Paulus bekrachtigt hen juist  

op de plek waar ze zijn. Het is goed om daar je plek in te  

nemen. Om het gezag te erkennen en gehoorzaam te zijn. 

Het zijn de mannen die het duwtje in de rug krijgen om  

hun verantwoordelijkheid te nemen. En de vaders.  

En ook de meesters – de werkgevers! 

 

En daarmee komen ze eigenlijk op gelijke hoogte. 

Een man die zijn vrouw liefheeft, zal haar niet vernederen. 

Een vader die zijn kind niet tergt, leert zich te verplaatsen in  
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zijn kind. Een werkgever die zijn werknemers geeft waar ze recht 

op hebben en wat redelijk is, kan ze onmogelijk nog uitbuiten.  

 

Bedenk – zegt Paulus – tegen de mensen die slaven hebben, dat 

jullie ook een meester, een heer in de hemel hebben. Je staat als 

mens ook onder gezag. Als het goed is weet jij ook wat gehoorzamen 

is! Ik hoop dat je voelt dat de afdronk van dit gedeelte echt heel 

anders is dan de eerste indruk. Paulus weet dat het onderscheid 

tussen slaven en vrijen, mannen en vrouwen is weggevallen. 

“U bent allen één in Christus Jezus.” Dat is het doel! 

Maar het gaat ook om de weg er naar toe.  

En die loopt niet via revolutie, opstand. 

Die loopt via de weg van het evangelie. 

Bekering, verandering van je hart. 

En daarmee ook van je gedrag! 

 

Daarom ben ik vanmorgen zo begonnen. 

Bij de goede wijn die Paulus ons hier voorzet… 

Maar nu gaan we tenslotte ook nog even naar de pareltjes. 

Want zo kunnen we wat hier staat ook voor onszelf concreet maken! 

En ik zou graag het volgende met u en met jou afspreken. Kies nou 

één zo’n pareltje uit, voor jezelf. Om dat in praktijk te brengen! 

Eén. Precies die ene die je raakt, omdat je weet: 

Dit gaat over mij! 

 

 “Mannen wees niet bitter…”. 

Hoe praat je, hoe denk je over je vrouw? 

En als we het omdraaien: hoe praat je, hoe denk je over je 

man? Hoeveel bitterheid en minachting zit daar eigenlijk in? 

Omdat je steeds in het zelfde kringetje ronddraait?  

“Mannen en vrouwen, wees niet bitter…” 

 

 “Vaders, vit niet op je kinderen, want dat maakt ze 

moedeloos”. Hoe praat je als vader tegen je kinderen. Hoe  

hoog zijn de eisen die je stelt? Moedig je hen aan of is het 

eigenlijk nooit goed… “Dat maakt ze moedeloos”. Kijk vandaag 
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eens in de spiegel als vader of als moeder. En stel je de vraag: 

maak ik mijn kinderen op de een of andere manier moedeloos? 

En hoe kan ik dat dan anders doen? 

 

 “Slaven (werknemers), gehoorzaam je aardse meester in alles, 

niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen 

maar oprecht en met ontzag voor de Heer…” Hoe doe je je werk? 

En hoe ga je om met collega’s? Lik je naar boven (naar je chef) 

en schop je naar beneden (naar degenen die een lagere functie 

hebben)? Nog een stapje verder: doe je je werk om te laten  

zien hoe goed je bezig bent (aan je omgeving)? Of doe je je 

werk vanuit een innerlijke overtuiging: oprecht en met ontzag 

voor God. Hij is je uiteindelijke baas… En dan maakt het ook 

niet meer uit wat je doet. Of je in het onderwijs zit of tomaten 

plukt. Of je op een vrachtwagen rijdt of in het gemeentehuis 

werkt. Of je een eigen bedrijf hebt of in loondienst bent… 

Doe je werk intrinsiek gemotiveerd. En vanuit geloof! 

 

 Nog één parel: “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het 

voor de Heer is en niet voor de mensen…”. Misschien keek je 

even vreemd op toen ik al die verschillende soorten werk net 

noemde. Voor ons idee is er belangrijk en onbelangrijk werk. 

Maar wist dat dat idee niet klopt! Voor God is elk werk even 

belangrijk. Wat een minister doet, is even belangrijk dan  

wat een schoonmaker doet. Kijk zo eens naar jouw werk! 

Wat je ook doet, doe het van harte… Misschien niet omdat  

het leuk is. Werk kan saai zijn. Of verschrikkelijk vermoeiend. 

Maar kijk er niet op neer! Dat is wat Paulus hier zegt. En doe 

het daarom van harte! Ook als je schoonmaakt, doe je iets  

wat lijkt op het werk dat God doet. Hij schiep orde in de  

chaos. “Weet – zegt Paulus – dat je van de Heer een  

erfenis zult ontvangen. Want je Meester is Christus!” 

 

Het evangelie maakt je leven anders. Christus maakt je leven 

anders! In alle opzichten. Dat is de goede wijn die God ons  

voorzet. Het verandert je leven!  

Amen. 


