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Toen ik gevraagd werd om een lezing te geven op een dag van het Meldpunt
over macht en onmacht in de bijbel heb ik bijna meteen ja gezegd. Niet omdat ik
daar zoveel over weet maar omdat ik daar zelf ook meer van wil begrijpen. Wie
heeft macht over wie en wat? Waar gaat het fout? Wat doet wie er aan? Ik heb
het me vaak afgevraagd in mijn werk als justitiepredikant twintig jaar lang in
mannen- en vrouwengevangenissen en jeugdzorg.

Ik begon in een mannengevangenis. Ik sprak daar heel regelmatig met een
Antilliaanse man, laten we hem Jim noemen. Hij verdiende geld via jonge
meiden die seks verkochten. Hij was begin twintig, heel stoer als je hem tussen
de anderen zag, maar diep ongelukkig en angstig. Hij schreeuwde het soms
letterlijk uit naar God en huilde als een kind. Zijn moeder had hem als jong
knulletje bij een tante gebracht waar hij werd misbruikt door de oudste zoon van
het gezin. Hij kon dat niet zeggen, want de eigen kinderen werden altijd
voorgetrokken. Hij vluchtte naar zijn oma die ziek was en ging voor haar zorgen.
Voornamelijk door dingen te stelen. Toen hij een vriendinnetje kreeg bleek dat zij
veel sneller geld kon verdienen dan hij en zo konden ze nog eens wat leuks
doen. Het vriendinnetje ronselde nog een paar meiden die wel wilden verdienen,
maar ze hadden wel iemand nodig die voor veiligheid kon zorgen. Het werd een
heel netwerk. Zo droegen ze een bedrag af aan Jim die een wapen kocht en
zich al snel niet meer veilig voelde zonder pistool onder zijn oksel. Jim kweekte
spieren en trad van tijd tot tijd op. Toen stierf oma. Jim verloor alles wat
belangrijk voor hem was. Het vriendinnetje was meer een werknemer geworden.

Els verloor in die tijd haar moeder na een lang ziekbed en haar vader vluchtte in
werk. Zoals ze voor moeder gezorgd had zo zorgde ze nu voor vader. Die twee
rouwende mensen kwamen elkaar tegen, ergens op een hangplek en vonden
troost bij elkaar. Jim was 21, Els was 17. Jim vertelde summier over de vrouwen
die voor hem verdienden maar zei dat hij het niet zou verdragen als Els dat ook
deed. Els trok bij Jim in. Toen werd haar vader alert. Jims kleur stond hem niet
aan en hij kwam er achter hoe Jim aan zijn geld kwam. Els was vastbesloten bij
Jim te blijven. Haar vader gaf Jim aan en die ging al gauw achter de tralies. Els
werd in gesloten jeugdzorg geplaatst. Jim leek niet goed te snappen wat hij fout
had gedaan. Zijn vriendinnetje wilde op deze manier geld verdienen en de
andere meiden waren er door haar bij gekomen, ook voor geld. Hij had ze toch
alleen maar geholpen? Els was een heel ander verhaal.Van haar had hij geleerd
wat liefde is. Hij had geen idee waar ze was en waarom ze hem niet op kwam
zoeken. Hij verdacht de vader die haar uitbuitte.

Toen werd ik overgeplaatst naar een inrichting van gesloten jeugdzorg. En jawel,
daar kwam ik Els tegen.Slachtoffer van een loverboy. Ze was ten einde raad.
Jim had haar nodig. Hij was helemaal geen pooier. Zij had hem nodig, haar
vader was er niet voor haar, ze hoefde hem nu helemaal niet meer.



Dat is de enige keer dat ik een dader en een slachtoffer tegen kwam en met
allebei een intense band kreeg. Ik realiseerde me: ik zou nooit  Jim en Els
tegelijk kunnen begeleiden. Natuurlijk heb ik met Jim gepraat over de absurditeit
om jonge meisjes voor seks te laten werken maar dan zei Jim: ze wilden het
zelf, ze verdienen hun eigen geld er is geen dwang, ik bescherm ze zelfs. En
toch zijn het slachtoffers, maar wie had de macht?

—------------------------------------------

Macht in de bijbel waar gaat het over? Ik sta stil bij het begin, race dan de bijbel
door en hoop weer stil te staan als we in de kerk belanden.

God, schept de hemel en de aarde uit de chaos, uit de oerwateren. Donker en
licht worden gescheiden, hemel en aarde, aarde en zee, En als alles op zijn plek
staat zegt God

Genesis 1: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken;
zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over
het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep
de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk
en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen:
‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag:
heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle
dieren die op de aarde rondkruipen.’

De mens wordt geschapen naar Gods evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk. En
wat betekent dat? Ze zullen vruchtbaar zijn en de aarde onder hun gezag
brengen, heersen over de dieren. Gods machtswoord schept de aarde en uit de
aarde: de mens die de heerschappij krijgt over de aarde. Zoals God scheiding
maakt tussen licht en donker, aarde en zee, zo krijgt de mens als beeld van
Gods de opdracht om een zekere orde te bewaren of zelfs te scheppen zodat
die chaos niet terug komt.

De mensheid, Adam, is mannelijk en vrouwelijk. In hoofdstuk twee wordt
ingezoomd. God kneed uit de aarde een mens, een beeld, en blaast het tot
leven en besluit dat het niet goed is dat de mens alleen is. Hij zal een helper
maken die bij hem past. Een tegenover staat er letterlijk. Niet een maatje zoals
een dier een maatje kan zijn. Een helper. (1). De mens naar Gods beeld is heeft
behoefte aan relatie, aan liefde om te geven en te ontvangen. Zoals er liefde en
relatie is in God, Vader Zoon en Geest. God neemt een kant van de mens (2) en
de mens wordt twee: man en vrouw worden gescheiden hoewel ze ook elk
mannelijke en vrouwelijke kenmerken houden. Verschillende mensen, die alle
twee God liefhebben op hun eigen manier en elkaar liefhebben en de aarde
ontwikkelen en er verantwoordelijk voor zijn. Eén in verscheidenheid. Ze hebben
samen de verantwoordelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat ze zelfs de aarde in
hun macht hebben. We zien inmiddels dat we de aarde uit balans kunnen
brengen. Die twee verlangen er ook weer naar één te worden. Uit die eenheid



komt nieuw leven voort, dat verbonden blijft met vader en moeder tot het zich
losmaakt en een nieuwe eenheid opzoekt. Een dans van liefde.

(1)Het hebreeuwse woord voor helper ‘ezer’ komt ook voor in Psalm 121: God is
mijn hulp en Psalm 124: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’ Er dus geen
sprake van een machtsongelijkheid tussen de man en zijn hulp.

(2)Het hebreeuwse woord ‘sela’ wordt alleen hier met rib vertaald. In Exodus 25
b.v. gaat het over de (zij) kant van de ark en het altaar, in 2 Samuël 16: 13 wordt
hetzelfde woord met bergrichel vertaald in Job 18 : 12 vertaalt men: de rampen
weken niet van zijn zijde. Maakt het veel uit om te vertalen dat de vrouw uit de
rib of van een kant van Adam wordt gemaakt? Nee. Het geeft wel een ander
plaatje: de vrouw wordt niet uit een stukje man gemaakt. Er is de ene kant en de
andere kant. Manlijk en vrouwelijk was eerst ongescheiden, nu kijken ze elkaar
aan. In het Nederlands kan het woord rib trouwens ook kant betekenen. In de
bouwkunde, een rib , ribben in gewelven. (Het woord sela in de psalmen is in het
Hebreeuws een ander woord, met twee andere letters.)

Alles heeft een plek in de schepping, en alles kan groeien, zich verspreiden,
ontwikkelen. De mens is daar het middelpunt van in relatie met God, God weet
hoe het werkt, Hij weet wat goed en fout is. De mens heeft alle vrijheid binnen
die grenzen, maar ook de vrijheid om God te wantrouwen. De mensen worden
aan het twijfelen gebracht door een slang, een dier dat ze juist hadden moeten
beheersen. Ze willen meer weten, volgen hun gevoel, kijken, pakken en eten
wat niet goed voor ze is. Ze hebben nog geen idee van de niet- zichtbare
machten. Ze kiezen ervoor zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Niet het
oordeel aan God. Ze gaan anders kijken, naar zichzelf, naar elkaar. Ze zijn
naakt. Kwetsbaar. Bekeken, beoordeeld. Een oordeel over zichzelf, over elkaar.
De man geeft de vrouw de schuld en de vrouw wijst naar de slang. Het woord
macht krijgt een andere betekenis nu het uit buiten de gehoorzaamheid aan God
wordt ingezet.. God zegt ze wat de gevolgen zijn: de macht van de man wordt
problematisch. De aarde laat zich niet zomaar temmen. Het wordt zwoegen ipv
lekker bezig zijn. En de vrouw: haar vruchtbaarheid zal ook zwoegen zijn.
Zwangerschap en bevalling is in veel culturen levensgevaarlijk en in alle
gevallen pijnlijk. Bovendien zal ze de man begeren en hij zal over haar heersen.
Wat betekent dat? Moet het werk van de man moeilijk gemaakt worden en
mogen zwangerschappen niet veiliger en makkelijker worden? Natuurlijk niet. Dit
is een vloek, een gevolg van de verkeerde keus.Geen voorschrift. Waarom zal
de man over de vrouw heersen? De mens is kwetsbaar. Angst gaat heersen. De
mens met de meeste kracht dankzij zijn hormonen gaat beheersen, controle
uitoefenen. En wat betekent dat begeren dan? Er is een uitspraak: ”Mannen
begeren vrouwen en vrouwen begeren de begeerte van mannen. In de
vrouwengevangenis was ik vaak verbaasd van de loyaliteit van vrouwen. Hun
man is hun gGod geworden die ze zelfs op afstand nog beïnvloedt. Zijn vrouwen
meer afhankelijk in een relatie dan mannen? Als dat zo is moeten vrouwen zich
dan dominanter gaan gedragen en mannen misschien afhankelijker? Er komt
strijd en



competitie in wat een eenheid moet zijn. Dat is niet alleen tussen mannen en
vrouwen, dat gebeurt tussen mensen onderling.

Nog even over macht en gezag. Je kunt gezag hebben en geen macht. Bij
voorbeeld een politie agent wil een auto stoppen maar moet opzij springen om
niet overreden te worden. Hij heeft het gezag maar niet de macht. Een crimineel
kan een auto stoppen door banden lek te schieten. Dan heeft hij de macht maar
niet het gezag. Gezag ordent de samenleving. Dat is het ‘heersen’. Elke
voetbalclub heeft een aanvoerder en coach. De onderwijzer moet gezag hebben
om voor een klas te staan en ook bepaalde machtsmiddelen (ga er maar uit). Bij
revoluties zien we wat er gebeurt als het gezag wegvalt: het wordt een strijd om
de macht en de sterkste wint.

Kaïn is jaloers wordt op zijn broer. Hij voelt zich niet gezien.. Maar God zoekt
hem op en zegt: Pas op!

Genesis 4:6 ‘Handel je slecht dan ligt de zonde op de loer (letterlijk staat er dat
de zonde gehurkt aan de deur staat) begerig om jou in haar greep te krijgen.
Maar jij moet sterker zijn dan zij.’ De zonde wordt hier als een roofdier geschetst
dat getemd moet worden. Wie heeft de macht? We moeten over iets in onszelf
heersen. Zelfbeheersing. Kaïn (zijn naam betekent speer) slaat Abel
(ademtocht) dood. De sterkste wint. Het kwaad escaleert. De chaos komt terug.
De aarde verdwijnt weer onder water, maar niet voor lang. God begint opnieuw
met mensen, elke keer weer. Maar macht, relaties en liefde blijven een probleem
zolang de mens beslist over goed en kwaad. Meestal beslist de machtigste wat
goed en kwaad is.

Wat voor structuur is nodig om de macht weer een goede plek te geven zodat
menselijke relaties en de aarde en de natuur floreren? Israël krijgt wetten na hun
bevrijding van de slavernij onder de macht van Egypte. Om te leren vrij te leven.
Wetten over God en mensen. ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf
De verleiding is groot als je goden leert kennen die wat menselijker zijn. Die
beloven te doen wat jij wilt als jij doet wat zij willen. De tijd van de richteren is
chaos. Doen wat goed is in eigen ogen, onderdrukt worden en je vrij vechten.
Dan worden macht en gezag gecentreerd in een koning. Naast de koningen
treden profeten op die erop blijven wijzen dat de macht afgeleide macht is van
God en in dienst moet staan van mensen. Maar ook de koningen die hun macht
van God krijgen raken verslaafd aan de macht en angstig om die te verliezen.
Het is opvallend is dat de grote koning David de zelfbeheersing heeft om Saul,
die hem naar het leven staat, te sparen ook al heeft hij de macht hem te doden.
Maar hij verliest zijn zelfbeheersing en gebruikt zijn macht om een vrouw in bed
te krijgen en probeert de gevolgen weg te moffelen totdat een profeet hem laat
zien hoe fout dat was. Als de zoon van zijn ene vrouw de dochter van zijn
andere vrouw verkracht en vernedert gebruikt David zijn macht halfslachtig wat
uitloopt op een broedermoord. Macht, seks en geld: het worden zomaar
afgoden. Wetten geven richting maar zijn niet afdoende. De profeten
waarschuwen: probeer niet God te manipuleren om te doen wat jij wilt. Zoals de



profeet Micha: Micha 6: 7-8 Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden
rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn eerstgeborene
geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig
leven?’
8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je
God.

Noem één mens aan wie je de wereldmacht zou willen toevertrouwen. Wat voor
hoop is er? Op een gegeven moment vertrekt God uit de tempel. Zijn volk wordt
weggevoerd uit het land. Wie kan het volk dat een voorbeeld moet zijn van leven
in relatie met God redden? En daarmee de wereld die door dat volk gezegend
moet worden? De profeten schrijven: Het oordeel hangt in de lucht, maar ook
een nieuw begin. De verlossing komt uit onverwachte hoek, van Iemand die
onbeduidend is, een nieuw takje aan een omgehakte boom. Dat is nog wel
bekend: God koos vaak niet de oudste, de grootste. Maar Jesaja schrijft:

Jesaja 53:Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun
wandaden op zich. 12 Daarom ken Ik hem een plaats toe onder velen en zal hij
met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich
tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het
voor zondaars op.

De verlosser verlost niet door macht maar door de macht helemaal aan God te
geven en zelf onmachtig te worden. De nieuwe machthebber zal niet alleen de
aarde beheersen en zichzelf, Hij zal de zonde zelf moeten aanpakken en de
dood die daar het gevolg van is. Dat zal alleen kunnen door alle macht terug te
geven aan God. Hij zal God moeten laten zeggen wat goed en kwaad is ook als
het er absoluut niet goed uit ziet.

Als Jezus zijn werk begint leest Hij in de synagoge in Nazaret Jesaja 61:

Jesaja 61 1 De geest van God, de HEER, rust op mij,want de HEER heeft mij
gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating
bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om een genadejaar van
de HEER uit te roepen (en een dag van wraak voor onze God)

‘Ik ben het, die gezalfde,‘zegt Jezus en Hij laat de laatste regel van de profetie
weg. Johannes de doper, die waarschuwde voor de bijl aan de wortel van de
boom, ervaart dat de dag van wraak er nog niet is. Dat wil niet zeggen dat Jezus
niet over het oordeel praat. Integendeel. Maar het is niet wat men verwacht: het
volk van God tegenover de heidenen. Ook niet de vromen tegenover de
zondaars. Iedereen zal moeten sterven aan zichzelf, achter Jezus aan. Hoe ziet
dat er uit? Jezus roept zijn volgelingen op te worden als een kind, maar
waarschuwt voor het oordeel.



Matteüs 18 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is
eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich,
zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en
wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.
4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk
van de hemel. 5 n wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, die ontvangt Mij. 6
Maar wie een van de geringe mensen die in Mij geloven ten val brengt, die kan
maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de
diepte verdrinken.

Het eindoordeel ligt niet in de handen van een mens. Jezus vangt als het ware
het oordeel voor ons op. Macht gaat eruit zien als zwakheid. De dood wordt
verslagen, maar de volgelingen van Jezus worden vervolgd. Een leerling is niet
meer dan zijn Heer. Hun macht gaat ondergronds. Als zaad, als zout, als gist.
Mensen die zich niet laten verleiden tot machtsspelletjes of aanpassen aan een
cultuur van likes en roddels en canceling. Mensen die zeggen: jij hebt niet de
macht om mij jou te laten haten. Mensen die kunnen verdragen en liefhebben
omdat ze kracht van God ontvangen.

Dat wil niet zeggen dat er geen structuren en wetten meer nodig zijn. Paulus
geeft veel suggesties voor het leven in de Romeinse tijd. De boel gaat niet op de
kop. Slaven blijven slaven, de man blijft heer van het gezin maar ze moeten
elkaar dienen, elkaar onderdanig zijn, staat in de NBG vertaling, elkaars gezag
aanvaarden. Niet dominant en niet slaafs. De mindset wordt veranderd en dan
veranderen langzamerhand de structuren mee.

Wat betekent dat in onze tijd? We zien aan de ene kant de macht op hol slaan
met wapens die de wereld kunnen vernietigen. Aan de andere kant kan een
onzichtbaar virus de hele wereld lam leggen. De macht ligt niet automatisch bij
de machthebbers. Zomaar iemand kan een complottheorie op het internet
zetten, enorm veel volgers krijgen en chaos creëren.

Ja, we hebben regels nodig om samen te leven, om kwaad tegen te gaan. Zeker
op die gebieden waar het zo makkelijk mis gaat. Machtsmisbruik, losgeslagen
seks, geldzucht. Maar we hebben vooral een cultuur nodig waar mensen niet
alleen kwaad proberen aan te pakken maar een veilige cultuur proberen te
creëren. Waar mensen elkaar in hun kracht zetten. Waar bedacht wordt wat
verleidingen zijn voor mensen en hoe ongezonde dingen worden aangepakt
zodat mensen er beter van worden. Waar we niet reageren op macht door
onszelf machtig te maken. Of op haat door te haten. Of op hebzucht om zelf te
gaan hamsteren. Het volk van God in de kerk, dat een zegen moet zijn voor de
wereld, mag daarin voorgaan. Hebben we niet de richtingaanwijzers van de
Schepper zelf?

Terug naar Jim en Els

Jim was iemand met weinig woorden en weinig reflectief vermogen. Els was
heel anders. Na veel gesprekken met therapeuten en met mij zag ze ook wel dat



haar relatie met Jim niet klopte. Het meisje dat altijd had klaargestaan, voor haar
vader en haar lief werd woest op alle twee. Ze begreep dat haar leven een
enorm litteken zou houden. Op een keer hadden we het over vergeving. Niet in
de zin van: ‘geeft niet’, maar omdat die enorme woede haar verlamde. Het was
of Jim en haar vader haar meer in hun greep hadden dan ooit. Ik zette een kruis
neer en gaf haar een touw in handen. ‘Stel je voor dat ik Jim ben, zei ik. Je zit
aan me vast. Loslaten kan niet, het was te erg. Maar nu kan ik nog aan de
touwtjes trekken. Leg het touw eens om het kruis. Vertel God wat Jim je heeft
aangedaan. Je mag ook zeggen hoe je je voelt en zelfs wat je hem toewenst. De
Psalmen doen dat voor. Als je klaar bent laat je het bij God.’ Els deed dat . Toen
keken we. Er was ruimte tussen ons. Ik kon niet meer aan haar trekken of zij
aan mij. Mijn touw, de band met Jim liep  ook aar het kruis. Er was ruimte. Met
Jim zou het nooit meer goed komen waarschijnlijk.. Met haar vader misschien
wel.

Wie heeft de macht? Wie is dader, wie is slachtoffer? Wie kan een eerste steen
gooien? We durven niet meer te oordelen. Wat is goed, wat is fout? Hoe vaak
hebben we ons vergist. Maar dan verzaken we onze verantwoordelijkheid. We
zullen wel degelijk moeten bedenken wat God ons laat zien, in de Bijbel, in de
geschiedenis van de kerk en in de gemeenschap van de kerk nu, wat goed en
fout is.

Soms oordelen we juist keihard. Om eerdere missers goed te maken? Oordelen
over de geschiedenis, over andere culturen. Slachtoffers van eerst kunnen
daders van nu worden. Kan de kerk een veilige gemeenschap zijn waar we
aanspreekbaar zijn? Waar de mensen in de leiding zoeken hoe ieder lid in zijn of
haar kracht wordt gezet? Waar we samen zoeken niet naar wat ik fijn of goed
vind, maar hoe we het licht zijn in de wereld? Want van God is kracht en de
heerlijkheid


