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Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
In deze tijd van het jaar is er veel sport te zien. Allerlei evenementen zijn er op TV te 
bekijken, voor wie wil uiteraard. En bij sport is er competitie, het gaat er om wie de 
sterkste is, of de snelste of de vaardigste en soms geldt ook de uitspraak: zonder 10 
geluk vaart niemand wel. Competitie draait om winnen of verliezen en de winnaar 
heeft in zekere zin de macht. En zolang het alleen in de competitie om macht gaat, is 
er weinig aan de hand, zeker als het een spel blijft. 
Maar in onze samenleving, in onze wereld, speelt macht ook een rol en soms een 
hele vervelende. De spanningen tussen China en de VS, met een handelsoorlog op 15 
de achtergrond, het is ook een spel om macht waarbij het allang geen spelletje meer 
is. De dreiging omtrent Iran is ook een dreiging met macht, van weerskanten. En wie 
de voorzitter wordt van de Europese Unie, ook dat is een machtsspel geweest. 
Misschien wel een goede overwinnaar uiteindelijk, we zullen het zien, maar het is 
een spel van macht, een spel dat meer is dan een spel. En ook in kerken kan macht 20 
aanwezig zijn en op een verkeerde manier. Ik las deze week opnieuw een verhaal 
over een kind dat in een kerkelijke setting misbruikt is.....te triest voor woorden, een 
beschadiging voor het leven, macht misbruikt. En natuurlijk zijn er meer voorbeelden 
te noemen.  
Macht, het komt ook voor als Jesus leerlingen op weg stuurt. Nou ja, op weg stuurt, 25 
hij gooit ze er uit, als je de griekse tekst letterlijk neemt. Nu neem ik niet aan de 
Jesus ze letterlijk er uit gegooid heeft, maar het is wel een sterke tekst. En 
ogenschijnlijk stuurt hij ze weg met heel weinig macht. Want hij zegt zelf dat hij ze als 
lammeren onder wolven stuurt, lammeren met weinig macht en weinig mogelijkheden 
om zich te verweren als het gaat om wolven. Mensen als lammeren temidden van 30 
mensen die zich als wolven gedragen. Mensen als wolven, en je kunt ze overal 
vinden. Op weg als lammeren onder wolven en dan nog zonder geld, geen reistas 
met schone kleren, geen extra sandalen.....geen bagage dus, los als mens, met 
alleen wie je bent, je herinneringen, je kennis, maar onvoorbereid op wat op je af kan 
komen, geen reserves en eet maar wat je wordt voorgezet, als je al iets wordt 35 
voorgezet. Geen macht, het lijkt op de weg van een pelgrim. Voor mijn gevoel lijkt het 
ook op de weg van het leven, de levensweg. Wij hebben heel wat bij ons op die weg 
en je kunt je indekken voor wat dan ook, je kunt je verzekeren voor weet ik veel, 
sommigen hebben bezit voor tien anderen, een geldbuidel die overloopt, maar op 
een andere manier hebben we niets bij ons. Op een andere manier zijn we 40 
afhankelijk van de medemens en daarmee afhankelijk van God. Veel is niet te koop 
en soms lijkt het erop dat juist de meest waardevolle zaken niet te koop zijn, maar 
alleen maar om te krijgen en te ontvangen.  
Zo stuurt Jesus ze dus weg, ogenschijnlijk zonder macht, maar als ze terug komen 
blijkt dat ze de macht hebben gekregen om op slangen en schorpioenen te trappen. 45 
Figuurlijk natuurlijk, het heeft geen zin om letterlijk op die dieren te trappen. 
Trouwens, wij hebben in Nederland volgens mij geen schorpioenen en ook weinig 
slangen, tuinslangen tellen in dezen niet mee. Nee, de schorpioenen en de slangen 
staan in deze tekst symbool voor de kwade machten. Symbool voor de onverhoedse 



dreiging, de sissende verleiding, een kwade macht die ook aanwezig is in de mens 50 
die macht gebruikt om te overheersen. De leerlingen hebben dus de macht om op 
schorpioenen en slangen te trappen, dus wel degelijk macht. Maar een andere macht 
dan bijvoorbeeld de romeinen in de tijd van Jesus. Die hadden de macht van 
bezetter, van overheerser. Een andere macht dan die machthebbers in onze tijd die 
willen overheersen, een andere macht dan die machthebbers die de ander willen 55 
kleineren of ontkennen. De macht van de leerlingen is niet de macht om sterker te 
willen zijn dan de ander, de macht om te overwinnen, om te winnen van de verliezer, 
nee de macht van de leerlingen is de macht om sterk te zijn met de ander, sterk te 
zijn naast de ander, sterk te zijn bij de ander. En zo is die ander ook sterk, zo heeft 
die ander ook macht naast de leerlingen, naast ons, zo zou ik willen toevoegen.  60 
Het gaat om het koninkrijk van God. Dat mag genoemd worden, dat is aanwezig, dat 
is dichtbij gekomen. Het koninkrijk van God, daarin zijn mensen sterk met elkaar en 
naast elkaar en niet tegen elkaar. Daar is macht niet om te overheersen, maar om 
samen te zijn. Daar worden mensen genezen, volgens mij vooral van de neiging om 
te overheersen, genezen van die kwade machten zoals de schorpioenen en slangen. 65 
Het gaat om dat koninkrijk van God en in de rondgang van de 72 leerlingen wordt dat 
koninkrijk aanwezig. Jesus heeft nog wel gezegd dat ze het stof van hun voeten 
moeten afschudden als ze niet welkom zijn en niet worden gehoord, maar als ze 
terugkomen hoor en lees je daar niets meer over. Het lijkt er op dat ze overal welkom 
waren. Ze kan het dus ook.  70 
Zo kan het dus ook, als het gaat om macht. En volgens mij mag de kerk oefenplaats 
zijn om zo met macht om te gaan, dat wij mensen zo met macht om gaan. Zo mag de 
kerk oefenplaats zijn en ik weet dat het op verschillende plaatsen nog behoorlijk 
geoefend mag worden, want ook in kerkelijke settings komt gebruik van macht voor 
waar je op zijn minst vraagtekens bij mag plaatsen. En het is wellicht ook beter als de 75 
kerk weinig macht heeft, weinig macht over anderen.  
De leerlingen gaan op weg en zo komt het koninkrijk dichtbij. Dichtbij machtelozen, 
zo lijkt het wel, dichtbij de mensen die wonen in bezet gebied en in het gedeelte uit 
Jesaja komt het dichtbij de mensen die wonen in Israël in een tijd dat er weinig macht 
was en veel ellende. Misoogsten, de strijd om het bestaan, armoede, noem het maar 80 
op. Juist daar komt het koninkrijk dichtbij, hoe raadselachtig dat ook is. Jesus' 
woorden en ook zijn daden gaan in tegen wat gewoon en normaal is. Het is gewoon 
dat de machtige het voor het zeggen heeft en de macht heeft. Het is gewoon dat de 
machthebber die schreeuwt en twittert en wat al niet meer het voor het zeggen heeft. 
De lijn van de woorden van Jesus, de lijn van het evangelie staat daar haaks op. De 85 
machteloze zal het koninkrijk zien, het koninkrijk van God staat dichtbij de 
machteloze, op een vreemde, raadselachtige en ware manier. De machteloze die 
macht heeft naast de ander, bij de ander, in een samenleven waarin Gods gezicht 
zichtbaar wordt. Dat is de lijn van Jesus, daarmee komt de verzoening en wij, wij 
mogen meegaan, meelopen, meegaan, als de mens die we zijn, in machteloosheid 90 
en in macht.  
En als er ook nog gesport wordt, met competitie, laat het zijn. Laat het competitie zijn 
op die plek, terwijl ieder weet dat het geen strijd op leven en dood is.  
Wat mij trouwens opviel toen ik keek naar een voetbalwedstrijd op het wk voor 
vrouwen dat is dat op een moment de winnaressen de verliezende partij troostten. En 95 
dat zag er echt gemeend uit. Mooi, ik weet niet of mannen dat ook zo gauw zouden 
doen. Maar goed, misschien nog om te leren. Dat is een voorbeeld van het gebruik 
van macht naast en met de ander. Zelfs een stukje koninkrijk. Amen.  
 


