
Zondag 8 september 2019  STARTZONDAG  Dynamisch Geloven 

Regien Smit 

Schriftlezingen: Zacharia 9:9-10  En Kolossenzen 2: 6- 3: 4 

Van de week was er een boekbespreking bij De Wereld Draait Door: ‘De meeste mensen deugen’   

Een nieuwe geschiedenis van de mensheid. Van Rutger Bregman. De boodschap:   

Als we er maar vanuit gaan dat de mens goed is, dan kan alles anders. De koordjes kunnen weer uit 

de brievenbus hangen, we hebben geen passwords meer nodig voor onze bankrekening, en 

verzekeringsmaatschappijen hoeven hun premie niet te verhogen vanwege de bestrijding van fraude 

en de belastingdienst kan gehalveerd omdat de aangiftes niet meer hoeven te worden 

gecontroleerd. Het zijn de regeringen die er baat bij hebben om mensen te wantrouwen, zo is het 

adagium. 

De gretigheid waarmee dit boek wordt ontvangen laat zien hoe verleidelijk het is om alle problemen 

van het leven in één allesomvattende oplossing, één mal te gieten. Maar de gevaren en gevolgen van 

allesomvattende ideologieën zien we nog elke dag. Ook in het christendom trouwens. Benny Hynn 

een wereldbekende prediker van het welvaartsevangelie heeft afgelopen week erkend dat hij fout 

zat met zijn ‘zaai en u zult honderdvoudig terug ontvangen ideologie’. Als je arm was, kwam dat 

vanwege te weinig geloof. Als je ziek was en niet genas, was dat je eigen kleingelovigheid. Nu, terwijl 

hij steenrijk is geworden van het geld dat arme mensen gegeven hebben, erkent hij dat hij de massa 

bedrogen heeft. 

Als wij ‘het thema van dit seizoen’ het afscheid van de machten en structuren vieren, waarvan de 

Kolossenzienbrief spreekt, machten die ons gevangen zetten en ons aanklagen en achtervolgen, is 

dat dan ook zo’n allesomvattende ideologie?  

Niet als we Hem aan het woord laten, die verwacht werd als de Koning van de wereld om alle 

problemen in één keer op te lossen, maar gekomen is met een ergerniswekkende tegendraadsheid 

tegen alles wat maar totaaloplossing heet. Die op de verontwaardiging over het overtreden van de 

sabbatsregel zei: ‘de sabbat is er voor de mens, niet andersom.’ Die tegen de hysterische massa die 

het kwaad met stenen wilde uitroeien zei: ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Die 

hardnekkig die mensen bleef opzoeken die (hoe vervelend!) nooit eens willen meewerken aan het 

ideaalplaatje van het leven: de hoeren, de tollenaars, de sloebers en de zondaars. Die gezegd heeft:  

‘wil je een leven naar Gods hart? Neem dan je kruis op en volg mij.’ 

Nee, het vieren van het afscheid van de machten is geen totaaloplossing, maar houdt helemaal 

rekening met het feit dat die machten er nog steeds zijn en hun verwoestende werk doen. Dat de 

tegenstellingen in het leven en in onszelf niet opgeheven kunnen worden door te doen alsof ze er 

niet zijn. Het is, met de woorden van Rowan Williams: HOOPVOL LEVEN MET IMPERFECTIE. 

Het is vooral niet een set van regels waaraan je moet voldoen, waar de apostel Paulus zo de spot 

mee drijft. Niet aanraken! Niet eten! Niet proeven!  

Het geeft wél aan de machten en structuren de plek die hen toekomt: ze zijn er, maar ze zijn 

onttroond. We zijn er niet immuun voor. We kunnen nog steeds slachtoffer worden van de 

belastingdienst, zoals de ouders die ten onrechte geen kinderopvangtoeslag krijgen, aangeklaagd als 

fraudeurs, terwijl dat onterecht is. We kunnen nog steeds trauma’s overhouden van de ontgroening 

bij Defensie, aangeklaagd als watje, vernederd en geslagen. We kunnen nog steeds als architect 



worden afgeserveerd door de Tweede Kamer, weggezet als megalomaan! Maar ja, die kreeg wel 2,7 

miljoen….. 

In een imperfect en soms heel oneerlijk verlopend leven hebben we één zekerheid, en dat is dat we 

geborgen zijn in Christus. En dat is de identiteit waarmee we leven en elkaar en het leven benaderen. 

En wat dat betekent, daar gaan we een heel seizoen mee aan de slag. Amen! 


