
 
Weekopening week 19 – Macht 
 
In een wereld die geregeerd wordt door politieke en economische 
grootmachten zet een nieuw virus het leven stil. Ondanks de enorme 
vooruitgang van de wetenschap staan we hier – op dit moment in elk geval – 
machteloos. Voor veel mensen in Nederland en ook daarbuiten is dit een 
ongekende situatie. 
 
Waar mensen samenleven, speelt macht altijd een rol.  Zeker ook in de 
situatie waarin we nu zitten, door corona. Want wie bepaalt bij voorbeeld dat 
de scholen dicht moeten of dat er zo veel mogelijk thuis gewerkt moet worden? 
Wie regelt de verdeling van mondkapjes? En wie verbiedt het bezoeken van mensen die veel voor 
ons betekenen maar in een verzorgingshuis wonen? 
In het groot en in het klein is macht een factor van betekenis. 
 
Kennis is macht – dat is een uitdrukking waar je vast wel eens van hebt gehoord. 
Misschien denk je daar wel eens aan als je op school de lessen volgt, of thuis aan het leren bent. 
Kennis is macht – dat mag dan misschien zo zijn, maar met die kennis of die macht wordt ook het 
beroep op je eigen verantwoordelijkheid groter. Je kunt je, als je eenmaal voldoende kennis ergens 
van hebt, niet (meer) verschuilen achter je onwetendheid en zeggen - ‘dat wist ik niet’. 
 
‘Ich habe es nicht gewuβt’ – dat zeiden veel Duitsers na de Tweede Wereldoorlog toen het ging over 
de Jodenvervolging en wat er gebeurde in de concentratiekampen. ‘Daar wist ik niks van’ zeiden ook 
mensen in Nederland. Ondertussen is echter duidelijk geworden dat ze er wel degelijk van op de 
hoogte waren…. de kennis hadden…. maar, hoor ik jullie zeggen: niet de macht! En dat was ook zo, 
zeker in het begin van de oorlog. 
 
En toch…. ook al heb je niet de macht, dan heb je nog steeds wel een keuze. Zeker niet eenvoudig, als 
je eigen leven of het leven van mensen die veel voor je betekenen op het spel staat. Toch hebben 
gelukkig veel mensen wel de keuze gemaakt en zich ingezet voor het beëindigen van de 
verschrikkingen van de oorlog, bij voorbeeld door zich aan te sluiten bij het verzet of mensen in hun 
huis te laten onderduiken. Daarmee riskeerden ze hun leven – maar namen ze de regie over een deel 
van hun leven terug. Onder andere die keuze zorgde voor een ommekeer en ondermijnde mede de 
macht van de Duitsers met als uiteindelijk resultaat het einde van de oorlog. 
 
Vandaag, op 4 mei, herdenken we de slachtoffers van die oorlog maar ook de mensen die in andere 
oorlogen het leven lieten – lang geleden, maar ook nu nog. 
 
Morgen, op 5 mei, mogen we vieren dat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam 
aan de Tweede Wereldoorlog – en dat we tot op de dag van vandaag in Nederlan 
 nog steeds in vrede mogen leven. 
Maar ook in vrijheid mogen leren. Op dit moment helaas niet op school maar thuis – 
maar toch, we mogen kennis opdoen, leren van het verleden en met die kennis onze 
blik richten op de toekomst. En daarin onze verantwoordelijkheid nemen. 
 
In de Bijbel kunnen we ook veel lezen over macht, over hoe dat wordt gebruikt en misbruikt – en dat 
laatste zeker niet door de eerste de besten, zoals bij voorbeeld Koning Saul en Koning David. 
In Mattheüs zegt Jezus: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ – dat klinkt best goed: 
iemand die alle macht heeft, almachtig is. Zou toch fijn zijn als die persoon er dan ook even voor zou 
zorgen dat er geen oorlogen meer zijn? En o ja: ook geen corona?  
In een eerdere dagopening heb je kunnen lezen dat God niet ineens naast je op de bank komt zitten 
maar dat je iets van Hem kunt ontdekken en ervaren in een ander.  
Door de vrijheid waarin we mogen leven en waarin we mogen leren, krijgen we macht én 
verantwoordelijkheid. En daarmee krijg ook jij de kans om iets van God te laten zien 
en de wereld een beetje mooier en veiliger te maken. Doe je ook mee?  


