
 
 

 

Preek rondom thema slavernij  
Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte in Suriname en op de 
Nederlandse Antillen. Deze preek gaat over slavernij, ook over die vormen die anno 2013 nog 
bestaan.  
 

Preek (2023) over Galaten 5:1,2 (2-6 2013)  
 
Broeders en zusters,  
 
Met dit plaatje begon ik de dienst.  
Gebonden of verbonden.  
In beide woorden zit het woord binden. Maar er zit een wereld van  
verschil tussen. Als je gebonden bent ben je onvrij. Maar als je je  
verbonden voelt met iemand dan voel je je helemaal niet onvrij.  
Daarover ga ik vanmorgen een paar dingen zeggen, vanuit de gedeeltes, die we lazen uit de brieven 
van Paulus. Want daar gaat het over vrijheid, over allerlei vormen van gebondenheid, maar ook over 
verbonden zijn met God en mensen.  
 
Ik begin bij de hele concrete slavernij.  
Dat je als mens een slaaf kan zijn. Dat je het bezit bent van een ander. Hij de heer, jij de slaaf. Allebei 
mens, maar hij heel hoog en machtig en jij hebt niks te vertellen. Dat brengt je helemaal in de sfeer 
van gebondenheid.  
Moet je je voorstellen dat jij zo’n slavenbaas zou zijn. Zou het dan lukken om een naaste zijn voor die 
ander. Paulus noemde dat ook in het stuk dat we lazen. Dat dat het grote doel van God met ons is – 
als het gaat over onze onderlinge omgang. Dat we elkaar tot naaste worden en elkaar liefhebben. 
Ingedikt tot één zinnetje wordt het: heb je naaste lief als je zelf.  
Maar wat komt daarvan terecht als de ene mens het bezit is van een ander. Als je een ander mens 
vastbindt, uitbuit als werkkracht. Hoe kun je dan een naaste zijn voor die ander? Hoe kun je in zo’n 
verhouding de ander liefhebben als jezelf?  
 
Dat voelden de mensen toen ook wel, want je had discussies of Afrikanen wel mensen waren. Want 
als ze meer dier waren dan mens, dan had je in ieder geval niet te maken met het grote gebod.  
 
Wat is het moeilijk in een sfeer van slavernij die prachtige aanwijzing van God hoog te houden.  
Dat merk je ook als je in de Bijbel leest over slaven, want die waren er in Bijbelse tijden ook. Als je in 
zo’n gedeelte terechtkomt al lezend, check dan maar eens wat er van dat grote gebod terecht komt: 
je naaste liefhebben als jezelf.  
Zie je daar iets van tussen een heer en zijn slaven. Dat die heer in zijn heer-zijn toch een naaste is 
voor die slaaf. En die slaaf in zijn slaaf-zijn toch een naaste voor die heer. Dat de slaaf zijn heer 
liefheeft als zichzelf en andersom. Je zult merken dat dat een hele worsteling is, want wat is het 
moeilijk om in zo’n heer-slaaf verhouding de ander als naaste te zien en de ander lief te hebben.  

 



 
 

Zoals het trouwens voor ons ook vaak heel moeilijk is om in een ander mens een naaste te zien. Dat 
kan door het gedrag van die ander komen, of omdat hij van een ander volk is, door zijn intellectuele 
vermogens, maatschappelijke omstandigheden, opvattingen.  Of omdat je zo druk bent, of teveel 
met jezelf bezig.  
Er kan zoveel zijn, waardoor het moeilijk wordt om een ander als naaste te zien. Elke tijd heeft denk 
ik weer zijn eigen hindernissen om dicht bij deze mooie aanwijzing van God te komen.  
Zo denk ik dat in Paulus tijd de slavernij een echt obstakel was om de ander als naaste te ervaren.  
 
Slavernij.   
Wat een beschamend onrecht kwam er vaak in mee. Wat is de slavernij ook met de hand op de Bijbel 
verdedigd als de gewoonste zaak van de christelijke wereld.  
En ik zeg er maar achteraan: ik ben bang dat ik, als ik toen had geleefd, daar gewoon aan meegedaan 
had. En misschien wij allemaal wel. Gewoon wijzen op al die slaven in de Bijbel en zeggen: zorg een 
beetje goed voor ze, maar er staat toch nergens dat slavernij moet worden afgeschaft. Jezus zegt het 
niet en Paulus niet. En waarom zou ik het dan zeggen.  
Maar nu we er een tijdje bij vandaan zijn zeggen we: hoe is het mogelijk hè, dat ze dat verdedigd 
hebben. En we hebben het idee dat we als vrije, mondige mensen zoveel meer kansen hebben om 
een ander mens tot naaste te zijn en die ander lief te hebben.  
Nou prachtig als dat zo is. Grijp die kansen dan maar om voor iemand die op je weg komt een naaste 
te zijn.  
 
Dan ga ik een stapje verder.  
De slavernij is afgeschaft, 150 jaar geleden, zei ik.  Maar ik moet er direct achteraan zeggen: de 
slaven zijn de wereld nog niet uit. Ook in 2013 niet.  
Je hebt slaven ver af en dichtbij. Vrouwen dichtbij – hier in Amersfoort of Utrecht bijvoorbeeld. Daar 
zitten er vast tussen die onvrijwillig in de prostitutie zijn beland. Vrouwenhandel.  
Verder heb je illegalen die door werknemers worden uitgebuit, omdat ze toch geen poot hebben om 
op te staan. En dan wereldwijd, dan gaat het je helemaal duizelen. Dan denk ik aan die meer dan 
1000 slaven die omkwamen in Bangla Desh, in die immense textielfabriek. En dat is maar het topje 
van de ijsberg. Mensen die een hele dag werken voor minder dan een euro.  Zo komt slavernij 
dichterbij, vind ik.  
Want wij hebben dan wel geen slaaf in huis rondlopen. Maar er zijn wel lijntjes te trekken van mij 
naar die ander dichtbij of ver weg. Het onrecht om de hoek, dat een man of vrouw wordt aangedaan.  
Of wereldwijd. Mensen. die niet meer verdienen dan een euro per dag met heel zwaar werk. Maar ze 
moeten wel. Niks geen keus. Aan de ketting van weet ik wie. En wat een onrecht zit er aan vast.  
Heb jij een idee hoe je die vormen van slavernij kunt afschaffen: van prostitué in Amersfoort of 
Utrecht tot kinderarbeider in een fabriek in India of Bangladesh. Moeilijk he. Ongrijpbaar vaak ook.  
Als Paulus het heeft over de vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt en ik denk daar even 
over door. Dan merk ik hoe onvrij de wereld is en hoe onvrij ik ook ben. Want ik op allerlei manieren 
vast aan die slavernij van onze wereld. Wat is de wereld gebonden, maar ik ook! Gebonden in 
structuren waar nauwelijks beweging in lijkt te zitten.  



 
 

Ach, al zijn er altijd mogelijkheden. Bijvoorbeeld als je al lopend door de supermarkt je altijd de 
laagste prijs moet hebben. Dat je koop altijd in jouw voordeel moet zijn. Ik geloof echt dat je van zo’n 
soort gebondenheid los kunt komen. En áls je daar van los komt, dan is dat iets van de bevrijding 
waarmee de Heer je vrijmaakt.  
 
Dat is de buitenste cirkel van slavernij. Slavernij die officieel werd afgeschaft, maar slaven heb je in 
2013 nog steeds – dichtbij en op afstand.  
Dan ga ik naar een cirkel van slavernij, die nog wat dichterbij ligt.  
Want ik kan wel zeggen dat de slavernij is afgeschaft, maar het woord verslaafd is er nog steeds. En 
daar zit ook het woord ‘slaaf’ in.  
Langs die weg kan gebondenheid ook heel dichtbij komen. Dat je merkt dat jij niet de baas bent, 
maar ... vul maar in. Dat de fles met sherry de baas is. Of de erotische plaatjes, die je zomaar weer op 
je scherm hebt. Of de gokmachine, waar je maar heel moeilijk aan voorbij loopt. Of het geld.  
Dat je je heel ongelukkig voelt als je een dag niet zou gamen.  
Of probeer je voor te stellen dat een dag door moet zonder sigaret of koffie, zonder mobieltje, 
zonder internet, zonder tv. Je moet er niet aan denken...  Of als het werk het één en het al is en al je 
aandacht en energie opslokt.  
 
Allerlei vormen van gebondenheid. De één ingrijpender dan de ander.  
Maar houd ook daar voor jezelf die bijzondere aanwijzing van God maar eens bij: heb je naaste lief 
als jezelf. 
Dan zul je merken dat bij bijna al die moderne verslavingen van ons, het liefhebben van de naaste in 
het gedrang komt. Soms omdat je met je verslaving de ander echt kapot maakt. Ja,  wat is de impact 
van drank of porno of gokkerij op je gezin, wat doet dat met je vriendschappen? Drank maakt meer 
kapot dan je lief is, zeggen ze dan. Maar dat geldt ook voor als je slaaf bent van het geld, of porno.  
En denk ook eens aan werk, games, tv, internet. Wat doet dat met jou? En wat doet dat met je 
aandacht? 
Want om lief te hebben, om naaste te zijn moet je je aandacht er bij hebben. Maar wat kan werk je 
aandacht opslokken. Zodat je geen aandacht hebt voor degenen die je misschien wel het meest lief 
zijn. En zo kan de spelletjescomputer een slokop zijn of de tv.  
Probeer dat maar eens te peilen bij jezelf. Waar zit ik aan vast? Misschien helpt een woordje als 
’moeten’ wel. Ik hoor soms mensen zeggen: ik moet nodig weer op vakantie. Zo, móet jij? - denk ik 
dan. En waar zit je dan allemaal nog meer aan vast, is mijn volgende gedachte.  
Bij Paulus merk ik dat je om echt lief te hebben, om echt een naaste te kunnen zijn, dat je dan vrij 
moet zijn.  
 
Ik ga naar een cirkel die nog wat meer naar binnen ligt.  
En dan kijk ik nog eens even naar die twee rijtjes uit  
Galaten 5, waar mee Paulus komt.  
Dan daal je echt af naar die laag van gevoelens en  
verlangens diep in je binnenste. Paulus noemt eerst  
de dingen, die soms haast als vanzelf opkomen.  
Boosheid, jaloersheid, hebberigheid, vunzigheid,  
neiging tot gevit en geruzie.  
Voor dat je er erg in hebt, gaan ze een plek in je leven  
innemen. Het incidenteel verkeerde kan gaandeweg structureel  
worden en je steeds meer in beslag nemen. 

ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 

afgoderij en toverij, 

vijandschap, tweespalt, 

jaloezie en woede, 

gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, 

bras- en slemppartijen …

 



 
 

En dat geeft gebondenheid. Wat is het soms ontzettend moeilijk om los te komen van gevoelens van 
boosheid. Soms hoor je mensen vertellen over iets waar ze boos over zijn en al vertellend worden ze 
gewoon weer boos. En jaloersheid. Of als je iets ruziezoekerigs hebt. Wat kan je dat beperken om 
echt open te gaan voor de ander. 
 
Als je dan denkt aan wat Paulus hier in dit gedeelte als ijkpunt neerzet. Dat je je naaste lief hebt als 
jezelf.  Wat bindt al dat donkere wat Paulus noemt je ogen, waarmee je naar de ander kijkt. En de 
oren waarmee je naar de ander luistert. En je handen, onmachtig om de ander de hand te reiken. En 
je voeten om één stap dichterbij te komen.  
Dit soort rijtjes – ja die kun je over je heen laten komen als een rijtje. Ik zou zeggen: laat ze eens 
binnenkomen, misschien wel één voor één, om zo je eigen gebondenheid te leren kennen. En je 
onvrijheid.  
 
Wat is het moeilijk om dat te doorbreken! Wat blijf je daardoor ver af van die heerlijke aanwijzing 
van Paulus en van Jezus, waarin  je Gods diepste verlangen hoort. Dat je de ander lief hebt als jezelf.  
Voel je dat dat heel dichtbij komt als ik dat andere rijtje noem.  
De vrucht van de Geest. Wat is dat uit één stuk!  
Terwijl de donkere, nare dingen, die Paulus daarvoor  
noemt verstrooien, versnipperen, je aandacht opslokken,  
aan je vreten, je binden, meer stukmaken dan je lief is  
en ga maar door.  
Maar de vrucht van de Geest is uit één stuk en maakt heel.  
Proef ze maar eens – één voor één –  
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid  
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
Dat is toch bevrijdend. Jezus bevrijdt! Je ziet dat als Hij  
zich aan zijn leerlingen verbindt, Petrus, Johannes en  
al die anderen. Tot op vandaag doet Jezus dat! Maak alle 
 volken tot mijn leerlingen, zegt Jezus. Zo nodigt Jezus uit tot verbinding met Hem.  
En het aparte is dat je van die verbinding niet minder vrij wordt maar eigenlijk meer vrij. Meer jezelf. 
Een ander mens wordt door Hem. Een ander mens, maar daarin tegelijk meer jezelf. 
Zoals je dat in het ook al een beetje hebt met iemand van wie je heel veel bent gaan houden. Dat je 
je helemaal thuis voelt bij die ander, jezelf kunt zijn, je voelt je vrij in die verbondenheid. En door die 
ander niet minder jezelf wordt, maar meer! 
Zo is het ook met Jezus – die liefde geeft en vreugde en al dat andere.  
Leer het van mij, zegt hij ergens. Ik geef het je.  
Zodat je loskomt uit allerlei vormen van gebondenheid en vrij wordt in de verbintenis met Hem, onze 
Heer.  
We bidden er zo voor. Misschien ook iets om straks na de dienst over te praten met één van de 
mensen van het gebedspastoraat. Om er voor te laten bidden of danken. Of op een ander moment.  
We zingen nu: Hier aan uw voeten Heer.  
 

liefde, vreugde en vrede, 

geduld, vriendelijkheid en goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing

 



 
 

Orde van dienst  
Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst  
Zingen: Lord, I’m bearin’ heavy burdens.  
Sela (Onze hulp)  
Gebed  
Zingen: LB 939 (Op U alleen)  
Voor de kinderen  
Kinderlied Tim 39 (Ik wil luist’ren naar de stem van Jezus)  
Kinderen naar de kringen  
Lezen: Romeinen 8:1-6  
Zingen: PvN 116  
Lezen: Galaten 5:1, 13-26  
Zingen: PvN 129 (solo)  
Preek  
Zingen: Opw 561 (Hier aan uw voeten Heer)  
Gebed  
Zingen: ZR 15 (U bewaart het overzicht)  
Jongerenmoment  
Kinderen komen terug.  
Collecte  
Zingen: VLi 68 (Eindelijk vrij)  
Zegen  
Amenlied LB 425 (Vervuld van uw zegen)  
 
 
 
Preek door ds. Freddy Gerkema 


