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DIENEN 

Lezing: Genesis 41,37-46 

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. (Marcus 

10,43) 

 

Weinig herinnerde meer aan de Hebreeër die Jozef was. Zijn naam was niet eens 

Jozef meer. Hij zou voortaan Safenat-Paneach heten. Het was een Egyptische 

naam. En hij kreeg ook een Egyptische vrouw. Anet heette ze. Dochter van een 

Egyptische priester. Het leven van Jozef had volledig de kleur van zijn omgeving 

aangenomen. Hij was opgegaan in de omringende cultuur. 

Maar juist zo kun je misschien in hem al de contouren zien van de latere kerk. De 

kerk die – zoals de apostel Paulus zou schijven – de Joden een Jood en de Grieken 

een Griek moet zijn. Het leven delend van de mensen waarvoor ze bedoeld is. 

Op die manier zal ze ook een gestalte van Christus zijn. Hij werd aan ons mensen 

gelijk. Hij deelde dit toevallige, wisselvallige leven met ons. En hij leerde zijn 

leerlingen een zoutend zout te zijn. Zout – als het ergens in gestopt wordt zie je 

het niet, maar je merkt het wel. Het dient de smaak.  

Dienen – daar heb je het woord. Jozef diende de Egyptische samenleving. En 

dienen maakt onzichtbaar. De ware dienaar is als een goede scheidsrechter bij 

een voetbalwedstrijd: die valt niet op. Wie dient, vestigt de aandacht niet op 

zichzelf. Hij wordt als het ware onzichtbaar.  

Niet dat je daarmee krediet opbouwt. Jezus was ook realistisch. ‘Jullie weten dat 

de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers,’ zei hij tegen zijn 

leerlingen. Waar mensen alle touwtjes in handen hebben, daar is vaak sprake 

van macht, zelfhandhaving en geweld. Jezus, de grote dienaar, zal er zelf het 

slachtoffer van worden. De nazaten van Jozef zullen er ook het slachtoffer van 

worden en zuchten onder dwangarbeid. De kerk zal er het slachtoffer van 

worden. Tot op de dag van vandaag. 



Eeuwenlang was de christelijk kerk in het Midden-Oosten deel van de bestaande 

cultuur. Sterker, veel kerken behoren tot de oudste vormen van christendom en 

overleefden opeenvolgende culturen. Nu worden talloze christenen uit Midden-

Oosten-landen verdreven als vreemde elementen. Aan 2000 jaar christendom in 

het Midden-Oosten lijkt een einde te komen. En het leed is enorm. Andere 

kerken in de regio doen wat ze kunnen om mensen op te vangen. Maar het is 

vaak teveel. Daarom wordt er ook op ons een beroep gedaan.  

‘Versterk de kerken in het Midden-Oosten’. Dat is het thema waarmee onze 

Protestantse Kerk zich dienstbaar wil maken aan de vervolgde kerk. We worden 

geroepen om dienaar, dat is: diaken te zijn. Om Jozef-gestalte te zijn. Jozef die 

een bevoorrechte positie had. Zoals wij een bevoorrechte positie hebben in een 

rijk en vrij land. Jozef gebruikte die positie om te dienen. Om de samenleving van 

Egypte te dienen. Maar indirect ook zijn broeders die hem straks nodig zullen 

hebben. Laten wij zo diaken zijn voor onze broeders en zusters in het Midden-

Oosten die ons hard nodig hebben.  


