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Verkondiging zondag 12 september 2021    13e zondag van de zomer 
De Schutse, Uithoorn     Afscheid Cathérine Verviers als jeugdwerker 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezingen: Jesaja 45:1-15 – 
Johannes 7:25-31 
 
Gemeente van onze Heer, 
Wie ben ik, en wie wil mij kennen? 
Wat een vraag. Misschien wel de vraag waar we als mens mee worstelen. Want we willen dat graag: 
gezien worden, ertoe doen, niet genegeerd maar voor vol aangezien. Elk mens wil dat: van de 
overlast gevende opgefokte jongere die ‘respect!’ wil, en agressief wordt als ‘ie ook maar denkt dat 
‘ie dat niet krijgt, tot de eenzame oudere in een verzorgingshuis, die meer wil dan een stem uit de 
muur die zegt dat ‘ie toch echt niet zo vaak moet bellen.  
 
Beide verhalen vanmorgen kunnen maar heel beperkte aandacht krijgen, in een dienst waarin nog 
meer moet gebeuren, dus ik richt me op dat ene punt, waarin die verhalen elkaar volgens mij raken; 
en niet alleen volgens mij, ook volgens de meelezers van maandagavond. ‘Wie ben ik?’ is geen 
simpele vraag. Wij mensen zitten ingewikkeld in elkaar, een beetje zoals zo’n Russische Matroesjka-
pop waarvan je laag na laag afpelt. Wij zeggen wel ‘Ik ben nou eenmaal wie ik ben’, maar dat is niet 
waar, we zijn vaak anders dan anderen en wijzelf denken, we kunnen mee- en tegenvallen, en zo’n 
uitspraak is eerder wat agressief: je moet het met me doen zoals ik ben en ik ben niet van plan me 
aan te passen, te veranderen. Het is ook hoogmoedig dat te zeggen: Eén is er die dat met recht en 
reden gezegd heeft: ‘Ik ben die ik ben’ (Exodus 3:14). Ik ben er altijd voor jou, en hoe, dat zul je wel 
zien. Die Ene mag dat zeggen, anderen niet, zou ik denken. 
 

* * * 
 
Eerst maar Jozef. We lazen alleen de ontknoping van het verhaal, en we zongen lied als geheugen-
steun voor het héle verhaal. Jozef is typisch iemand die een groot aantal lagen heeft. Arrogant 
jongmens, verkochte slaaf, onterecht van aanranding beschuldigd, gevangene, dromer, en visionair, 
en topmanager aan het hof van farao – bepaald niet een platgeslagen karakter.  
 
Boven dit hoofdstuk staat in veel bijbels geschreven ‘Jozef maakt zich aan zijn broers bekend’ en dat 
is natuurlijk ook zo. Die broers, die Jozef verkocht hadden en hadden zien wegvoeren richting Egypte, 
die kenden alleen maar die onder-farao, die hoge eerste minister, die vriendelijke maar ook heel 
strenge man die het hen verdraaid moeilijk maakte toen hun jongste broer op zijn beurt vals werd 
beschuldigd van diefstal. En die zich dan, als het hele verhaal lijkt vast te lopen, vol emoties – er 
vloeien heel wat tranen in dit hoofdstuk, er wordt gekust en gehugged! – bekend maakt als hun 
verloren gewaande broer. Zijn broers zijn verbijsterd, ze vallen stil, ‘hun ogen branden’, ze voelen 
zich hogelijk opgelaten. De verteller vult niet in, waarom ze zo met schrik en angst bevangen zijn, het 
moet ergens tussen schaamte en angst in zitten: schaamte dat hun rotstreek tegenover hun broer 
onthuld wordt, en angst dat die broer ze nu uit wraak te grazen zal nemen. Maar dat wordt snel 
duidelijk: Jozef is daarboven verheven. Hij is maar op één ding uit, en dat is, het herstel, de verzoe-
ning, het goede leven voor iedereen. Ik moet bij hem denken aan Nelson Mandela: hoe ze het doen 
weet je niet, maar ze weten hun persoonlijke wrok (waar ze alle recht toe hebben) opzij te zetten 
voor het welzijn van iedereen. 
 
Wat een scène! Hollywood-waardig, en het verhaal is ook meerdere keren verfilmd en ver-musicald. 
Vooral deze scène, vol met emoties en tranen, daar zit je op te wachten. Maar er is meer, dit is nog 
lang niet alles. Het blijft niet bij dat Hollywood-moment met aanzwellende violen. 
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Jozef is het prototype van de verhaalfiguur die een verborgen identiteit bij zich draagt, een geheim 
dat op het juiste moment onthuld wordt. Maar ook voor de lezer van het verhaal – die vanaf het 
begin wéét van Jozefs dubbele identiteit – is er nog iets te ontdekken. Want Jozef zegt niet alleen 
‘alles is vergeten en vergeven’ en ‘laten we naar de toekomst kijken’, hij duidt ook wat er gebeurd is 
op een heel speciale manier: 
 
  Maar God heeft mij voor jullie uit gezonden 
  om jullie in het land te laten overblijven, 
  om jullie in leven te houden tot een groots ontkomen. 
  … niet júllie hebben mij hierheen gezonden, maar God. (Genesis 45:7-8) 
 
Dat is bijzonder! Behalve van die verborgen identiteit van Jozef, is er ook sprake van een verborgen 
scriptschrijver van dit hele verhaal. Door dit alles heen, als een rode draad die pas achteraf ontdekt 
wordt, loopt Gods besluit om zijn volk en zo heel de wereld te redden van de hongersnood.  
 
Dat die gedachte problemen oproept als je er een algemene waarheid van maakt, dat is duidelijk. Dat 
bleek al meteen maandagavond: wie onbegrijpelijke tegenslagen, verdriet, verlies heeft meege-
maakt, die bedenkt zich wel twee keer voor ‘ie de loop van de dingen zoals ze gaan aan God toe-
schrijft. Van ongevallen tot ziektes, maar vooral ook de vraag waarom wel hier, maar niet daar, waar 
het óók zo nodig was. Nee, alles aan God toeschrijven, dat maakt de wereld en God onbegrijpelijk.  
 
En tegelijk hebben we zulke verhalen nodig! Dat besef ik steeds meer. Want onze wereld zien als een 
in zichzelf gekeerde opstapeling van de driften en wensen van zoveel miljard mensen en een flinke 
scheut toeval daarbij, daarmee kunnen we niet leven. We zullen ons erbij neer moeten leggen dat we 
in veel wat gebeurt geen zin of betekenis kunnen vinden, maar soms kan Gods toekomst even oplich-
ten, kan er iets gebeuren waardoor je zegt: ‘Kijk, daar!’ Je kijkt met de ogen van het geloof. Daarbij 
worden mensen ingeschakeld – Jozef die zijn best doet, zijn gaven z’n dromen, z’n visie, inzet voor 
het welzijn van mensen, zelfs zijn vijanden. Maar ook, en dat is lastig, worden negatieve dingen 
gebruikt – dat verkopen van die wat arrogante broer, dat kon echt niet. Toch wordt dat gebruikt, 
door God, om zegen te verspreiden. Kan dat alleen in een verhaal, of kan dat ook in het echt, in ons 
leven? Komt zo. 
 

* * * 
 
Jezus heeft ook een verborgen identiteit. Dat is de rode draad door al heel wat lezingen uit het boek 
Johannes. Voor zijn tijdgenoten is Jezus, laat we het maar eerlijk zeggen, ‘te gewoon’. We kennen ‘m, 
we hebben z’n postcode, z’n herkomst, z’n CV, z’n opleiding (of gebrek daaraan), echt, we snappen 
‘m en hij kan het niet zijn. Je dorpsgenoot, je buurman, je eigen broer, dat kan niet de Messias zijn, 
onmogelijk. Tenzij … ook in een dorpsgenoot, een buurman of buurvrouw, broer of zus – of in jouzelf! 
– nog een geheim zou kunnen schuilgaan dat alles anders maakt.  
 
Jezus heeft weet van dat geheim dat hij meedraagt. Hij vertelt daar ook over: ‘Ik ben niet uit mezelf 
gekomen, maar Hij die mij gestuurd heeft, is waarachtig.’ Hij noemt God niet, misschien uit een soort 
eerbied, misschien om de irritaties niet helemáál hoog op te laten lopen, maar hij bedoelt: ik ben een 
Godsgezant. 
 
Dat is wat! Daarbij vergeleken valt de arrogantie van Jozef nog mee, Jozef die zich in een droom een 
ster waande en zijn ouders en broers als zon en maan en sterren voor zich zag buigen. En daarvoor 
kwam hij in een put en in Egypte terecht. Met Jezus loopt het nog heel anders af. 
 
Maar tegelijk blijft Jezus ‘gezocht’. Niet alleen door mensen die hem willen arresteren, maar óók, nog 
steeds, door mensen die hem willen volgen. Want hij maakt het wel waar. ‘Je kunt zeggen wat je wilt, 
maar geloof je nou echt dat de Christus, de Messias, méér tekenen zal doen dan hij? Dat kan niet. Hij 
moet ’t zijn!’  
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Dat geluid klinkt ook. En volgende week zal blijken hoe gevaarlijk dat voor Jezus wordt. 
 

* * * 
 
Nu wij. Hebben u en ik ook zo’n verborgen identiteit? Of zijn wij gewoon zoals we zijn? ‘What you see 
is what you get’ zeggen sommige mensen, of ‘Het is zoals het is’. Je moet me nemen zoals ik ben, ik 
ben niet van plan me aan te passen aan wat jij zou willen, en al helemaal niet om te veranderen, je 
doet het er maar mee. Maar als het goed is, hebben wij een identiteit, waar nog iets aan te ontdek-
ken valt. Zijn wij niet zomaar vast te prikken op één model, zijn we geen flanelbordfiguren die altijd 
dezelfde houding hebben, geen stereotypen die altijd hetzelfde reageren.  
 
We kunnen bot zijn, maar soms ook geraakt worden en zacht en vriendelijk; we kunnen angst 
hebben voor wat op ons afkomt, vreemde mensen die anders zijn, maar de buurvrouw uit Afrika, 
daar blijf je af, want die is OK. En we kunnen stoer doen maar hebben soms een klein hartje. We 
kunnen zoveel zijn als mensen, en laten we ons nou alsjeblieft niet laten vastpinnen op dat ene dat 
we zouden moeten zijn, een pose die we ons aanmeten, een houding die anderen van ons ver-
wachten.  
 
Het zangeressenduo Yentl en De Boer heeft een liedje over mannen, die allemaal ‘zijn zoals ze zijn’, 
en dat valt niet mee. Ze weten iets, ze doen iets, ze kunnen iets, maar ze zijn monomaan, eendimen-
sionaal met hun eigen dingen bezig – en niet interessant, zeggen de dames. Uiteindelijk komt er een 
man, die op de vraag ‘wat doe jij dan’, antwoordt: ‘Ik ben ‘m dan, die man, die je niet in één couplet 
vatten kan’. 
 
Dat geldt voor Jozef – we zongen dat lied van vele coupletten – dat geldt voor Jezus – wat zijn dáár 
niet een coupletten over gemaakt! – en dat geldt hopelijk ook voor ons. Immers, wij dragen onze 
identiteit als gelovige, als volgeling van Christus, bij ons. Die hebben we doorgaans niet voor op de 
tong, dat ligt ons niet. We moeten elkaar vertrouwen, voor we het daarover durven hebben, óók ik. 
Maar ik wil u en mezelf uitdagen dat meer te gaan doen, meer te durven zeggen waar we vandaan 
komen, waar we voor gaan, waar we op vertrouwen, waar we voor leven. Waarom we hier komen, 
en blijven komen – ik deed een voorzet in Op Weg, ik ontving een aantal mooie reacties, er zijn vast 
nog meer mensen die iets te melden hebben.  
 

* * * 
 
Cathérine! Jij hebt dat ook bij je, een eigen verhaal, een eigen inzet, een insteek, drive, en daar heb-
ben wij zes jaar van mogen genieten. We moeten straks afscheid van je nemen, maar het is goed dat 
we je gekend hebben, met jouw verhaal over God en mensen, dat wat aan de oppervlakte te zien is 
en dat wat je van binnenuit met ons hebt willen delen. Goed dat je de kinderen en ons vanmorgen 
nog weer bepaalde bij die vraag, met dat mooie liedje: ‘Ken je mij, wie ken je dan?’1 Een diepe tekst! 
 

Ik zou een woord willen spreken ? Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben / Dat het houdt… 

 
Ja, dat zouden we allemaal willen, maar ook als dat niet lukt, en we geen licht geven – ook dan 
worden we door de ander gekend, – en als Huub ‘de vader van Trijntje’ Oosterhuis dat dicht, dan 
schrijf je die Ander zomaar met een hoofdletter. Hij draagt wie wij zijn, en dat woord houdt het. 
Amen.  
 

 
1 In de dienst is de verkorte versie ten gehore gebracht van Trijntje Oosterhuis met Yosina Kaka, winnares van 
The Voice Kids 2018: https://www.youtube.com/watch?v=rkN30UTul7M. De volledige versie met tekst onder 
andere hier: https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s.   


