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Gelezen: Genesis 45:1-15 en Johannes 7:25-31 
Titel: Jij bent het waard.  5 
Iemand zei laatst tegen mij: “Wat is mijn leven nu nog waard, ik kan niets meer doen, 
niets meer voor een ander, wat is mijn leven nu nog waard….?” Een hartenkreet 
natuurlijk, van een mens die het gevoel heeft niet zinvol meer te zijn, geen waarde 
meer te hebben. In het gesprek konden we gelukkig samen nog wel een aantal 
dingen vinden waarin deze persoon nog wel degelijk zinvol en waardevol was, maar 10 
het is, denk ik, ook wel herkenbaar, dat gevoel dat je op momenten er als mens niet 
of niet meer toe doet. En dat hoeft dan niet eens verbonden te zijn met ouderdom, 
nee, ook een jongere kan dat gevoel hebben. “Het maakt niet uit of ik er ben of niet, 
men kan rustig zonder mij”. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je daar mee om 
als in een gesprek deze gevoelens geuit worden? Het is natuurlijk al heel waardevol 15 
als deze gevoelens geuit worden. Hoe ga je daar mee om? In het gesprek wat ik net 
noemde, zocht ik samen met de gesprekspartner naar elementen waar uit zou blijken 
dat het leven van mijn gesprekspartner nog wel degelijk waarde had en we vonden 
dat ook, ook echt. Maar stel nu dat we niets hadden gevonden. Geen enkel element 
waaruit blijkt dat het leven waarde had omdat mijn gesprekspartner…op geen enkele 20 
manier iets kan betekenen voor een ander mens. Of kan dat niet? Is er altijd wel iets 
te vinden?  
Ik las in de krant dat een Franse sporter overleden is nadat hij veertig jaar in coma 
had gelegen. Een hele trieste situatie. En toch hebben die veertig jaar waarde gehad. 
In de aanwezigheid, in de nabijheid, hoe pijnlijk het waarschijnlijk ook is geweest. De 25 
mens die dement wordt om een ander voorbeeld te noemen, de mens die diep 
dement wordt, de geliefde niet meer herkent en noem alle pijn maar op, ook die 
mens houdt waarde, ook dat leven heeft en houdt waarde, zelfs als het alleen maar 
in Gods ogen zo is.  
De waarde van het leven van Jozef staat niet ter discussie, tenminste niet in het 30 
gedeelte dat vanmorgen gelezen is. Op andere momenten in zijn bestaan kan die 
vraag wel geklonken hebben want Jozef heeft veel narigheid meegemaakt. Verkocht 
door zijn broers, gekocht als slaaf, beticht van seksuele avances, in de gevangenis 
gegooid daardoor, heel wat meegemaakt. En het is denkbaar, hoewel het niet 
genoemd wordt, dat hij zich zal hebben afgevraagd wat de waarde van zijn leven 35 
was. Maar goed, het verandert en Jozef speelt een belangrijke rol om een naderende 
hongersnood het hoofd te bieden. En als zijn broers dan bij hem komen in Egypte om 
graan te kopen, dan komt Jozef er achter dat zijn broers geleerd hebben en zijn 
jongste broer, de Benjamin dus, wel beschermen en dan wordt het hem allemaal 
duidelijk. En met veel emoties, maakt Jozef zich bekend en zegt hij dat God hem 40 
gestuurd heeft. In de verkoop door de broers heeft God hem, Jozef dus, gestuurd om 
goed werk te doen. De waarde van het leven van Jozef staat dus niet ter discussie, 
niet meer in ieder geval. Ik moet wel zeggen dat ik me wel af vraag of het wel 
helemaal juist is wat Jozef zegt. Heeft God hem gestuurd of heeft God de situatie 
van de verkoop door de broers op een goede manier zo gewend en gestuurd dat het 45 
goed terecht kwam? Dan is de verkoop op zich niet goed, en dat is die natuurlijk niet, 
ook al voorkwam Ruben hiermee dat Jozef gedood zou worden. Dan is de verkoop 
op zich niet goed, maar ergens is het zo geplooid dat het goed terecht komt. De 



heilige Geest kan met een kromme stok recht slaan. En als Jozef zegt dat hij de 
belangrijkste raadsman van de farao is, dan gebruikt hij het woord voor vader. Alsof 50 
hij de vader van de farao is en dan vraag ik me af of Jozef niet een beetje hoog van 
de toren blaast. Want de farao werd beschouwd als een godenzoon en als je dan 
jezelf de vader van de farao noemt……..Het is dus niet het paradijs hier, ook niet als 
je ziet dat er onderscheid gemaakt wordt tussen Benjamin en de andere broers, 
tussen de echte broer en de halfbroers dus. Het is dus niet het paradijs, maar veel is 55 
goed en veel komt goed terecht. En Jozef redt zijn familie, hij redt zijn familie van de 
hongersnood, die waarde van zijn leven blijft buiten discussie. Hij redt ook veel 
Egyptenaren, ook al is dat niet alles goud dat er blinkt. De Egyptenaren worden 
namelijk zeer afhankelijk van de farao.  
Zijn waarde is buiten discussie. De waarde van het leven van Jesus is dat ook. Jesus 60 
is ook gezonden, gezonden door iemand die betrouwbaar is, zoals hij het zelf zegt. 
Ook als zijn volksgenoten, een aantal dan, grote moeite hebben om te zien wie hij is 
en wat hij is, Jesus is gezonden en redt. Zijn leven is, vergelijkbaar met dat van 
Jozef, een leven dat mensen redt. En meer dan Jozef, Jozef redt zijn familie en een 
volk, Jesus redding strekt zich uit tot de wereld. Jesus gaat naar het buitenland en 65 
roept zijn leerlingen op om de wereld in te trekken, tot aan het einde. Jesus redt door 
bevrijding, door woorden, door te zijn. En dan is dat ook niet het paradijs direct, want 
zijn weg gaat gepaard met lijden, met sterven en met opstaan. Maar de redding is er, 
hoe je die ook wilt zien, de weg van Jesus maakt duidelijk dat hij inderdaad 
gezonden is en dat God zich oneindig solidair verklaard met mensen.  70 
In het leven van Jozef wordt zichtbaar dat God redt, in het leven van Jesus wordt dat 
ook zichtbaar. De naam Jesus betekent al: God is redding. In de levens van deze 
mensen is de waarde onomstreden en daarmee in de levens van veel meer. Het feit 
dat God mensen redt, het heilsfeit dat God mensen redt, door het leven van mensen 
mensen redt of op een andere manier, dat feit geeft al aan dat het leven waarde 75 
heeft. “Wat is mijn leven nu nog waard?” een vraag die zomaar kan klinken en vanuit 
een gevoel naar voren komt en heel herkenbaar is. Die vraag mag als antwoord 
hebben dat God mensen redt en in principe alle mensen. En dat is de waarde, dat in 
ieder geval. Dat in ieder geval, want ik denk inderdaad dat er altijd wel iets te vinden 
is in het leven van een mens dat waarde heeft. Ik wil geloven dat zelfs in het leven 80 
van de zwaarste crimineel er nog wel iets van waarde is, ik wil geloven dat God die 
waarde ziet. Waarbij natuurlijk het onderdrukken van de medemens direct moet 
stoppen. En de waarde van het leven, ook van de mens die fouten maakt, zit ook in 
herstellen van fouten of het leren er van, dat is ook een redding. Jozef redde 
mensen, en hij leerde ook dat mensen konden veranderen. Jesus wist dat mensen 85 
kunnen veranderen, kunnen groeien in het bestaan. En ook dat is waarde in het 
leven. De redding die uit Gods hand komt, komt door mensen, komt door mensen 
met een naam, de redding uit Gods hand kan ook anoniem, door de onbekende, 
door jou dus ook. Door te leren, te leren van fouten, door te spreken of te luisteren, 
door er te zijn in aanwezigheid of nabijheid zelfs zonder woorden. Omdat ergens in 90 
dat bestaan, in die aanwezigheid een flard aanwezig is van de woorden uit Gods 
hart, uit haar of zijn ziel.  
En zo gaan we onze wegen, met elkaar en soms ook alleen. Zo gaan we onze 
wegen met de waarde die ons leven heeft, een waarde die groeit, in welk leven dan 
ook. Een waarde die groeit omdat het bestaan gered wordt, gered is, wat er ook 95 
gebeurt. Welke ziekte er ook komt, ons bestaan is in Gods ogen gered en wordt 
telkens weer gered. Zo mogen we onze wegen gaan, met elkaar, soms alleen, totdat 



die Ander er is, die Ander, die ander die ons aankijkt en ons redt, of wij redden die 
ander, jij redt die ander, of redt je dan elkaar? Amen.  


