
Overweging Doopsgezinde gemeente Den Haag 19 maart 2017: 

 

Geen twijfel over 1e dienst hier terug in deze gemeente.  

En ja, de uitnodiging voor DEZE zondag kwam onverwachts.  

Maar toch al op voorbereid. 

 

Voor verhuizing van Den Haag naar Leiden, hier lid in de tijd van Lydia Penner. 

En inmiddels in Voorburg, bijna weer in Den Haag.  

 

Wat Egypte is in de Bijbel, dat is Den Haag voor mij. 

 

Overvloed bijzondere plaatsen. 

 

Jeruzalem – Sodom&Gomorra  

 

Egypte: anders, dubbel 

 

Jozef: verkocht, slaaf,  

 

'Opperslaaf' 

 

Onrecht: vrouw Potifar, gevangenis 

 

Vertrouwen 

 

Heel bekend deel: uitleg dromen 

 

Onderkoning 

 

Familie Jozef 

 

Voedsel, onderdak 

 

Na Jozef: terugval 

 

Slavernij en onderdrukking 

 

Bevrijding uit Egypte 

 

Zo vreselijk dubbel dus dat Egypte: hoogtepunten, dieptepunten... 

 

Het mooist geïllustreerd:   

Nog voordat de periode van hongersnood aanbrak, kreeg Jozef twee zonen bij Asnat, de dochter van Potifera, 

de priester uit Heliopolis. De oudste noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn 

familie had doen vergeten. Het tweede kind noemde hij Efraïm, ‘want,’ zei hij, ‘God heeft mij vruchtbaar 

gemaakt in dit land, waar ik zoveel te verduren heb gehad.’ 

 

Nu is het historisch gezien onduidelijk wat er gebeurd is.  



Welke rol Egypte echt heeft gehad is een vraag voor onder andere archeologen en historici.  

Hetzelfde geldt voor de vraag of die Jozef echt heeft bestaan.  

Maar hoe dan ook, het verhaal gaat ook over mensen van hier en nu.  

Misschien gaat het verhaal ook over u, maar in elk geval zeker ook over mij.Mijn Egypte: Den Haag 

 

Na Wageningen, contrast 

 

Foute beslissing onder druk: woonruimte 

 

Eerste grote baan, maar perspectief? 

 

'woestijn-periode': 

Eenzaamheid, gevangen, DG gemeente DH: meest onzingbare muziek ooit 

Kortom niets loopt: werken, wonen en last but not least relatie. 

 

Haagse hel genoemd 

 

Maar terecht?  

 

Ook plaats ommekeer 

 

DG Den Haag – Crossroads: alpha cursus, Heilige Geest 

 

Woestijn: gevonden worden door God 

 

Ogen geopend, ook dat is Den Haag: beter kiezen, zien hoe ook anderen worstelen 

 

Bevrijding uit Egypte:  

Dan sleutelstad Leiden: tegelijk :start nieuwe baan, opleiding tot pastoraal werker en dominee, relatie. OK, dat 

laatste ging niet in 1 keer goed, geen sprookje.  

Inmiddels getrouwd, vaste baan, gastpredikant, huwelijksinzegeningen 

 

Terugblik: dubbelrol Den Haag. 

 

Misschien heeft u ook een Egypte of een andere heilige plaats. Huiswerk op zondag. 

 

Egypte, geen plaats om begraven te worden.  

Terug naar Jeruzalem. 

De stad der steden. 

Met een prachtige skyline, 

Geen treinstation, 

Maar als je er met de fiets naartoe gaat, herken je haar van verre 

Zodra de sterrenflats in zicht komen weet je dat je er bijna bent: 

In mijn Jeruzalem, de mooiste stad van Nederland: Wageningen. 

 

Voor mij, misschien heeft deze stad voor u een andere betekenis. 

 

Maar op welke plek we ons ook bevinden, en ook als we verdwalen: 


