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Thema 
 
Dienen 
 
J.W. van der Jagt 
 
We leven naar het kerstfeest toe. Opnieuw zullen we vieren dat onze Heiland geboren is. 
Hij kwam in deze wereld om te dienen. Dat heeft Hij zelf gezegd. De apostel Paulus 
schrijft aan de gemeente in Filippi dat Hij de gestalte van een dienstknecht heeft 
aangenomen (Fil. 2). Daaraan is te zien wat Hem bezielde. En de apostel verbindt daar 
de oproep aan, dat deze gezindheid ónze mentaliteit moet zijn: de gezindheid van een 
knecht. Het is in onze tijd geen overdaad om ons daarop te bezinnen. 
 
Laat ik eerst met een paar voorbeelden illustreren hoezeer we in onze cultuur aan deze 
mentaliteit behoefte hebben. 
Vaak is de klacht te horen, dat mensen tegenwoordig zo weinig respect hebben voor elkaar. 
Dat is eigenlijk ook geen wonder. De radioluisteraar en de tv-kijker worden herhaaldelijk 
‘vergast’ op de respectloze manier waarmee over mensen gesproken wordt. Het gebeurt onder 
het mom van vermaak, maar deze ‘humor’ is een regelmatige voeding voor een respectloze 
omgang met elkaar. 
Gebrek aan respect komt heel grof tot uiting in wat vandaag als ‘zinloos geweld’ betiteld 
wordt. Wanneer we ons indenken hoe het in z’n werk gaat, dan zien we een dader die boos, 
om niet te zeggen woedend is. Hij gaat in een ongeremde heftigheid tekeer tegen het 
slachtoffer. Het is pure kwaadaardigheid. Hij braakt allerlei scheldwoorden uit en 
schuttingtaal. Anders gezegd: het is de koude realiteit die Paulus met een paar woorden voor 
ons neerzet in Kolossenzen 3:8: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal. Met 
deze mentaliteit ben je zo vervuld van jezelf, dat je geen respect en geen ruimte voor een 
ander meer hebt. Laat staan dat je een dienaar van die ander zou willen zijn. 
Komt deze op zichzelf gerichte instelling niet op andere wijze uit in de openlijke hebzucht en 
de grootheidswaan van onze kapitalistische samenleving? Je leest over de exorbitante 
verrijking van topmanagers uit het bedrijfsleven. Maar ook hoor je over kostbare 
investeringen die grote ondernemingen nog groter zouden maken. Wat werd er van de zgn. 
‘nieuwe economie’ niet verwacht! Die verwachtingen bleken lucht. Maar wel hoor je dat 
astronomische bedragen aan schuld moeten worden afgeschreven om de ondergang af te 
wenden. Grootheidswaan en hebzucht komen voor de val. 
In het klein valt te signaleren dat veel mensen liever kiezen voor een betaalde baan, dan voor 
het dienen door belangeloze zusterhulp of onbetaald vrijwilligerswerk. 
We beleven een sterk individualisme. Iedere mens staat op zichzelf. Economisch moet ieder 
individu zelfstandig zijn. Mensen worden niet meer gezien in de samenhang van een 
levensverband dat door God gegeven is. Dan is het geen wonder dat men zich niet 
verantwoordelijk voor elkaar voelt, maar alleen nog betrokken is op zichzelf. Zou in dat 
klimaat de dienstbaarheid niet verdwijnen? 
Soms zie je de dienstbaarheid zelfs als karikatuur: mensen die zeggen dat ze het landsbelang 
dienen. Intussen gebruiken ze de publieke zaak als podium voor hun eigen eerzucht. 
Egotripperij als dienaar vermomd. Is dat niet het ultieme bederf van de dienstbaarheid? 
 
Deze voorbeelden geven geen compleet beeld van onze samenleving. Wel tekenen ze een 
mentaliteit die dominant aanwezig is. Ze staat mijlenver af van de gezindheid van de Heiland 
die in Betlehem geboren is. In zo’n cultuur kunnen we als christen alleen maar dienstbaar 
leven, wanneer we die gezindheid steeds voor ogen hebben. 
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Zichzelf gegeven 
 
De mentaliteit van de Heiland van kerst wordt helder belicht in Filippenzen 2. ‘Die in de 
gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf 
ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen 
gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is 
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.’ 
Je kunt er van mening over verschillen of de apostel in deze verzen denkt aan de komst van de 
Zoon van God in het vlees. Zo vatten o.m. de kanttekenaars van de Statenvertaling het op. 
Ook S. Greijdanus betrekt deze woorden op de menswording van Gods Zoon. Dr. L. Floor 
stelt in zijn nieuwe commentaar op de brief aan de Filippenzen, dat het hier gaat om de 
manier waarop Christus Zich onder de mensen gepresenteerd heeft. Maar hoe dat ook zij, we 
blijven voor het wonder staan dat de Zoon van God Zich niet te hoog achtte om mens te zijn 
en als dienstknecht Zichzelf te openbaren. Hij heeft Zichzelf ‘ontledigd’. Of dat nu wil zeggen 
dat Hij de heerlijkheid opgaf die Hij voor zijn menswording bezat, dan wel dat het erom gaat 
dat Hij Zich niet als God liet gelden - het wil beide keren zeggen dat Hij Zichzelf gegeven 
heeft om te dienen. Hij heeft Zich ‘voor anderen ter beschikking gesteld’ (Floor, p. 99). En 
dat deed Hij door gehoorzaam te zijn. In gehoorzaamheid diende Hij God. Zo werd Hij 
knecht. Hij diende als de minste der mensen. Zo diende Hij tot in de kruisdood. Dat was de 
diepste liefdedienst die de Zoon van God voor ons heeft verricht. 
Het is deze zelfovergave die ons van alle zelfzucht verlost en die ons wordt voorgehouden als 
voorbeeld van een betere mentaliteit en een ander gedrag: de gezindheid van Christus. 
 
Dienen als leefstijl 
 
Wie de gezindheid van Christus heeft, krijgt het dienen als leefstijl. Een mens wordt slaaf, 
dienstvaardig en gehoorzaam. Op vele plaatsen laat de Here Jezus deze stijl aan zijn 
discipelen zien. We hoeven dan alleen maar te denken aan de vele gelijkenissen over het 
koninkrijk van God, waarin Hij de kinderen van God vergelijkt met slaven die hun heer 
dienen. 
Wie denkt hier ook niet aan de affaire waarin de vrouw van Zebedeüs bij de Here Jezus komt 
en voor Johannes en Jakobus de twee eerste plaatsen in zijn koninkrijk claimt. Naar 
aanleiding daarvan maakt de Here duidelijk dat de stijl van zijn koninkrijk totaal anders is dan 
die van de wereld. ‘Wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn en wie onder u de 
eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn.’ Hij stelt Zichzelf ten voorbeeld. Hij is niet gekomen om 
Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen (Mat. 
20:20-28). 
De leerlingen van de Here mogen zichzelf ook geen ‘leider’ laten noemen, ‘want één is uw 
leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn.’ En dan 
verkondigt de Here wat in het Oude Testament in allerlei variaties al naar voren komt: ‘wie 
zichzelf verhoogt zal vernederd worden en al wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden’ 
(Mat. 23:10-12; verg. o.a. het lied van Hanna, 1 Sam. 21; Jes. 2 en psalmen als Ps. 33, 75, 
113, 145 en 147). Het is ook de toonzetting waarmee Maria haar loflied zong: over God, die 
naar haar omzag in haar lage staat en die hoogmoedigen in hun overleggingen heeft verstrooid 
en machtigen van de troon gestort, maar die eenvoudigen heeft verhoogd en hongerigen met 
goederen heeft vervuld. 
Uit dit onderwijs komt naar voren dat dienen in nederigheid de leefstijl is in het koninkrijk 
van God. De Here Jezus liet dat op indrukwekkende wijze zijn leerlingen voelen, toen Hij, 
voorafgaand aan het laatste pascha, zijn kleren aflegde en hun voeten ging wassen. Hij 
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verklaarde die opmerkelijke daad met deze woorden: ‘Gij noemt Mij Meester en Here, en gij 
zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen 
heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, 
opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb’ (Joh. 13). 
 
Deze dienende houding is een zeer afwijkende leefstijl. Dat blijkt alleen al hieruit dat de Here 
Jezus zijn leerlingen er herhaaldelijk op moest wijzen. Het valt ook op dat de apostel Paulus 
niet alleen de Filippenzen op de gezindheid van de Here Jezus wijst. In nagenoeg al zijn 
brieven komt het dienen als de leefstijl van de gemeente terug. Kennelijk was dienstbaarheid 
niet vanzelfsprekend voor de gemeenten in de wereld van die tijd. 
Dat wordt wel toegeschreven aan de Griekse cultuur. Daarin stonden de vrijheid en het recht 
om over je eigen leven te beschikken, hoog genoteerd. Het slavenbestaan werd als 
minderwaardig beschouwd. Dienen is dan niet in tel. Maar zou dit zo cultureel gebonden zijn? 
Is de moderne mens dan wel van zins om een dienaar van anderen te zijn? Is het niet van alle 
tijden en alle culturen dat we erg gericht zijn op onszelf, meer dan op onze naaste? In het 
begin van de wereld valt het al op dat Adam de schuld van de zonde naar zijn vrouw 
toeschuift. Is hij daarin niet op zijn eigen belang gericht ten koste van zijn meest nabije 
naaste, zijn eigen vrouw? Dat getuigt allerminst van een dienende mentaliteit! 
Christus kwam om te dienen. Hij kwam niet voor niets. We moeten het altijd weer van Hem 
leren wat het is om dienaar te zijn. 
 
Liefde 
 
In Filippenzen 2 en in zijn andere brieven geeft de apostel voor deze dienende leefstijl een 
aantal praktische aanwijzingen. Zonder dat ik een volledige schets wil geven, zijn er wel een 
paar hoofdlijnen te trekken. 
 
Deze stijl wordt in de eerste plaats gekenmerkt door de liefde. We worden vanuit de 
gezindheid van Christus aangespoord om ‘één te zijn in liefdebetoon’, zoals het in onze 
vertaling staat. Hoewel Paulus niet het woord liefdebetoon schrijft, is wel duidelijk dat hij niet 
een liefdesgevoel bedoelt, of prachtige liefdesverklaringen. Het gaat om liefde die mensen 
samenbindt. Voorop gaat immers de eensgezindheid. En het ‘één in liefde’ wordt gevolgd 
door de eenheid van streven. Het gaat kennelijk om liefde metterdaad. Zo schrijft hij aan de 
Galaten dat ze elkaar moeten dienen door de liefde (Gal. 6). In dezelfde zin schrijft de apostel 
in Efeziërs 4 en Kolossenzen 3. 
 
Onwillekeurig komt hier het onderwijs van de Here Jezus over naastenliefde voor de 
aandacht. Ik denk aan de ‘vuistregel’ voor het liefhebben van onze naaste, die Hij gegeven 
heeft. ‘Alles wat de mensen u doen, doe gij hun evenzo.’ Zo hebben we onze naaste lief als 
onszelf. Het komt aan op wat je doet. In die daden ben je niet op jezelf betrokken. Je blik is 
gericht op de ander. Dat is de aard van echte liefde. Die zoekt zichzelf niet, schrijft Paulus in 
het ‘hooglied van de liefde’ (1 Kor. 13). 
En voor wie geldt deze liefde? Wie is onze naaste? Dat werd eens aan de Here gevraagd. Hij 
vertelt dan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. Hij eindigt die vertelling met een 
wedervraag: wie is voor het mishandelde slachtoffer een naaste geweest? Het antwoord kan 
niet anders zijn dan: ‘Hij die hem barmhartigheid bewezen heeft.’ De kring van deze liefde is 
niet beperkt tot hen die wij vanuit bekende relaties en voor de hand liggende 
liefdesverhoudingen als naaste erkennen. In principe is onze naaste iedereen. Iedereen voor 
wie wij door daadwerkelijke liefde en barmhartigheid een naaste kunnen zijn. 
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Er wordt vandaag veel over liefde gezongen. Talloze films worden gedraaid waarin 
liefdesverhoudingen worden gespeeld. Bladen worden gevuld met de laatste liefdesperikelen 
van beroemdheden en sterren. Maar relaties die als liefde worden gebracht, worden niet 
zelden door eigenbelang verbroken. Echte liefde is niet op zichzelf gericht. Ze zoekt het 
belang van de geliefde en is tot alle liefdedienst bereid. 
 
Rivaliteit 
 
Met deze dienende liefde staat de rivaliteit op gespannen voet. Onze vertaling spreekt in 
Filippenzen 2 over ‘zelfzucht’. De oude vertaling noemt het ‘twisting’. Dat klinkt ouderwets, 
maar het geeft beter de bedoeling van Paulus weer: twist of tweedracht. Dus rivaliteit. 
Zelfzucht kan daar wel een rol in spelen, maar aan dit woord hangt een heel scala van 
ondeugden die de christelijke liefde bederven. Om daar wat van te noemen: 
 
Waar rivalen tegenover elkaar staan, zijn beiden erop uit om hun eigen belang te verdedigen. 
Dan zul je de belangen van de andere partij zoveel mogelijk negeren of zelfs beschadigen. 
Maar Paulus wijst erop dat we niet alleen op ons eigen belang bedacht moeten zijn, maar ook 
op dat van anderen (Fil. 2:4). 
Wanneer mensen rivalen voor elkaar zijn, verdraagt de één de ander niet. Je kunt niet met 
elkaar omgaan. Als je elkaar niet uit de weg gaat, laait bij het minste of geringste het 
twistvuur op. Die sfeer proeven we ook als Paulus in Galaten 6 schrijft over het bijten en 
vereten van elkaar en - het klinkt ironisch - ervoor waarschuwt om elkaar niet te verslinden. 
De christelijke mentaliteit is heel anders. Zij leert ons om elkaar in liefde te verdragen (Ef. 4) 
en om de grieven die we tegen elkaar hebben, te vergeven (Kol. 3). Zo is de liefde. Alles 
verdraagt zij en alles vergeeft zij (1 Kor. 13). 
Rivalen zullen elkaar niet helpen of ondersteunen. Maar dat bedoelt de apostel wel, als hij 
zegt dat we elkaars moeilijkheden moeten dragen, of, beter weergegeven, dat we elkaars 
lasten moeten dragen (Gal. 6). Uitvoerig laat hij dat zien in 1 Korintiërs 12, waar hij schrijft 
over de gemeente als het lichaam met de vele leden. 
Hoort het ook niet bij de onderlinge rivaliteit om onszelf op te hemelen en de ander te 
kleineren? Praalziekte noemt Paulus het in Galaten 6. Daarmee tarten we elkaar. Het maakt 
jaloers. Het is precies wat de apostel in Filippenzen 2 afwijst als ijdel eerbejag (hij gebruikt 
hier hetzelfde woord als in Gal. 6). Liefde is toch niet jaloers en praalt toch niet (1 Kor. 13)? 
De gezindheid van de Here Jezus is daar precies het tegendeel van. Hij maakt ons nederig. 
Dan verheffen we ons niet meer boven elkaar, maar vinden we de ander uitnemender dan 
onszelf (Fil. 2). In Efeziërs 4 heeft de apostel het over ‘alle nederigheid’. Het is kennelijk een 
houding waarin je niet gauw tevreden bent, maar alle mogelijke manieren zoekt om jezelf 
lager dan de ander te rangschikken. Deze nederigheid bewijst zich daarin, dat we onze naaste 
altijd willen dienen. Alle nederigheid staat tegenover alle rivaliteit. Of het moet rivaliteit zijn 
in de bereidheid om te dienen. 
 
Totaal anders 
 
Dit zijn een paar hoofdlijnen van onze christelijke mentaliteit en leefstijl, die vanuit 
Filippenzen 2 getrokken kunnen worden. Ze schetsen het beeld van christelijke 
dienstbaarheid. Deze schets kan verder ingekleurd worden. 
We hebben bijvoorbeeld niets gezegd over christelijke deugden als geduld, dat we nodig 
hebben om anderen te verdragen. De liefde is lankmoedig, zegt 1 Korintiërs 13. 
Dit geduld gaat gepaard met zachtmoedigheid. Dat is de instelling waardoor we niet 
hardvochtig over onze naaste oordelen en ons afwijzend tegenover hem opstellen. Het is dat 
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we heel toegankelijk zijn en mild in onze mening. Daarbij hoort de vriendelijkheid en de 
goedheid, woorden die al evenzeer spreken van een milde, open houding waarin we onze 
naaste op een royale manier tegemoet komen. En niet te vergeten: de barmhartigheid, de 
innerlijke ontferming. Een prachtig woord, zeker als we bedenken dat van de Here Jezus 
gezegd wordt dat Hij met ontferming bewogen werd, toen Hij het verdriet van de weduwe van 
Naïn zag. En zijn ontferming was meer dan emotie. Hij dééd iets. Hij troostte daadwerkelijk 
en schonk de weduwe haar zoon terug. Is dat niet de innerlijke barmhartigheid van God, die 
de oude Zacharias bij de geboorte van Johannes bezong? Die barmhartigheid leert ons om in 
een respectloze samenleving totaal anders te zijn. 
 
De respectloze manier waarmee mensen elkaar kunnen afmaken, typeerde ik in het begin met 
Kolossenzen 3:8. De toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en de vuile taal zijn een 
smerig kleed dat we moeten uitdoen. In het vervolg beschrijft de apostel de nieuwe kleren die 
we mogen aantrekken. Als in een korte samenvatting komt daarin veel van wat we aanstipten, 
terug: ‘Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar indien 
de één tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij 
evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid.’ Dienstbaarheid die 
zich op deze wijze uit, is het enige gewaad dat christenen past. 
 
Weldaad 
 
Is deze mentaliteit geen weldaad voor de samenleving? Onverschilligheid maakt plaats voor 
betrokken belangstelling. Individualisme wijkt voor verantwoordelijkheidsbesef. Hebzucht 
wordt mededeelzaamheid. Respect voorkomt dat mensen worden onteerd. Er komt 
zorgzaamheid in een kille maatschappij. Belangeloos gaan we onze naasten dienen. 
De apostel schrijft over deze mentaliteit aan de christelijke gemeente. Meestal heeft hij het 
over de verhoudingen binnen de gemeente. Natuurlijk. De kerk die het kerstfeest viert, kent 
als geen ander de gezindheid waarin Christus op aarde zijn dienst heeft verricht. Het zou heel 
bizar zijn als die gemeente niet door deze mentaliteit wordt bezield. Nog merkwaardiger zou 
het zijn, als dit dienen tot die gemeente wordt beperkt. Laat het tussen broeders en zusters 
beginnen, vanuit hun midden zal het een weldaad voor alle mensen zijn, dat er christenen zijn 
die weten wat het is om belangeloos te dienen. 


