
zondag 30 mei 2021 in het Kruispunt 
(kerkdienst met 30 aangemelde kerkgangers) 

 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Deuteronomium 6, 17-25 
Deuteronomium 6, 17-25 

17Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft 
voorgehouden, zorgvuldig na 18en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u goed gaan 
en kunt u het goede land in bezit nemen dat hij uw voorouders onder ede heeft 
toegezegd. 19Al uw vijanden zal hij voor u op de vlucht drijven, zoals hij heeft beloofd. 
20Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en 
regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ 21geef dan dit antwoord: ‘Wij 
waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit 
Egypte bevrijd. 22Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende 
wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. 
23Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te 
geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd. 24Daarom gebood de HEER, onze 
God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed 
gaan en zou hij ons leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan. 25Als wij voor het oog 
van de HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, zal 
het ons ten goede worden aangerekend.’ 
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lezing nieuwe testament (lector) Johannes 3, 1-16 
Johannes 3, 1-16 
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij 
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van 
God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u 
verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan 
het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg 
Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer 
geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het 
koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat 
geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees 
niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind 
waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en 
waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe 
kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van 
Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we 
getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 
Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me 
dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen 
naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die 



in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet 
naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 
hem te redden. 
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uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---begin Johanneslezingen--- 

 

Wij beginnen vandaag aan een langere reeks lezingen  

uit het Johannesevangelie.  

 

Bij Johannes lezen we niet dat Jezus gelijkenissen vertelt,  

wel dat hij gesprekken voert.   

Een van de meest bekende gesprekken  

hebben we vanmorgen gelezen.  

Jezus in gesprek met Nicodemus,  

een gesprek in de nacht.  

 

Typisch voor Johannes is ook dat in die gesprekken  

vaak misverstanden een rol spelen,  

meestal tussen de werkelijke en de symbolische laag,  

waarbij Jezus het gesprek op de spits drijft.  

 

Je kunt je afvragen of deze twee elkaar wel goed begrepen hebben.  

 

 

---farizeeërs--- 

 

Nicodemus is een farizeeër. Een vooraanstaande nog wel.  

Farizeeërs komen er in de evangelien  

meestal niet goed vanaf.  

Het zijn doorgaans tegenstanders van Jezus.  

 

Daardoor krijgen we als bijbellezers niet een goed beeld van hen.  

De farizeeers waren de vroomheidsexperts. 

 Ze waren doordrongen van de betekenis  

van de geboden en verboden en  

hadden er veel voor over om dat  

gewetensvol in praktijk te brengen.  

Als een uiting van persoonlijk respect en vroomheid.  

 

Het algemene beeld neigt gauw richting huichelaars,  



hypocriete mensen - maar dat is al ingegeven  

door de confrontaties in de tijd van Jezus.  

 

Schriftwoorden zoals wij die hoorden in de eerste lezing,  

dat waren juist de woorden die zij ter harte namen:  

"wanneer uw kinderen u later vragen:  

‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels?" 

 - dat tekende hun vroomheid.  

 

°°° 

Vlak vóór onze tekst staat het verhaal van de tempelreiniging.  

 

Jezus die de tafels van de geldwisselaars  

omver had geworpen.  

De schade hiervan was vooral voor de Sadduceeen,  

de priestergroep, en dat waren bepaald  

geen vrienden van de Farizeeën,  

want ze moesten niets van persoonlijke vroomheid hebben.  

 

Komt Nicodemus daarom met een soort collegiaal compliment  

naar Jezus toe?  

Zo van: wij zouden het misschien beter met elkaar kunnen vinden  

dan je zo net in de tempel hebt ervaren?  

Het zou kunnen... 

 

 

 

---in de nacht--- 

 

Nicodemus komt in de nacht naar Jezus.  

 

Dat soort dingen staan er bij Johannes nooit voor niets.  

Maar het is niet zo duidelijk wat Johannes er mee wil zeggen.  

 

Hij wil misschien niet dat het bekend wordt dat hij  

- als vooraanstaande farizeeer -  

contact met deze omstreden rabbi heeft gezocht?  

Het zou kunnen.  

 

Maar het zou evengoed kunnen zijn dat het er zo staat  

omdat in de nacht vaak  

de levensvragen op je afkomen.  

Dat het een gesprek wordt 

dat past bij de nacht. 

 

Kinderen die op kamp zijn vertellen elkaar  

de echt belangrijke dingen  



over wie je aardig vindt en  

wat je belangrijk vindt in je leven  

ook pas als het licht uit is.  

 

"Ik zag nog licht..." zeggen mensen dan,  

en dan is er iets wat op de ziel drukt 

en waardoor het belangrijk is om  

op dat moment iemand te spreken.  

 

Het kan ook zijn dat Johannes wil aanduiden  

dat dit gesprek over vragen gaat  

waar je niet meteen weet wat de goede weg is,  

of de goede gedachte.  

Want in de nacht is de orientatie lastig.  

 

Er zijn ook mensen die denken dat Johannes  

voor de nacht heeft gekozen  

omdat Nicodemus hier een soort doopcatechese  

van Jezus krijgt,  

en gedoopt werd naar oude gewoonte  

in de paasnacht.  

 

In ieder geval maken onze bijbelvertalingen  

het er ook niet gemakkelijker op,  

wat de beeldvorming van Nicodemus betreft:  

Het stuk over de tempelreiniging hiervoor eindigt met de zin  

dat Jezus geen vertrouwen had in de mensen,  

en wel wist wat er in de mens was.  

 

"Zo was er ook een farizeeër met naam Nicodemus..."  

begint o.a. onze NBV.  

En suggereert daarmee dat Nicodemus  

bij het soort mensen hoorde  

waar Jezus geen vertrouwen in had. 

 

Andere vertalingen (o.a. NBG) beginnen met  

"Maar er was een farizeeër..." en  

duiden daarmee aan dat Nicodemus  

anders was dan de hiervoor genoemden,  

wel te vertrouwen dus.  

Beide vertalingen zijn mogelijk.  

 

 

 

---weten en geloven--- 

 

Nicodemus en Jezus delen in ieder geval de belangstelling voor,  



of beter: het levensdoel van,  

het koninkrijk van God.  

 

Het verschil lijkt te zijn dat Nicodemus dat  

van de rationele kant benadert en  

in Jezus een discussiepartner zoekt.  

Terwijl Jezus alleen over persoonlijke dingen wil spreken.  

Hij is niet geinteresseerd in hoe groepen mensen  

denken over onderwerpen,  

ook niet in een discussie over  

hoe je tegen een vraagstuk aan zou kunnen kijken.  

 

°°° 

Nicodemus is het gesprek begonnen met dat hij weet  

dat Jezus van God komt.  

 

En daarop reageert Jezus met de vraag:  

waar kom jij dan vandaan?  

 

Maar hij doet dat op een eigenaardige manier:  

hij komt met het woord geboorte.  

"Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien".  

 

Dat woord kan betekenen "van boven geboren" 

 of "opnieuw geboren".  

Nicodemus gaat door op dit laatste.  

Hij kiest voor de rationele benadering.  

"Dat kan toch helemaal niet, weer in de buik van de moeder kruipen?".  

 

 

°°° 

Lijken wij op Nicodemus?  

 

Als we wel nieuwsgierig zijn naar geloofszaken  

maar ook gereserveerd,  

dan beginnen we toch ook met een rationele kijk  

op de dingen?  

 

Toen u zonet hoorde dat het zondag Trinitatis is, Drieeenheid,  

dacht u toen ook even zoiets als:  

o ja, dat weer, drie-in-een, moeilijk?  

Gaan onze gedachten ook vaak onwillekeurig  

naar of iets wel of niet waar of mogelijk kan zijn? 

 

Jezus wil Nicodemus daar weg hebben,  

bij de rationele benadering, althans:  

hij wil dat hij ook wat anders ziet.  



 

Natuurlijk kent Nicodemus de schriften wel, hij is een schriftgeleerde.  

Maar: leeft het in je?  

 

Kennis van geloofszaken is nog geen geloof.  

Zo doet Jezus dat eigenlijk altijd.  

Hij weigert een gesprek over of je er zus of zo  

tegenaan zou moeten kijken,  

hij gaat altijd naar de persoonlijke levenskeuzes.  

 

 

Geboren worden is vertrouwen en overgave.  

Zo beginnen we allemaal aan ons leven, als baby.  

Daar gaat geen enkele verstandelijke redenering aan vooraf.  

 

Jezus wil praten over wat je overkomt als een geboorte,  

waar je niet je houding tegenover bepaalt,  

maar wat je ondergaat.  

Net als een geboorte.  

 

Niet over ergens iets van vinden, maar over gevonden worden.  

 

Over ontdekken dat je leven een geschenk is,  

dat je het aan een ander te danken hebt.  

 

Dat al je kracht en energie en dynamiek,  

ook je denkvermogen en je inzichten  

- een geschenk is.  

 

 

 

---verder--- 

 

Of dat gelukt is, dat gesprek, of het Jezus gelukt is  

om bij Nicodemus het vertrouwen aan te spreken  

en hem los te weken uit de rationele benadering,  

dat weten we niet.  

 

Hoe is Nicodemus naar huis gegaan?  

Verrijkt? Aangedaan?  

Geirriteerd? Verward?  

Teleurgesteld?  

We weten het niet.  

Want het gesprek blijft open.  

 

Nicodemus antwoordt twee keer op Jezus,  

de derde reactie blijft uit. 



 

 

Nicodemus verdwijnt uit dit verhaal zoals een mens  

verdwijnt in de nacht.  

 

Maar er is nog een lijn tussen deze twee,  

Nicodemus komt nog twee keer terug in het Johannesevangelie.  

Hij neemt het voor Jezus op in de raad en zegt d 

at hij niets kwaads heeft gedaan,  

en dat men niet te snel moet oordelen.  

 

En later speelt hij een rol bij de begrafenis van Jezus.  

 

 

Het gesprek heeft dus hier een open eind.  

 

We weten niet hoe het verder is gegaan.  

 

Dan kun je zeggen: ah, ja, dat is Johannes-typisch:  

een gesprek met misverstanden  

rond symbool en werkelijkheid.  

 

Maar als de evangelist een gesprek open laat  

dan weet hij wel waarom.  

 

Dat is dan een uitnodiging aan de lezer.  

 

Om zichzelf in die rol te verplaatsen.  

 

Hoe zou dit gesprek, als het jouw gesprek was, verder zijn gegaan?  

 

 

 

---Jezus--- 

 

Dat kan ik natuurlijk niet voor u beantwoorden.  

Maar ik nodig u wel uit er over na te blijven denken.  

 

Lijkt u op Nicodemus, de nieuwsgierige mens  

die het geloof vragenderwijs benadert?  

 

Bent u ook meer een zoekende gelovige  

dan een belijdende gelovige?  

 

Zou daar ipv Nicodemus uw naam kunnen staan?  

Of was het gesprek dan heel anders verlopen?  

 



 

Om de evangelist recht te doen, moet ik er wel bij zeggen  

dat in de ogen van Johannes  

Jezus zelf zo'n gebeurtenis is als de geboorte.  

 

Een mens van God, die ons allen gewoon overkomt  

als een geschenk.  

Een wonder dat hij er was op aarde,  

als de mens van God.  

 

Een wonder dat zijn geest van liefde er nog steeds is  

en mensen aanraakt.  

 

Een geest van liefde en van overgave en van vertrouwen.  

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
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