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Overdenking bij Johannes 3, 1-16 
Ontmoetingskerk Gouda, 12 juni 2022 

 
 

Gemeente van onze Heer, geliefde mensen van God, 

 

Vandaag is het zondag Trinitatis. Geen echte, erkende, feestdag, maar toch is de kleur van 

het antependium en van mijn stola wit, de kleur van God, de kleur van het heilige. Want 

vandaag vieren we God in zijn ondenkbare eenheid van Vader, Zoon en Geest. En dàt wij die 

drieëenheid vandaag vieren is logisch. We hebben, maanden geleden, het kerstfeest gevierd: 

God werd Vader. En zevenenvijftig dagen geleden vierden we Pasen: God bekrachtigde met 

de opstanding alle doen en laten van Jezus. Jezus is de Zoon. Vorige week vierden we 

Pinksteren: de komst van de heilige Geest, die – naar het evangelie van Johannes – door 

Jezus over zijn leerlingen werd uitgeblazen als de Geest die levend maakt. Na die drie grote 

feesten zeggen en belijden wij dat zij alle één zijn. God is Vader, Zoon en Geest.  

Die eenheid van God in zijn verscheidenheid is niet te denken. En we kunnen ook niet zeggen 

dat God zo ìs, dat kùnnen we niet weten. We kunnen hooguit zeggen dat wij zo over God 

kunnen spreken. 

 

Als we de drieëenheid van God vieren en we zoeken daarvoor naar bijbelse grond onder onze 

voeten, dan denk ik in eerste instantie aan de proloog van het Johannes-evangelie. ‘In het 

begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. … Het Woord is mens 

geworden.’ De eenheid van Vader en Zoon wordt hier onder woorden gebracht en neemt ons 

mee naar het scheppingsgedicht uit Genesis. En daar lezen we dat, net zoals het Woord er 

was vóór de schepping, ook de Geest van God al vóór de schepping over het water van de 

oervloed zweefde. De aarde was nog woest en doods. Duisternis lag over de vloed. Het is 

prachtig, als geloofstaal. Vader, Zoon en Geest als eenheid van God van voor de schepping. 

Ik zeg het zo na, maar dat betekent niet dat ik het begrijp en u kan vertellen hoe God in 

zichzelf is. Dat blijft een geheim dat nauwelijks toegankelijk is.  

Misschien kunnen we het wat kleiner te maken, toesnijden op de menselijke maat en moeten 

we de Triniteit vieren als het feest van onze ervaring van God, met die éne God die ons 

benadert als Vader, Zoon en Geest. Misschien dat hier Nicodemus ons bij de hand kan nemen. 

 

Nicodemus is een farizeeër. En we mogen aannemen dat hij een gedegen opleiding heeft 

gehad. Hij kent de Schriften en weet precies hoe je God moet dienen. God, zoals Nicodemus 

geleerd heeft over hem te denken, is als het ware in beton gegoten. Hij kent God. Maar dan 

op een goede dag in de tempel komt Jezus langs. Die wordt woedend als hij al die 

marktkooplui ziet en veegt ze stampvoetend van het tempelplein. ‘Dit is het huis van m ijn 

Vader!’ Dat raakt Nicodemus. Misschien had hij zelf ook al tijden wat twijfels bij die markt. 

Vervolgens, in een verhitte discussie met zijn clubgenoten, de farizeeërs, zegt Jezus ook nog 

eens dat Hij die tempel in drie dagen kan opbouwen. Onbegrijpelijk. Maar toch er komen 

barstjes in het beton. Nicodemus snapt er niets van, maar voelt dat deze Jezus alles met God 

te maken heeft en hem nieuwe wegen kan wijzen. ’s Nachts kan hij de slaap niet vatten. Hij 

blijft maar malen. Hier moet hij iets mee. Is dat de Geest die hem brengen zal naar waar hij 

niet zijn wil? Nicodemus staat op en klopt bij Jezus aan.  
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Deze ervaring van Nicodemus, van God in beton gegoten waarin door een gebeurtenis 

barstjes komen, staat dichterbij ons dan ons lief is. Ik geef één voorbeeld. Het is meer regel 

dan uitzondering, ook bij de meest liberale gelovigen, dat wanneer een mens te maken krijgt 

met ernstige tegenslag in het leven, ziekte vooral, de vraag gesteld wordt ‘waarom?’. Achter 

die vraag zit vaak een godsbeeld dat in goede tijden lekker verstopt zit in het niet zo 

bewuste. Maar je wordt ernstig ziek en je wilt een reden voor jouw ziek zijn. En omdat je alles 

uit de hand van God ontvangt, je leven, je talenten, je medemens, zal Hij jou ook die ziekte 

wel hebben toebedeeld. Je kan niet bedenken waaraan je dat hebt verdient, je bent tenslotte 

een goed mens. God is ineens de straffende God geworden. Al die mooie beelden van God als 

herder, God als rots, God als bron en noem maar op zijn verdwenen. De straffende Rechter is 

dominant geworden.  

Eigenlijk weten we het wel: de vraag naar het waarom helpt niet. Je doet God en jezelf dan 

tekort. In tijden dat je God het hardst nodig hebt als grond onder de voeten, als hemel bover 

je hoofd, als schaduw aan je rechterhand, hou je het niet uit met zo’n straffende God die 

jouw ziekte heeft gewild. Er komen barstjes in het beton. Je bent God een beetje kwijt, is Hij 

nou de straffende of toch die herder of die rots? 

 

Dat is wat ik denk dat Nicodemus voelde toen hij die nacht lag te woelen in zijn bed, opstond 

en bij Jezus aanklopte. 

Dat is wat ik denk dat ons te doen staat, als wij merken dat we vastlopen in onze relatie met 

God, om welke reden dan ook. Als ons denken en voelen verstopt is, met beelden van God 

waar niet mee te leven valt: aankloppen bij Jezus. Of kijken hoe in de evangelieën over hem 

gesproken wordt. De Zoon heeft ons tenslotte de Vader bekend gemaakt. 

Wij hebben het een stuk eenvoudiger dan Nicodemus. Jezus spreekt tegen hem in geheimtaal. 

Vooral als Hij het heeft over  

‘opnieuw geboren worden’. Zelfs voor ons, eeuwen later, is het zo duidelijk niet wat Hij nu 

precies wil zeggen. 

Rabbijn Jonathan Sacks geeft daar in zijn commentaar op Numeri inzicht in. Ik vond dat wel 

verhelderend. Hij vertelt dat het volk Israël in de veertig jaren in de woestijn opnieuw 

geboren moest worden. Het volk moest zijn identiteit als slaaf afleggen en een nieuwe 

identiteit als verantwoordelijk voor het eigen doen en laten aannemen. Ze moesten opnieuw 

beginnen, op een andere manier in het leven leren staan. 

 

Als bij Nicodemus, als bij het volk van God is ook onze relatie met God is een levenlang leren. 

Je telkens weer laten verrassen door God. Telkens weer reageren op die onrust die de Geest 

ons geeft. Telkens weer geboren worden, nieuw in het leven staan.  

De Geest, God die volgens mij zelf de barstjes in het beton van zijn onhoudbare godsbeeld 

slaat, neemt ons bij de hand en zet ons voetje voor voetje in het spoor van Jezus. Hij gidst 

ons in de richting van het Koninkrijk van God, het goede leven.  

 

En of het zo ìs weet ik niet, maar zo kan ik het denken en ervaren: die drie-eenheid van God 

en die oproep van Jezus aan Nicodemus om toch vooral bereid te zijn naar de wereld om ons 

heen te kijken met de ogen van God en te spreken en te zwijgen, te doen en te laten en lief te 

hebben zoals Jezus heeft voorgedaan. Dan is een mens als opnieuw geboren uit het water 

van de Schrift en uit de Geest van God. 
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Was Nicodemus daartoe instaat? Na die toch wat moeizame discussie met Jezus horen we 

een tijd niets meer van hem. Maar toch: hij kwam in het donker naar Jezus, omdat hij 

tenminste een vermoeden had dat Jezus een nieuw licht kon laten schijnen over het leven met 

God, als kind van God. Nicodemus waagde het om verder te kijken dan wat hij over God 

geleerd had. Hij stelde zijn traditie, alles waar hij voor leefde, ter discussie omdat hij 

vermoedde iets van God te zien in Jezus.  

 

En dan, aan het einde van het evangelie zoals Johannes het ons heeft verteld, zien we 

Nicodemus samen met Jozef van Arimatea het lichaam van Jezus verzorgen en in het graf 

leggen. Hij is leerling van Jezus geworden en gebleven. Hij bleef, ook toen Jezus als een 

misdadiger gekruisigd werd. Nicodemus heeft waarschijnlijk, net zomin als alle andere 

leerlingen van Jezus, begrepen hoe hij God nog kon zien in dat wanhopige einde van het leven 

van zijn Zoon. Maar Nicodemus liep niet weg. Hij was en bleef een kind van God, met hart en 

hoofd en handen, hij werd een leerling van de Zoon, hij liet zich grijpen door de Geest. Een 

hele mens, open voor het ondenkbare. 

 

En zoals hij, open voor het ondenkbare, kunnen wij straks de drieëenheid van God vieren rond 

de tafel. Om meer te voelen dan te weten dat God zich met ons verbindt door brood en wijn, 

dat God ons aan elkaar geeft, hoe God zich toont in de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 

Amen 

 


