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Spreuken 8 : 22- 31 en Johannes 3 : 1 - 21 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

Vandaag is het zondag Trinitatis, dat woord trinitatis, drie-eenheid komt in 

de Bijbel zelf niet voor. Het is bedacht door theologen die iets wilden 

uitleggen over God. Theologen die iets wilden uitleggen dat niet goed te 

begrijpen is maar wel berust op ervaringen. Ze wilden uitleggen hoe God 

zich op zoveel verschillende manieren laat kennen. Als God die schepper 

is, als Jezus die mensen ontmoette en vertelde en liet zien hoe te leven, 

als Jezus die liefde liet zien die zelfs door de dood heen ging, Jezus van 

wie we tot vandaag kunnen leren, Jezus die ons tot vandaag God laat 

kennen. En als de geest die inspireert, creeert, kracht en goede moed 

geeft, geduld en mededogen. Het woord drie-eenheid zelf komt dus niet 

voor in de bijbel maar de bijbel vertelt ons wel degelijk van deze 3 

personen waarin God zich kennen laat. 

Van die theologische vinding is het een aardige stap naar een theologisch 

gesprek in de nacht, een gesprek over geloven. Want wat is dat nou 

eigenlijk? 

Voor de evangelist Johannes is dit kennelijk een belangrijke vraag. Hij 

vertelt het verhaal in het begin van zijn evangelie. In het eerste hoofdstuk 

horen we hoe het woord is vleesgeworden, we horen van Johannes de 

Doper en Jezus en hoe deze zijn eerste discipelen rond zich verzamelt. Het 

tweede hoofdstuk brengt het teken van water dat wijn wordt en de 
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reiniging van de tempel. Van de andere evangelisten weten we dat die 

tempelreiniging volgde op de feestelijke intocht in Jeruzalem, in de laatste 

week van Jezus leven. We weten dat de evangelist Johannes dit verhaal in 

zijn evangelie bewust naar voren heeft gehaald om er de aandacht op te 

vestigen, zo belangrijk vond hij het. Direct daarop volgt het verhaal deze 

nachtelijke ontmoeting. In dat zorgvuldig gecomponeerde begin van het 

evangelie naar Johannes is dit dus de eerste echte ontmoeting die 

plaatsvindt. De ontmoeting tussen een leraar van Israël, Nicodemus, zijn 

Griekse naam betekent volksoverwinnaar en die andere leraar: Jezus, niet 

voor niets noemt Nicodemus hem Rabbi. Meester, leraar. Nicodemus wil 

leren van Jezus.Het verhaal is een vreemd verhaal. Een nachtelijke 

ontmoeting, een gesprek en plots houdt het op en is de ontmoeting 

voorbij… 

 

Waarom kwam Nicodemus eigenlijk in de nacht? Had het iets heimelijks of 

waren de beide mannen juist heel vertrouwd met elkaar en treffen ze 

elkaar daarom zo laat nog? 

 

Ondanks de grootsheid van de tekenen roept Jezus vanaf het begin ook 

grote weerstand op onder zijn eigen volksgenoten, het is daarmee niet 

iemand waarmee je als vooraanstaand Farizeeër direct in verband mee 

wilt worden gebracht. Toch is alleen wijzen op de angst die erachter zit 

verkeerd. Het is wel degelijk vooral ook heel vrijmoedig om op Jezus af te 

gaan. Deze man heeft immers een heleboel te verliezen, namelijk een 
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goede naam en aanzien. En toch is hij bereid te gaan luisteren naar deze 

leraar. En er ontwikkelt zich een gesprek waarvan de kern gaat over wat 

geloven nu eigenlijk, ten diepste, is. Is het iets waarin je geboren wordt. 

Je gelooft simpelweg omdat je vader en moeder dat doen en omdat je je 

houdt aan de regels en voorschriften. Of is geloven meer dan dat? Komt 

geloven van onder of is het iets dat altijd begint van boven? Is het iets dat 

je met andere woorden zelf kunt leren of is het altijd en principieel van 

God gegeven?  

 

De twee mannen lijken er niet goed uit te komen. Maar- en dit is 

belangrijk- laten elkaar niet los. Hoewel ze er niet uitkomen gaan ze wel 

voort met elkaar. 

Jezus legt in zijn uitleg zichzelf ook bloot, hij laat zien wie hij is en waar 

het God om gaat. En hij legt uit dat die beweging vanuit het donker, 

vanuit de nacht, naar het licht toe, een beweging is waar iedereen in Gods 

naam en in de komst van Jezus voor wordt uitgenodigd. Door hem zo mee 

te nemen en te betrekken bij zijn missie laat hij Nicodemus niet los 

 

En ook Nicodemus laat niet los: we weten niet hoe hij naar huis gaat deze 

nacht. Was Nicodemus terneergeslagen of werd hij juist gedragen door 

een nieuwe hoop, een nieuw perspectief? Gelukkig is het niet het laatste 

dat we van hem vernemen. Nog twee keer horen we iets van Nicodemus, 

de eerste keer in Johannes 7 vers 50, waar we horen hoe Nicodemus het 

voor Jezus opneemt in een discussie met de andere Farizeeërs. De tweede 
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keer lezen we van hem in Johannes 19 vers 39, daar gaat hij, overdag 

met een hoeveelheid specerijen op weg om het lichaam van Jezus te 

balsemen. Het is een geschenk zoals aan koningen gedaan werd en 

bovendien zou het leiden tot een tijdelijke onreinheid het dode lichaam 

aan te raken. Maar dan eindelijk staat niets Nicodemus meer in de weg, 

hij gaat naar het lichaam van Jezus en brengt de hoogste eer. Zo maakt 

ook Nicodemus de beweging vanuit het donker, vanuit de nacht naar het 

licht: hij hoeft niets meer te verbergen. Die richting klinkt al in de laatste 

zin die we vandaag lazen uit Johannes 3: wie oprecht handelt zoekt 

het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles 

wat hij doet. 

 

 

Als Jezus spreekt heeft hij het over opnieuw geboren worden, over 

geboren worden uit water en geest en daarin klinkt de schepping door, de 

geest die over het water zweeft. Met water en geest gaan we terug naar 

de oorsprong, naar hoe het verhaal van God en mensen ooit begon. 

Daarover vertelt het boek Spreuken ons vandaag ook. In het boek 

spreuken gaat het vaak over de wijsheid, in het Hebreeuws Vrouwe 

Wijsheid, die een inspiratiebron is. De wijsheid is van belang en wordt 

hoog geprezen maar meer dan om geleerdheid en gestudeerdheid blijkt 

het te gaan om een levenshouding. Wijsheid is dus niet zozeer een zaak 

van het hoofd als wel van het hart. In Israël is het hart niet zozeer de plek 

van gevoel en emotie maar meer van oriëntatie, het hart is een soort 
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kompas, heeft te maken met waar je je leven op hebt afgestemd. Het 

boek Spreuken roept de lezer op af te stemmen op God, ontzag te hebben 

voor God, je te richten op God. 

Een bekend lied zingt: Geest van hierboven, leer ons geloven. Maar 

hoe doe je dat nou precies? Is geloven iets van boven of iets van 

beneden. 

Vaak ontmoet ik mensen die in hun eigen leven hebben gemerkt wat het 

geloof hen heeft gegeven, wat het voor hen betekend heeft in een 

bepaalde periode. Dikwijls als het gaat over hun kinderen en kleinkinderen 

hoor ik ook van het verdriet dat het geloof voor hen zo veel minder lijkt te 

betekenen. Het geloof dat jou goed doet, geholpen heeft door een 

moeilijke periode, zin en samenhang geeft aan je leven, kracht en moed 

geeft, vreugde en mededogen, zou je graag ook doorgeven aan anderen; 

aan je buren, aan je vrienden. Maar heel gemakkelijk is dat niet helaas… 

In die zin is geloven iets van boven, wij kunnen een ander niet dwingen te 

geloven, niet maken dat een ander iets van God gaat zien, gaat voelen, 

gaat merken. En tegelijk, tegelijk is het toch wel degelijk iets waar je wel 

open voor kunt staan. Jezus laat zien dat je uit de Geest geboren moet 

zijn: iets waar je geen vat op hebt, en tegelijk kunnen we ook met 

Spreuken weten: je kunt je wel oefenen om opmerkzaam te zijn op de 

wind, je kunt je wel oefenen om rekening te houden en te rekenen met en 

op God. Je kunt wel proberen te leven met een gelovig kompas en 

proberen opmerkzaam te zijn op de ritselingen van de Geest. 
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Vrouwe Wijsheid vertelt van God die met zijn aandacht bij de schepping 

was, maar die aandacht houdt niet op, God laat niet los wat hij begon met 

deze wereld en met ieder van ons. God blijft betrokken. En daarover gaat 

deze zondag: over Gods betrokkenheid die zoveel verder en veelzijdiger 

en dieper gaat dan wij kunnen begrijpen. Daar heeft die Drie-een-heid 

mee te maken. 

Met verwondering over God en zijn liefde, de liefde toen hij de wereld 

schiep, maar ook de liefde later wanneer Jezus komt. In het nieuwe 

testament wordt gesproken over Vader, Zoon en Heilige Geest. Eigenlijk is 

de Drie-eenheid een manier om toch iets meer over God te kunnen 

zeggen, dan dat God alleen één is. Het is een manier om te spreken over 

God in de Hemel, God op aarde en God in ons…  

 

Het gaat dus niet om verschillende wezens, maar het is een heel 

bescheiden manier om te spreken over die ene God die grootser is dan we 

kunnen bevatten. Het is een manier om uiting te geven aan je 

verwondering over God die schepper is, God die meeleeft met mensen, 

God die in ons wonen wil. God die soms zo verheven en ver weg kan lijken 

is ook rakelings dichtbij. Dat is wat mensen willen zeggen wanneer ze 

spreken over God, de Vader de Zoon en de Heilige Geest.  

 

God laat zich niet beperken. En dan kun je twee dingen doen, je kunt 

maar helemaal stoppen met over God te spreken omdat alles wat je zegt 
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net niet helemaal precies goed is, juist omdat je God niet kunt vatten en 

be-vatten. Maar je kunt ook het andere kiezen. Juist wanneer je kennis 

hebt gemaakt met liefde en vreugde is het immers moeilijk over iets 

anders te spreken. Net zoals iemand bij wie de liefde voor een ander mens 

is gewekt vaak niet kan ophouden daarover te spreken, spreekt over waar 

het hart vol van is. Van Gods liefde en de vele manieren waarin die liefde 

zich wil laten kennen valt ook genoeg te zeggen en juist door daarvan te 

vertellen kunnen we ook anderen opmerkzaam maken, onze vreugde 

delen. We kunnen God op zoveel verschillende manieren leren kennen en 

tegenkomen. Zowel in de schepping, als in de Bijbel, als in mooie dingen 

die mensen maken – kunst en muziek of een ontmoeting -, kun je God 

tegenkomen. Op zo veel verschillende manieren, passend bij zo veel 

verschillende mensen… 

 

Dat te mogen zien, voelen en proeven, daarvan te genieten, ons daarover 

te verwonderen, daarover gaat het vandaag. Over God die beweeglijk is 

en zich laat wil laten kennen en liefhebben, zoals God ons allang kent en 

liefheeft. 

 

amen  


