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Zondag Trinitatis – Drie-eenheid 
 
Lezingen:  1 Johannes 4 : 7 – 14 

Johannes 3 : 1 – 8 
 

Vanuit het bovenraam dat uitkeek op de markt, zag een 
rabbi eens één van zijn leerlingen voorbij komen. Het was 
duidelijk dat de leerling enorme haast had. De rabbi stak 
zijn hoofd uit het raam en riep zijn leerling achterna: 
"Chaim! Chaim! Heb je al naar de hemel gekeken 
vanochtend?" 
"Nee, riep zijn leerling terug. Geen tijd voor gehad, druk, 
druk, druk...!" 
"Blijf staan en luister even naar me, riep de rabbi. Chaim 
bleef zowaar even staan. “Geloof me,” zei de rabbi, “over 
vijftig jaar zal alles wat jij hier ziet verdwenen zijn. Er zal 
een andere markt zijn, met andere kraampjes, andere 
paarden, andere wagens, andere mensen. Ik zal er 
niet meer zijn en jij ook niet. Wat is er dan zo belangrijk 
dat jij geen tijd hebt om naar de hemel te kijken?" 

 
Een oproep om naar de hemel te kijken. Doet u het wel 
eens? Niets werkt zo relativerend, als naar de hemel 
kijken. We hebben ervan gezongen met de woorden van 
Psalm 8. Zo duizelingwekkend groot is alles boven ons 
hoofd.  
Sterren en planeten draaien reeds miljarden jaren hun 
vaste baantjes. Onze grote zon is niet meer dan één kleine 
bol. En de aarde? Ach,  de aarde is maar een 
speldenknop. 
Als je dat een beetje tot je laat doordringen - een heel 
klein beetje maar, want helemaal kun je dat nooit vatten - 
dan voel je je als mens klein en nietig. 
En soms kan dat heel nuttig zijn. Bijvoorbeeld als je over 
de markt rent en het heel erg druk denkt te hebben.  
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Dan is het misschien goed op even een pas op de plaats te 
maken en stil te staan, letterlijk in ieder geval. En 
wellicht kunnen we dan onze zorgelijke en haastige 
gedachten ook wat loslaten. 
Misschien herkennen we dan wel de woorden van Psalm 
8 en delen we in de algehele verwondering.  
Verwondering over de dingen, over het leven, 
of over het simpele maar wonderbaarlijke feit dat we 
bestaan. Zo kunnen we in verwondering mijmeren over 
het leven. 
 
Maar soms gaat mijmeren over in piekeren. En dan is het, 
zo te zeggen, niet leuk meer. Piekeren is: mijmeren in 
paniek.  
En dat is geen goede combinatie. 
Al die dingen die ongrijpbaar zijn, het leven, het bestaan, 
en waarover je je net nog kon verwonderen, 
daar komt dan een onprettig gevoel van onrust bij. 
 
Hoe dat gevoel van onrust ontstaat, is meestal niet 
duidelijk. Dat kan als je plotseling afvraagt 
hoe het verder moet met je leven. 
Of als je iets hebt meegemaakt, waardoor de dingen 
anders zijn geworden, de kaarten opnieuw zijn geschud. 
Of als je over je eigen bestaan nadenkt  
en beseft dat dat ook een keer zal eindigen. 
En dan komen de vragen op: als: ik weet niet waar het 
heen moet met mijn leven. Ik weet niet wat ik wil. 
Vragen over het hoe en waarom. 
 
Misschien kwelden zulke vragen Nicodemus ook wel, 
toen hij Jezus opzocht. 
We weten natuurlijk niet precies waaróm Nicodemus 
Jezus opzoekt. Dat staat niet in de tekst. 
Maar iets drijft hem uit zijn bed, iets drijft hem richting 
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die vreemde profeet, die Jezus, die tot wonderen 
in staat zou zijn,  die water in wijn schijnt te kunnen 
veranderen. 
Nicodemus klimt uit bed in het midden van de nacht,  
op zoek naar gemoedsrust. 
 
En daar staat hij voor Jezus. Midden in de nacht. 
En mij valt in ieder geval een eerste belangrijk ding op: 
Jezus stuurt Nicodemus niet weg.  
Midden in de nacht, maar Nicodemus is welkom. 
 
En dan volgt een vreemd gesprek. 
Nicodemus begint met een stelling: hij heeft iets gezien,  
iets wat hij thuis kan brengen.  
Bijzondere tekenen, wonderen. En daar moet God wel 
mee te maken hebben. 
Jezus, u bent vast een leraar, van God, stelt Nicodemus. 
Maar de reactie van Jezus, maakt dat het gesprek een hele 
andere kant opgaat. Eigenlijk zegt Jezus: ‘‘Je weet 
helemaal niets.’’ ‘Leraar’ is niet wat ik ben. Jezus komt 
hiermee gelijk tot de kern van de zaak.  
 
Nicodemus heeft de tekenen wel gezien, maar niet wat er 
achter zit. Alleen geloven, omdat je de wondertekenen 
hebt gezien is niet genoeg. Wonderen gaan niet om ‘het 
teken op zich’, het gaat niet om  het, even oneerbiedig 
gezegd,  om het trucje.  
Dan zou Jezus op één vlak liggen met welke goochelaar 
dan ook. Het gaat bij deze tekenen van Jezus om een 
nieuw begin. Vastgelopen situaties, vastgelopen mensen 
krijgen een kans om verder te gaan, om een nieuw leven 
te beginnen; blinden kunnen zien, verlamden kunnen 
lopen.  
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Het Koninkrijk van God, verschijnt, daar mag je opnieuw 
beginnen.  
Dat gaat verder dan alleen het gebeuren van het wonder. 
Dat moet je zien. Alleen wie opnieuw wordt geboren kan 
het Koninkrijk van God zien.  
Nicodemus is nog niet zo ver. Hij kijkt als het ware 
alleen nog horizontaal. Hij zit nog vast in patronen en 
zekerheden. Je kunt toch niet geboren worden als je oud 
bent. Je kunt toch niet voor de tweede keer geboren 
worden. Hij hangt aan het aardse.  
Zijn patronen hebben altijd zijn wereld geordend. Dat 
geeft een gevoel van veiligheid.  
 
Het voelt vaak ook goed, als alles is zoals je het geleerd 
hebt, zoals je het gewend bent. Zoals op het vaste plekje 
in de kerk zitten.  
Maar vaste patronen kunnen je gevangen nemen. Laten je 
niet verder kijken, beperken je. Soms moet je loslaten. 
Durven loslaten.  
Geloven kan betekenen: loslaten aan wat je gewend bent, 
je vertrouwen op God stellen. Je richten tot God.  
Een relatie met hem aangaan. En dat is anders, dat is 
spannend. Dan weet je niet waar je terecht komt. Dan 
blaast de wind je waarheen hij/zij wil.  
 
En als je zo met andere ogen kijkr, zie je anders, omdat 
er een ander licht op de werkelijkheid schijnt.  
Dan zie je niet alleen de ellende in deze wereld. Je ziet de 
uitgestrekte hand, die vraagt brood, die vraagt om een 
kans om te leven. Dan kijk je door de ramen en zie je 
eenzame mens, die vraagt om aandacht en zorg om zijn 
leven te verlichten.  
Dat laat Jezus zien. Die geestelijke geboorte vraagt om  
een andere blik. 
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Alleen wie zo opnieuw geboren wordt uit water en geest, 
kan het koninkrijk van God binnengaan, antwoordt Jezus. 
En dan volgt een volgende raadselachtige zin: wat 
geboren is uit een mens is menselijk. 
Ik kan me heel goed voorstellen, dat Nicodemus bij die 
woorden met zijn oren stond te klapperen. En u 
misschien ook wel. 
Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Als het hier in het 
Johannesevangelie gaat over ‘uit mensen geboren’ dan 
staat er letterlijk : uit vlees geboren. `Vlees’, dat 
betekent dat onder meer: het materiaal waaruit wij 
mensen gemaakt zijn.   
En dat ‘vlees’ heeft één groot nadeel: het is kwetsbaar, 
niet onbeperkt houdbaar en ín dat vlees huist een mens 
die ook niet bepaald volmaakt is. Met andere woorden: 
dat een mens van vlees is betekent dat hij hier slechts 
tijdelijk op aarde rondwandelt.  
Zolang je lichaam volop functioneert voelt het alsof het 
er altijd zal zijn. En zo is dat met alles om ons heen.  
 
We kunnen het ons nauwelijks voorstellen dat alles om 
ons heen er maar voor even is. Of we willen er ook niet 
te lang bij blijven stilstaan. 
Liever draven we door zoals die leerling over de markt, 
hebben we het druk, en doen we net alsof alles om ons 
heen altijd zal blijven zoals het is.  

Maar waar het echt om gaat, zegt Jezus eigenlijk, dat heb 
je niet gezien, Nicodemus. 
En daarvoor gebruikte Jezus dat beeld om duidelijk te 
maken wat hij bedoelt. Het beeld van de geboorte.  
Nicodemus moet meteen denken aan een baarmoeder, 
moederschoot staat er in de tekst, en hij ziet het voor 
zich: voor een tweede keer als oud mens daar in kruipen, 
dat kan toch helemaal niet? 
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Maar opnieuw geboren worden is iets anders, 
het is niet datzelfde wonder van die eerste geboorte nog 
een keer. Althans niet letterlijk. 
Opnieuw geboren worden heeft met Geest te maken. En 
die maakt het leven er meestal niet rustiger op. 
Daarom is dit niet alleen maar zomaar een mooi vers, 
het is misschien ook het meest enge stukje van de hele 
tekst. 
Want het vertelt ons dat het niet gaat om vasthouden,  
of om houvast, maar juist om loslaten. 
En dat klinkt gemakkelijk of misschien zelfs wel mooi, 
maar als je het echt moet doen dan is het juist het 
allermoeilijkste dat er is.  
In workshops teambuilding wordt dat soms geoefend:  
mensen moeten zich achterover in de armen van hun 
collega's laten vallen.  
Dat is slikken, dan een diepe zucht en dan gaan.  
Bij die workshops weet je dat je collega's achter je staan. 
Maar wat of wie vangt u  op als 's nachts  
alleen nog maar vragen overblijven? 
Als een mijmeravond in een piekersessie eindigt? 
 
Zou  God  dat kunnen zijn? 
Ik hoop het van harte. 
Maar God is daarmee geen simpel antwoord. 
Simpele antwoorden passen meestal niet midden in de 
nacht. 
Het is misschien niet eens een antwoord. 
Eerder een perspectief, 
een perspectief dat voorbij angst en paniek ligt. Dat God 
ons opvangt, hoe dan ook. 
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Maar dan moeten wij onszelf wel laten vallen,  
door  de paniek heen, zonder dat we antwoorden op alle 
vragen hebben.  
Zonder dat de ongrijpbare dingen van het leven opgelost 
zijn. De twijfels en vragen zijn niet zomaar voorbij. 
 
Maar als we ons dan laten vallen, juist dan zou het 
kunnen zijn dat we echt gaan leven, herboren. 
Als we durven /kunnen zeggen: Van U, God, is de 
toekomst. Kome wat komt. 
 
Wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God 
zien, zei Jezus tegen Nicodemus. 
 
Ik hoop dat dat ons ook zal overkomen: 
dat wie door het piekeren heen, los durft te laten, als 
nieuw in het leven komt te staan 

Met Nicodemus worden wij 
geroepen om te leven. 
Herboren, bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 

Moge het zo voor ons zijn. 
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