
Oude Kerk, zondag 30 mei 2021
Trinitatis
ds. Johan Meijer 

gelezen: Exodus 3: 1-6 en Johannes 3: 1-16 

titel: Nicodemus

overdenking

gemeente van de Levende Heer Jezus Christus
lieve mensen van God,

Driemaal komt hij voor, driemaal wordt hij genoemd: Nicodemus van Jeruzalem. Zijn 
naam betekent 'overwinnaar van volken', zowaar een grootse naam. Zijn functie liegt 
er niet om, hij is een van de Joodse schriftgeleerden, lid van de Hoge Raad, het 
Sanhedrin. Een invloedrijk man dus, met een hoge en invloedrijke status. 

Hij wordt genoemd door Johannes, in zijn Evangelie. Allereerst in hoofdstuk 3, waar 
we vandaag uit hoorden. Verderop in hoofdstuk 6 als hij bij zijn collega-geestelijke 
leiders pleit voor een correcte behandeling van Jezus. Ze wilden namelijk toen al van



Hem af, maar Nicodemus zegt: 'Onze Wet veroordeelt de mens toch niet als ze niet 
eerst van hemzèlf hoort en kennis krijgt wat hij doet?' Met andere woorden: Ga eens 
met Hem praten, ga zelf eens luisteren wat Hij te melden heeft en ga eens met eigen
ogen zien wat Hij doet. En ga niet zomaar af op wat anderen allemaal over hem 
roepen en ga vooral niet zomaar af op allerlei onderbuikgevoelens, die je niet nader 
onderzocht hebt. Nog weer later, het is dan hoofdstuk 19, als Jezus net gestorven is, 
komt Nicodemus opnieuw terug. Zijn collega Jozef van Arimatea heeft gevraagd aan 
Pilatus of hij voor Jezus' gestorven lichaam mag zorgen en het mag begraven. Het is 
dan Nicodemus die een kostbaar mengsel meebrengt van mirre en aloë, dat 
meegegeven wordt aan het lichaam van Jezus dat in windselen wordt gehuld. 
Nadrukkelijk zegt Johannes dat Jezus op deze manier naar joodse gewoonte is 
begraven.

In het Johannesevangelie is er spannende en best wel ingewikkelde strijd gaande 
tussen de joodse leiders en Jezus. En daarmee komt in dit Evangelie het joodse 
geloof ook een beetje in een kwade reuk te staan, Johannes is er vrij scherp in. Wat 
later mee gespeeld kan hebben in een anti-joodse houding binnen het Christendom 
en die zelfs -hoe erg kun je het bedenken!- jodenhaters in de kaart heeft gespeeld. 
Voor Jozef van Arimatea en voor Nicodemus van Jeruzalem is er een totaal andere 
waardering door Johannes. Van hen wordt gezegd dat zij Jezus volgden, of in ieder 
geval dat ze iets met Hem hadden, dat ze Hem aanhingen, maar in het verborgene. 

In het verborgene van het nachtelijk uur vindt het gesprek plaats dat we vandaag 
hebben horen voorlezen. Nicodemus neemt het initiatief en zoekt Jezus in de nacht 
op en noemt hem eervol ‘Rabbi’. Hij wil in dit gesprek duidelijk krijgen waar de 
herkomst van Jezus ligt, want die móet wel van Goddelijke aard zijn als je tekenen 
kunt verrichten, zoals Hij ze doet en woorden kunt spreken, zoals Hij ze spreekt. 

Voor ons als lezers is aan dit gesprek Johannes 2 voorafgegaan: daarin wordt het 
eerste wonderteken van Jezus verricht bij de Bruiloft te Kana in Galilea en 
vervolgens, tweede deel van het hoofdstuk, gaan we naar het tempelplein in 
Jeruzalem, waar Jezus de handel op dat plein op de kop zet en hekelt. 
Tempelreiniging is dat ook wel genoemd. En wat heeft met name dat laatste veel 
kwaad bloed gezet! De leiders komen al meteen in opstand, vragen naar Jezus' 
bevoegdheid om dit te doen en vragen letterlijk: “met welk teken toont U ons dat U 
deze dingen màg doen?” De weerstand begint, maar ook, tegelijk, de aanhang. Want
er zijn ook velen, zegt Johannes, vélen, die zijn gaan geloven in zijn naam. 

Uit de kring van leiders die zich tégen Jezus verzet, stapt dus nu Nicodemus 
tevoorschijn, de overwinnaar van volkeren, met zijn grote naam... In welke rol doet hij
dat eigenlijk? Doet hij dat als een soort spion namens zijn collega's, 'es even wat 
informatie los zien te krijgen'... Of is hij een oprecht geïnteresseerde mens die meer 
over deze bijzondere Jezus wil weten? Hoedanook: Hij doet het 's nachts, een 
nachtelijk gesprek gaat het worden. Want blijkbaar mag dit contact het daglicht niet 
zien, waarmee niet gezegd is dat dit prachtige gesprek het daglicht niet verdragen 
kan, want licht werd het in die nacht, als was het de lichtende vuurvlam in de 
Sinaidoorn die Mozes zag, en waarin hem de Heerlijkheid van de Eeuwige 
verscheen en er een gesprek kwam, intiem en één op één tussen de Eeuwige en 
Mozes! De beste gesprekken zijn van hart tot hart, in de besloten veiligheid van de 
vertrouwelijkheid. Want daarin openbaren zich die dingen waaraan je kunt groeien, 



waarmee je verder kunt, waarin zich de inzichten openbaren. Het het gesprek van 
Jezus met Nicodemus was zo’n gesprek, in dit geval in de beslotenheid van de 
nacht, en waarschijnlijk was het een gesprek dat niet officieel mocht plaatsvinden, in 
elk geval niet in het openbaar. Blijkbaar loert er gevaar. Voor Nicodemus: het is beter 
als hij niet gezien wordt in gesprek met Jezus en Jezus zelf is op zijn hoede, zoals de
verzen voor dit gesprek al vertellen: 'Jezus heeft zichzelf niet in goed geloof 
toevertrouwd aan hen,' staat er, 'omdat hij ze allemaal kende.' Jezus was innerlijk op 
zijn hoede voor hen die het kwade met Hem in de zin hadden, en Hij doorzag daarbij 
hun intenties. Tegelijkertijd was Jezus ook op zijn hoede voor hen die Hem 
enthousiast gingen volgen en bejubelden om zijn tekenen. Jezus wil dicht bij zichzelf 
blijven, Jezus wil zichzelf blijven, niet afhankelijk van angst voor degenen die het op 
Hem voorzien hebben, maar ook niet afhankelijk van de jubel die mensen Hem 
toevoegen.  Dichtbij zichzelf blijven. Dicht bij God blijven.  

Maar Hij gaat het gesprek met Nicodemus wel aan. Dat wonderlijke, uitzonderlijke 
nachtelijke gesprek. 

Waar kom je vandaan, wàt is je herkomst? Jezus geeft een apart antwoord en begint 
over opnieuw geboren worden, van bovenaf, omdat je anders het Koninkrijk van God
niet kunt zien, zegt Hij. Met andere woorden, denk ik, als je wilt weten waar Ik 
vandaan kom, zul je ook oog moeten krijgen voor de werkelijkheid waar Ik uit kom. 
Wat in mijn beleving een forse uitspraak is, want eigenlijk zegt Jezus met zoveel 
woorden: heb jij wel echt oog voor de werkelijkheid van God, schriftgeleerde 
Nicodemus, die zoveel weet, maar misschien ook zo weinig weet? Je hebt nieuwe 
ogen nodig. Je moet herboren worden.

'Maar hoe kan dat dan?' sputtert Nicodemus tegen, die het zich nogal letterlijk 
voorstelt wat Jezus zegt, alsof hij opnieuw als volwassene in de moederschoot terug 
zou moeten keren. Het doet me denken aan gesprekken tussen mensen die nogal 
langs elkaar heen kunnen praten. Ze voeren het zelfde gesprek, maar verstaan 
elkaar niet. Totaal niet soms. Omdat je beiden op totaal verschillende golflengten aan
het communiceren bent. 

Nee, Nicodemus, niet zo letterlijk denken! Het gaat om water en geest, want als je uit
water en geest herboren wordt, word je geestelijk herboren. Dan gaat je geestelijk 
oog open voor een werkelijkheid die veel groter is dan wat je tot nu toe voor mogelijk 
hebt gehouden. En uit die werkelijkheid kom Ik, lijkt Jezus duidelijk te maken. Uit die 
wereld van de Geest en van de Wijsheid ben Ik afkomstig en daar hoor Ik bij en daar 
kun jij ook bij horen. Het is een werkelijkheid die je optilt uit alles wat alleen maar 
voor ogen is, en alleen maar te beredeneren en alleen maar rationeel. Het is de 
werkelijkheid van het hart. Het is een werkelijkheid vol liefde. Liefde van God voor 
mensen, liefde zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon geven wil aan de aarde. Als 
een verbindende schakel tussen een leven dat leeft bij de dag en een leven dat 
eeuwigheidswaarde heeft. Eeuwigheidsleven wil Hij ons geven als wij herboren Hem 
toebehoren, zingt een beroemd lied. 

Hoe Nicodemus verder gereageerd heeft in dit wonderlijke gesprek met Jezus, vertelt
Johannes niet direct, want Jezus die gaat door met redeneren. Wel blijkt later dat de 
overwinnaar van volken, Nicodemus, zoals zijn naam luidt, geraakt moet zijn 



geweest in het kleine van zijn hart. Als wij later lezen dat Hij voor Jezus opnam en 
nog later Jezus' lichaam met liefde verzorgde. 

Stel dat u, jij, ik Nicodemus zouden zijn. Geraakt door wat je gehoord en gezien hebt.
Nieuwsgierig geworden en op zoek gegaan. Onderzoekend ingesteld, nieuwe 
inzichten. En je kreeg een gesprek, je hoorde ongehoorde dingen, die je misschien 
één twee drie niet begreep. Maar je werd wel geraakt en je kreeg in ieder geval het 
gevoel dat je serieus genomen werd in je vragen, in je onzekerheden. En dat je 
gezegd werd dat er een liefde is die zeer groot is, een ruimte zo wijd als de winden 
waaien... Dat je even een kijkje mocht nemen in een werkelijkheid die veel 
omvattender is dan je tot nu toe zag. Wat zou je dan doen? 

Als ik die vraag voor mezelf mag beantwoorden is het dat het momenten zijn 
geweest in mijn leven waarbij gesprekspartners wezen op een ruimte die ik voordien 
niet kende, en er steeds een luikje openging waar ik meer van wilde weten. Een 
begin van zoeken naar een groter verband. Ik denk dat mij dat bijvoorbeeld bewogen
heeft ooit om theologie te willen studeren. Maar met die studie alleen vind je God 
niet. En hoeveel je er ook over leest en over hoort: je doorgrondt het geheim van 
bijvoorbeeld een Drieëenheid niet. Maar wèl door er steeds en al onderzoekend mee 
bezig te blijven en er voor open te blijven staan, waaien er door geopende vensters 
steeds stukjes inzicht binnen, die je het gevoel geven dat dat grotere, ruimere 
geheel, die wereld van Wijsheid en Geest, dat die alles te maken heeft met een liefde
die ieder voorstellingsvermogen te boven gaat. En dat die liefde jou probeert te 
vinden en te raken en wortel wil schieten in jou. En je weet nog niet zo goed hoe dat 
dan allemaal zit en werkt...en dàt wordt ook niet van je gevraagd. Maar net als 
Nicodemus: die ervaring, die laat jou niet los. En je blijft op zoek gaan en steeds kom
je weer nieuwe mensen tegen die je wijzen op een nòg ruimere ruimte van Liefde.  

Johannes de Evangelist laat daarbij zien: als je goed op Jezus blijft letten en Hem 
steeds opnieuw wilt volgen, zul je steeds meer ontdekken van die grote liefde van 
God, die Hij belichaamt en die deze wereld door blijft waaien als die geweldige, 
gedreven wind van de Heilige Geest. 

Amen


