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Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Jammer hè? Dat wij dat antwoord niet horen, het antwoord dat die koning wel hoort, 
in het oor gefluisterd krijgt. Het wezenlijke van alle kennis in één woord, hoe graag 
zouden we dat willen horen, en je zou het dan mooi op een tegeltje kunnen schrijven 
op papier of graveren in steen. Prachtig mooi, maar helaas, wij horen het niet.  
En daarmee heeft dit verhaal iets frustrerends, iets ergerlijks en laat ik het maar 
gewoon heel eerlijk zeggen: tijdens de voorbereiding van deze dienst en deze 
overdenking of preek begon ik me steeds meer te ergeren aan dit verhaal.  
Niet alleen omdat er geen antwoord komt, niet een antwoord dat ik niet kan horen. 
Niet alleen omdat er geen mooie reeks zit in de perioden dat de wijze man boeken 
schrijft of nadenkt. Die mooie reeks zit er niet in, van twaalf naar vier naar twee, dat 
lijkt nergens naar. Oké, mijn ergernis zit ook in het feit dat ik op een verkeerd been 
wordt gezet. Want twaalf jaar lang boeken schrijven en daarna nog jarenlang 
schrijven en denken, het roept iets op van dat het wel heel erg verheven zal zijn of 
juist heel diepzinnig, waarbij je dan ook heel ernstig moet kijken. Het wezenlijke van 
alle kennis, nou, dat zal wat zijn.  
En wat dan? Volgens mij is dat lang niet altijd verheven of diepzinnig, en volgens mij 
hangt het ook enorm af van de situatie waarin je je bevindt. Of van het probleem dat 
moet worden opgelost. Het is niet altijd iets geestelijks of hemels of spiritueel. Een 
voorbeeld: onze kat ontdekt op een moment dat haar etensbakje wat aan de lege 
kant is. En zij vindt dat niet prettig. Dan weet ze dat het haar helpt om naar ons toe te 
komen, ons aan te raken met een pootje aan ons been en als dat niet helpt dan weet 
ze dat ze ook haar nagels nog kan gebruiken. Zij weet dat dat helpt, deze kennis is 
op dat moment wezenlijk voor haar. En is dat diepzinnig? Nee, juist basaal. En een 
ander voorbeeld: het kan van wezenlijk belang zijn dat er iemand is die weet hoe je 
bestaande huizen in bijvoorbeeld de provincie Groningen aardbevingsbestendig 
maakt. En misschien is die kennis er al, dat ik dat niet weet. En dan mag daar bij 
horen dat het ook betaalbaar moet zijn en dat huiseigenaren geholpen moeten 
worden door degene die flink heeft verdiend aan de winning van gas. Want het 
wezenlijke van alle kennis heeft ook te maken met wat je er mee doet. En het 
wezenlijke van alle kennis heeft ook te maken met je gedrag, met ethiek dus. Je 
realiseren dat je selectief luistert en alleen hoort wat je wil horen bijvoorbeeld. Of 
weten van twee wolven die in jou een gevecht voeren. Ik denk overigens dat de 
apostel Paulus hier wel iets in herkent, van die wolven. En volgens mij zouden 
moslims hier ook wel iets in herkennen. Weten wat je doet en wat er in jou gebeurt, 
dat is ook het wezenlijke van alle kennis, maar van dit moment. En morgen kan het 
anders zijn. 
En nog even over die twee wolven, over dat gevecht....(ja, deze preek wordt aardig 
vol), die twee wolven zijn er ook in onze samenleving. Het wezenlijke van alle kennis 
is ook dat je op een moment antisemitisme herkent of andere vormen van racisme. 
Als er op een moment gezegd wordt dat je in Duitsland of zelfs in Nederland op 
bepaalde plaatsen niet meer rustig kunt lopen met een keppeltje op, dan is het van 
wezenlijk belang te weten van geschiedenis en te weten van wat er gebeurd is. En ik 



vraag me af, of het zou helpen dat niet-joodse mannen, wij dus, ook met een 
keppeltje op gaan lopen, ook hier in Borne. Is dat dan op een moment, op dit 
moment in 2019, het wezenlijke van alle kennis? 
Als Jesus spreekt met Nicodemus, dan gaan het ook over het wezenlijke van alle 
kennis. En dan gaat het over de aardse dingen en over de hemelse dingen. En die 
raken elkaar, zoals hemel en aarde elkaar aanraken met Kerst, met Pasen en met 
Pinksteren. Jesus zet ze in het gesprek met Nicodemus uit elkaar, op andere 
momenten verbindt Jesus ze. Bijvoorbeeld als hij op een bruiloft water in wijn laat 
veranderen, zodat de bruiloft niet in het water valt. Dat is in de eerste plaats iets 
aards, iets fysieks. En je kunt er allerlei geestelijke zaken aan verbinden en dat is ook 
prima, maar het begint als iets aards. En ook als Jesus op een ander moment 
verklaart dat het geven van een beker koud water een goede daad is, dan is dat om 
te beginnen iets aards, iets van de natuur. En bovendien moet je dan ook kennis 
hebben hoe je aan water komt, aan koud water komt.  
Het wezenlijke van alle kennis, het is heel veranderlijk. Ja, tenzij je een tegeltje 
neemt en daarop het woord “God” schrijft. Zelfs zou je Drieëenheid in kunnen vullen, 
op deze zondag Trinitatis, zondag van de drieëenheid. God is eeuwig, en het woord 
past echt wel op dit tegeltje. Maar.......als iemand dan vraagt wat je er mee bedoelt, 
dan heb je aan dit tegeltje niet genoeg. En het is wijs om je dat te realiseren. Want 
hoe zou je God afdoende kunnen beschrijven? Dat is onmogelijk, ook al denk je 12 
jaar en 4 jaar, en 2 jaar na. Ook al denk je na in een mooie wiskundige reeks. God 
afdoende beschrijven kan niet en het is wijs om dat te bedenken en te onthouden. 
God als het wezenlijke van alle kennis komt naar ons toe. Vanuit verleden, naar 
heden, naar toekomst, als de drieëne en dan ook zichtbaar in die mens, die rabbi van 
Nazareth, een man die in deze tijd een keppeltje zou dragen. Een man, een mens, 
die spreekt over wedergeboorte. Nicodemus begrijpt hem niet, ik eerlijk gezegd ook 
niet helemaal. Een man die spreekt over wedergeboorte en die zijn leven leeft op 
een hele bijzondere manier. Die man laat zien wie God is, al hoeft hij niet de enige te 
zijn. En wedergeboorte, het is in ieder geval iets van toekomst, van een weg verder, 
doorgang. Het laat zien wat is, het laat horen wat is, met open ogen, met open oren, 
zien wat onzichtbaar is, horen wat onhoorbaar is, leven sterker dan de dood.  
Opnieuw geboren worden is daarom ook verbonden met het wezenlijke van alle  
kennis. Maar dan wel weten van het moment. Wat het nu is. 
En kun je dat opschrijven op een tegeltje? Ik weet niet of het mij lukt. Maar.....ik denk 
dat het u wel lukt, ik denk dat het jullie wel lukt. En daarom deze uitdaging, die u 
waarschijnlijk al lang hebt zien aankomen. U kreeg dit papieren tegeltje en de 
uitdaging is nu dat u in gedachten of met een pen opschrijft wat voor u op dit moment 
het wezenlijke is van alle kennis. Op dit moment, geschreven met pen als u die bij u 
hebt of even leent van iemand. U bent creatief genoeg, en ook practisch genoeg om 
zo'n probleem op te lossen. En als u het weet laat het dan zien aan degene die dicht 
bij u in de buurt is. Laat het zien of fluister het in het oor. Dan moet de ander wel 
goed luisteren om wie weet iets te horen wat nog nooit gehoord is.  
En wie weet, kunnen we het met elkaar delen onder de koffie.  
IIn ieder geval dit......niet alles is gezegd, niet alles kan gezegd worden, er is nog 
veel meer. Kennis is groter dan hoofd en hart, God is groter dan hoofd en hart, groter 
dan onze geschiedenis en groter dan onze toekomst, God is de wijsheid van voor 
alle tijden, God is de liefde die groter is dan ons hart. God is de vrede die groter is 
dan de wereld, een oceaan van leven. Amen. 


