
 

 

Overweging voor zondag 21 juni 2020 
Eerste zondag van de zomer 
 
 

Inleidende woorden over de gang van zaken 
 

Zusters en broeders, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde 
Gemeente, luisteraars, 

 
Hierbij ontvangt u weer de verkorte dienst en overweging zoals gebruikelijk de 
afgelopen maanden als vervanging van de zondagse dienst in de Singelkerk. 

Volgende week zal Ewoud Roos voor de laatste keer een overweging maken voor 
de dienst op deze wijze, en vanaf zondag 5 juli hopen we weer als vanouds in de 

Singelkerk samen te komen, waarna we ook zullen stoppen met het rondsturen 
van diensten per podcast en mail. 
Voor vandaag dus zoals het zich nu laat aanzien de laatste aangepaste, verkorte 

dienst van mijn hand. En die is als volgt opgebouwd: om te beginnen een 
orgelimprovisatie van Jeroen Koopman op lied 910 ‘Soms groet een licht van 

vreugde’. 
Daarna enige inleidende woorden op de Schriftlezing, die gekozen is uit Johannes 
3, 1-13 (voor de oplettende toehoorder: inderdaad het zelfde Bijbelverhaal als 

twee weken geleden, over de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus). 
Daarna de Schriftlezing zelf, en aansluitend de overweging. 

Vervolgens volgt er orgelspel, bedoeld voor persoonlijke mediatie: een 
improvisatie op lied 967 ‘Zonne der gerechtigheid’. 
Dan volgen de voorbeden, en een kort ogenblik van stilte, dat wordt afgesloten 

met het gebed des Heren, het Onze Vader. 
Na de opdracht en zegenbede is er afsluitend orgelspel van Jeroen, een 

improvisatie op lied 913 ‘Wat de toekomst brengen moge’. 
Goede aandacht! 
 

Orgelimprovisatie op lied 910: “Soms groet een licht van vreugde” 
 

Ter inleiding op de Schriftlezing het volgende: de laatste keer dat ik u op deze 
wijze voorging, op zondag 7 juni, hoorden we het verhaal van Nicodemus. Door 

de overweging van Ewoud Roos de week daarvoor, op het feest van Pinksteren, 
bleef ik toen eerlijk gezegd een beetje hangen bij de woorden ‘adem’, en ‘geest’. 
Daar bleek veel over te denken en te bedenken, wellicht ook wat los van het 

verhaal van Nicodemus. Vorige week preekte Essemie van Dunné over Thomas, 
de twijfelaar. Over niet-zien en toch geloven, over leven in vertrouwen sprak ze. 

En dat deed me de afgelopen week steeds weer terugkeren naar de persoon van 
Nicodemus. Die ook zo twijfelde en verlangde. Ze deden ineens me aan elkaar 
denken, deze Bijbelse figuren: Nicodemus de rechter, en Thomas de twijfelaar, 

leerling van Jezus. En ik bedacht dat er nog van allerlei te vertellen was over 
Nicodemus, waar ik in de eerste overweging na Pinksteren niet aan toe gekomen 

was, en wat weer zo sterk opkwam na het horen van de prachtige overweging 
van Essemie. En zo besloot ik om nogmaals met Nicodemus aan de slag te gaan. 
Maar dan meer als twijfelende, zoekende figuur, zoals Thomas. Enfin, u hoort het 

zo. Ik lees het Bijbelverhaal: Johannes 3, 1-13, in de Nieuwe Bijbelvertaling. 



Schriftlezing 

1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. 2 
Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar 

bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de 
wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 
alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’4 ‘Hoe kan 

iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nicodemus. ‘Hij kan toch niet 
voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus 

antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een 
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet 

verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De 
wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij 

vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest 
geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nicodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei 
Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij 

spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar 
jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik 

over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse 
dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve 

degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 
 

Tot zover de Schriftlezing. Gelukkig zij, die het woord van God niet alleen horen 
met hun oren, maar werkelijk met hun hart verstaan. 
 

 
Zusters en broeders, vrienden van de Gemeente, lezers en luisteraars, 
 

Jezus en Nicodemus - het is een verhaal van een ontmoeting. 

Bij bijna elk Bijbelverhaal vraag ik me af: hoe breng je zo’n verhaal nou tot 
leven? Hoe maak je de woorden waarin het oorspronkelijk gebeuren in is gestold 
weer vloeibaar, zodat het verhaal zelf ook opnieuw een ontmoeting kan worden? 

Je zou er het liefst de nacht bij willen hebben. En de stilte. En de wind die waait 
waarheen hij wil.  
 

Je vraagt je af waarom Nicodemus die nacht zijn huis uit ging. Zat er een 
onrustige dubbelganger in hem, die opspeelde, en hem aan het twijfelen bracht, 
net zoals Thomas een twijfelaar was? Iets dat hem het gevoel gaf, dat het 

eigenlijke, het wezenlijke van zijn leven (zijn bestaan) nog ongedacht was 
gebleven? Alsof er nog iets ongeboren in hem lag te wachten om tot leven te 

komen? Wat voor man was hij eigenlijk?  
 

“Iemand uit de farizeeën”, wordt verteld. Wie waren dat ook alweer, die 
farizeeën? Ze komen er in het Nieuwe Testament dikwijls niet zo goed vanaf, 

maar we moeten zeker zeggen dat ze voor het jodendom grote verdiensten 
hebben gehad. De Farizeeën hebben een enorme bijdrage geleverd aan het 

formuleren en versterken, en daarmee het bewaren van de eigen aard van het 
jodendom. Ik stel me er wel eens zo’n politieke partij bij voor op streng 
confessionele grondslag, met grote eerbied voor de Thora en de traditie.  
 

In het Nieuwe Testament wordt hen door de profetische prediking van Jezus 
verweten dat ze daarin zijn doorgeschoten, althans dat hun oorspronkelijke 



gedachten geperverteerd zijn geraakt. Jezus roept ze toe: “Jullie doen je goede 

werken om bij de mensen in het gevlij te komen!”. Volgens Jezus hebben ze hun 
gebedsriemen breed gemaakt, en hun kwasten groot - ze houden er van om 

vooraan te zitten, om in aanzien te staan en op de markt te worden begroet en 
‘rabbi’ genoemd te worden. Hij verwijt ze een goed gevoel te zoeken, wanneer 
de mensen hen steeds maar de boodschap geven: “Jij mag er zijn hoor! Als de 

mensen zo over je denken, dan zal de Eeuwige ook wel zo over je denken: je 
bent écht iemand, hoor. Jij mag er zijn.” Met andere woorden: Jezus verwijt de 

farizeeën dat ze te zeer bezig zijn met hun status. En het tweede dat hij hen 
verwijt is dat ze te zeer bezig zijn met hun prestaties. Een vrome jood wordt 
geacht ééntiende van zijn oogst te schenken, en Jezus merkt nogal sarcastisch 

op dat ze zelfs ook de munt, de dille en de komijn vertienden, hele kleine 
kruiden. Het zijn énorme Pietjes Precies. En ze hebben een overdreven gevoel 

voor orde en netheid: ze hebben iets dwangmatigs, en kunnen weinig tot niets 
over hun kant laten gaan. Alles moet zo en niet anders, en tot in de puntjes. 
 

Als je er zo naar kijkt, dan zie je dat het eigenlijk om nogal onvrije, en angstige 

mensen gaat. Eigenlijk twijfelen ze aan alles, vooral aan zichzelf lijkt mij zo, en 
daarom proberen ze tot in de kleinste details zekerheden te verwerven, en aan 

de goede kant te staan, en de juiste keuzes te maken. Ze hebben dan ook 
voortdurend de bevestiging van mensen nodig.  
 

En ik moet ineens denken aan de beroemde woorden van Augustinus: heb God 

lief… en doe wat je wilt. Het is duidelijk dat je daar bij de farizeeën ver vanaf 
bent. Jezus zegt: “Jullie zijn heel goed in de Wet, maar vergeten één ding, dat de 

letter van de wet de geest doodt die hem schiep. En zo vergeet je net precies 
waar het om begonnen was, met die wet. Om dingen als liefde, als 
barmhartigheid en trouw. 
 

Maar wacht eens even. Zit ik nu over vroeger te vertellen? Of is het misschien 
niet nogal farizeïsch om te denken dat de farizeeën tot de Bijbelse geschiedenis 
behoren? Overdreven verlangen naar status, en angst voor statusverlies, is dat 

iets wat we herkennen? In onszelf of anderen misschien? En het dwangmatige, 
gedreven door angst, het gevoel te móeten presteren omdat je anders het 

respect van anderen verliest en daarmee het respect voor jezelf, herkennen we 
dat misschien? Die kramp van binnen, die maakt dat je niet vrij bent, gaat dat 
over vroeger of over nu? 
 

Ik houd van het verhaal van Nicodemus. Omdat er iets in hem is, of ‘iemand’ 
moet je misschien zeggen, dat hem voor algehele verstening en verstarring 

behoedt. Hij kreeg het vermoeden dat dit toch niet zijn hele leven zou hoeven te 
zijn. 
 

En ik moet aan een hoop mensen denken. De notabele man (beetje stijve man, 

die graag uit de plooi zou willen maar dat niet meer kon opbrengen) en die me 
onlangs zei: “Geld kunnen jullie van me krijgen hoor, maar ik ga echt geen 

belijdenis doen”. En toen ik vroeg: “Waarom dan niet, je hoort er toch allang 
bij”, hij me antwoordde “Ja, nou kijk, dan moet ik op mijn knieën en gedoopt 
worden. En dat wil ik niet”. “Waarom niet?”, vroeg ik. Hij dacht even na, en 

antwoordde toen grimmig: “Ja hoor eens, ik speel ook niet meer met knikkers”. 
Of aan die vrouw die eens vertelde hoe haar geweten in grote mate was 

gevormd door de mening van de buren. Zij had van huis uit meegekregen dat als 



de buren iets goed zouden vinden, dat je het dan graag moest doen. En als de 

buren iets zouden afkeuren dan maar liever vooral niet. “En als ze het niet 
zouden zien?”, vroeg ik toen. “Dan maakte het eigenlijk niet uit”. 
 

Ik houd zo van het verhaal van Nicodemus, omdat hij op een nacht besloot de 
vragen van zijn hart niet langer voor zichzelf te houden, en met zijn geheim is hij 
toen naar Jezus gegaan. “Rabbi, wij weten dat u…” Prachtig vind ik dat. Is het 

eindelijk zover dat hij door de nauwe straten van de slapende stad naar Jezus is 
toegegaan, maar daar aangekomen houdt hij zijn vragen tóch nog verborgen. Hij 

komt in de nacht, zich verschuilend voor de mensen die er misschien wel wat van 
zouden kunnen denken, en nu, in de ontmoeting met Jezus verstopt hij zich 
alsnog onder een ‘wij’.  

Datgene waar hij mee in zijn maag zit, verstopt hij achter wat hij in zijn hoofd 
heeft: “Wij weten”. Ik denk dat het zijn verlegenheid, zijn gêne is die hem zo 

doet spreken. “Wij weten”. “Wij, farizeeën, wetsgetrouwe lieden, collega’s zeg 
maar, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar”. 
 

Maar Jezus is er de mens niet naar om er omheen te praten, en hij wil kennelijk 

ook niet praten met iemand die zich achter een ‘wij’ verschuilt, en vriendelijk 
maar beslist zegt hij: “Waarachtig, ik verzeker u: wat jullie allemaal wéten over 

deze rabbi… maar laten we het liever over jóu hebben, beste Nicodemus. En 
Jezus stoot meteen door tot op de man zelf, tot op het moment dat hij tien 
minuten daarvoor zijn mantel had genomen, en de straat op was gegaan, in het 

holst van de nacht. Hij stoot door tot op de vertwijfeling die de man naar Jezus 
dreef, en hij zegt: “Inderdaad Nicodemus, je hebt gelijk, tenzij iemand opnieuw 

geboren wordt”. 
Maar, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou, oud, gebóren worden? Een mens kan 
toch niet iets óver doen? Je kan toch niet voor de tweede maal de moederschoot 

ingaan? 
Vroeger vond ik dit altijd een behoorlijk onnozel en kinderachtig antwoord van 

Nicodemus. Een beetje platitude, voor een man als hij. Maar dat kwam omdat ik 
het verdriet niet hoorde in zijn vraag.  
 

De angst voor verandering en de pijn van de onmacht: hoe kun je geboren 

worden als je oud bent? Kan er nog iets ten diepste veranderen als de vorm al 
bepaald is, als de vrijheid zich heeft omgezet in gevangenschap, en de beweging 
is gestold en versteend? Wie kan er nog water uit de rots slaan? “Ik ben te groot 

gegroeid”. Is er een ander leven dan het leven dat je van je ouders hebt 
ontvangen? Een mens wordt toch maar één keer geboren, en daar moet je het 

dan maar mee doen? Daar lig je toch op vast? 
 

Op een nacht ging Nicodemus, die dat natuurlijk ook allemaal wist, tóch naar 
Jezus. Alsof hij voelt dat ergens diep in hem, zijn eigen wezen, zijn diepste zelf 

nog ongeboren ligt te wachten op een mogelijkheid waarover hij zelf niet 
beschikt. 

Alsof hij snakt naar een inblazing Gods, Gods adem, die tot stem wordt om ook 
in deze nacht te roepen dat er licht moet zijn. En dan wijst Jezus op zichzelf: Ik 
ben het licht der wereld. Wie op mij vertrouwt, is een koningskind. Zijn status is 

‘kind van God te zijn’. En die hoeft niets meer te presteren, want het is allemaal 
volbracht. Dankbaar mag hij gewoon zijn talenten inzetten, heb God lief en doe 

wat je wilt, geniet en laat genieten. 
 



In de eerste Petrusbrief staat het zo: "Geloofd zij God, die ons in zijn grote 

barmhartigheid door de opstanding van Christus heeft doen wedergeboren 
worden tot een levende hoop.” 
 

En dan herinnert Jezus Nicodemus aan dat oude verhaal van hun volk, van die 
koperen slang, door Mozes op een paal gestoken - wie er naar opkeek, het 
kwaad in vertrouwen durfde aan te kijken, die vond genezing. 
 

En dan is de ontmoeting voorbij. Ik weet niet of u het ook is opgevallen, maar 
we horen in het verhaal van Nicodemus alleen maar dat hij bij Jezus kómt. Er 
staat niets over hoe hij weggaat. En dat hij weggaat, en wanneer. Dat wordt 

open gelaten. Hij is ineens verdwenen. Zijn laatste woorden waren “Hoe kan dat 
nu? Hoe kan dat nu?”. En dan is hij kennelijk weer in de nacht verdwenen.  
 

Maar uit het verhaal van Jezus is hij niet verdwenen, de evangelist Johannes 
vertelt nog twee keer van Nicodemus. De ene keer is op het moment dat hij het 
in gezelschap van de farizeeën opneemt voor Jezus. En de laatste keer is na de 

kruisiging, toen ze Jezus aan een paal tussen hemel en aarde hadden 
opgehangen, dat wonderlijke teken dat de leerlingen later zijn gaan zien als een 

soort ‘overwinningsteken’, een teken van genezing als je er in vertrouwen naar 
durft te kijken. De laatste keer dat we van Nicodemus horen is na de kruisiging: 
Jozef van Arimathea heeft om het lichaam van Jezus gevraagd, en Pilatus stond 

het toe. “Hij kwam dan, en nam het lichaam weg. En ook Nicodemus kwam, die 
de eerste maal ’s nachts tot hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mee 

van mirre en aloë, ongeveer honderd pond. Dat is een vorstelijk geschenk, dat je 
mee zou nemen voor de begrafenis van een koning, die gebalsemd wordt.  
 

De man die eens, in de nacht naar Jezus kwam, treedt nu uit het duister 

tevoorschijn, en durft op klaarlichte dag aan de kant van de verliezer te gaan 
staan. Als op die late vrijdagmiddag alles voorbij schijnt te zijn, over en uit, 

wordt verteld van Nicodemus dat hij óók kwam. Het sterven van Jezus is het 
moment van zijn geboorte, bedenk ik. De ondergang van Jezus schenkt hem het 
leven, opnieuw. En met honderd pond specerijen zalft hij hem tot koning van de 

wereld. Want de sterkste is niet hij die alles maken en breken kan. De sterkste is 
hij die alles dragen kan, ook het ergste. Kijk nou eens, naar dat Lam van God, 

dat het kwaad van de wereld wegdraagt. 
 

Wat er uiteindelijk van Nicodemus geworden is? Ik denk eigenlijk wel dat hij 
belijdenis heeft gedaan, en dat hij zich heeft laten dopen. En dat hij, verkwikt 

door water en geest weer tevoorschijn kwam, als een herboren mens. En ik denk 
dat als je hem nou zou vragen hoe dat allemaal zo gelopen was, hij zou vertellen 

van zijn ontmoeting met Jezus, een mens van God, van boven, hij wist niet zo 
goed hoe hij dat nou moest zeggen, en stamelde maar iets over de wind, 
waarvan je niet weet vanwaar hij komt, noch waarheen hij gaat, maar waarvan 

je weet, voelt, dat hij er is. En ik denk ook dat hij zich er zijn leven lang voor 
heeft ingezet om Jezus te blíjven ontmoeten. Om steeds met hem in gesprek te 

blijven. Want hij was nu niet oud meer. En dat hoeven wij ook niet te zijn. Onze 
geboorte is altijd pas morgen. Morgen! 
Amen 

 
Orgelspel: improvisatie op lied 967: ‘Zonne der gerechtigheid’ 
 



Voorbeden - stil gebed - gebed des Heren 

 
Eeuwige, onze God, 

Wij danken u dat wij zonder daadwerkelijk samen te zijn, toch ons met elkaar en 
u verbonden mogen weten: Eeuwige, Geheim dat ons leven draagt, welke naam 
we u ook geven. Rondom uw woord, dat een licht op ons pad is, en een lamp 

voor onze voet. We danken u dat onze gang door de geschiedenis geen weg 
alleen is. We worden door zóvele dingen gedragen, en vooral ook door uw 

muziek. Door gedichten, verhalen en melodieën die tegen de tand des tijds 

bestand zijn. 
We danken u voor ons leven. Voor alles waarmee we gezegend zijn. Want we 
weten: het hoogste wat we hebben, dat kunnen we zelf niet maken, dat ervaren 

we als geschenk. Van u. Wat hebben we wat we niet ontvangen hebben? Laten 
wij ons daar dan ook naar gedragen en wel doende, uw zegeningen uitdelende, 

rondgaan. 
Wilt u ook met ons zijn als ons het zicht op uw zegeningen ontnomen is. Als de 
omgang met onze naasten ons zwaar valt. Als ons lichaam ons in de steek en de 

kwade dagen zijn gekomen, die dagen waarvan we zeggen: ‘Daarin schep ik 
geen behagen’. 

Wees met ons als we elkaar en ook onszelf in de stilte van ons hart aan u 
opdragen, met woorden die een ander niet voor ons kan zeggen… 
En vatten wij onze gedachten, onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons 

leerde: 
 

 Onze Vader die in de hemelen zijt,  
 uw naam worde geheiligd,  
 uw koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede,  
 gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood;  
 en vergeef ons onze schulden,  
 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
 en leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van den boze.  
 Want van u is het koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid  
 tot in eeuwigheid.  
 Amen 
 

Gaan wij dan een nieuwe week in, biddend om de zegen van de Eeuwige, met als 
opdracht dat wij mogen zijn: standvastig, onwankelbaar, en te allen tijde 

overvloedig in het werk des Heren.De genade van Jezus Christus onze Heer, en 
de liefde van God, en de Gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met ons 
allen, 

Amen 
 

Orgelspel: improvisatie op lied 913: ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
 


