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Zondag 11 juni 2017 

 zondag Trititatis  

 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 6,1-8 

 

Lied: “Neem mijn leven”: lied 912, 1, 5 en 6 

 

Evangelielezing: Johannes 3,1-15 

 

Lied: “Zij zit als een vogel…”: lied 701 

 

Overweging 

 

Traditie! 

In het verhaal van de musical Anatevka is 

traditie de hoeksteen van de samenleving. 

Hoe houden we ons in evenwicht? vraagt Tevye, 

de melkboer. Hij wijst op de vioolspeler en zegt: 

“iedereen probeert een simpel liedje te krassen 

zonder zijn nek te breken.” Dat is niet 

eenvoudig. Hoe overleven wij als joden, die nu 

eens hierheen worden gejaagd, dan weer 

daarheen? Hoe houden we het vol ondanks 

gevaar en dreiging? 

Door onze traditie! Die is ons houvast. 

 

Traditie. Traditie geeft structuur. Dankzij traditie 

zijn velen van jullie vandaag hier – zelfs Jac en 

Harmen en nog enkele anderen, ondanks dat ze 

dit weekend hun handen meer dan vol hebben 

aan de musical. 

Traditie. Als je geen traditie had en bij alles wat 

je deed na moest denken, zou je geen leven 

hebben. Traditie en gewoontes zijn goed, zijn 

noodzaak om te kunnen leven. 

Traditie heeft ook andere kanten. De kant van de 

starheid bijvoorbeeld. Vaak is die starheid 

makkelijk aan te wijzen bij de ander – en een 

stuk moeilijker bij jezelf. Ik zal daar een 

voorbeeld van geven: afgelopen woensdag 

vergaderden we als moderamen met het 

moderamen van de Dorpskerk. We hebben een 

gesprek gehad over ieders beleving van de 

Maaltijd van de Heer. Intens en openhartig. En 

toch was het voor onze broeders van de 

Dorpskerk niet ‘af’. Want er was niet letterlijk uit 

de Bijbel gelezen. In hun ogen is dat goede en 

heilige traditie. Terwijl ik eerder starheid hierin 

zie. Want in mijn oren had Gods woord wél 

geklonken – zij het op een andere manier dan 

door woordelijke Schriftlezing. 

En mijn eigen starheid…? Die zie ik veel slechter. 

Daar zal iemand anders me op moeten wijzen. 

 

Traditie. 

In de musical moet de melkboer Tevye 

voortdurend water bij de wijn doen. Van zijn 

heilige traditie blijft soms weinig meer over. 

Daardoor veranderen er dingen. Zijn jongste 

dochter trouwt zelfs in het geheim met een goj, 

een Rus die geen Jood is. Hoe moet hij zich 

hiertoe verhouden…? 

Een van de sterke kanten van het verhaal is: er 

wordt geen oordeel geveld. 

Een andere sterke kant van het verhaal is: er is 

geen happy end. Er is überhaupt geen end. 

Behalve dan het einde dat het dorp Anatevka 

wordt leeggeruimd door de autoriteiten. Een 

einde in onzekerheid. 

 

Traditie. De farizeeër Nikodemus gaat naar Jezus 

om met hem over traditie te spreken. Hij gaat in 

de nacht. Misschien omdat hij iets doet wat 

tegen de traditie van hem en zijn collega’s in 

gaat: een rivaliserende en controversiële 

Schriftgeleerde opzoeken. Misschien dóen ze 

zoiets gewoon niet. En misschien gebruikt hij 

daarom de sluier van de nacht: om verborgen te 

blijven. 

Maar misschien ook klinkt hier iets anders in 

mee. Een veel oudere traditie. Jezus is in 

Jeruzalem om er het Paasfeest te vieren. 

Daardoor denk ik aan het verhaal uit Exodus: 

over de uittocht uit Egypte. Ook in de nacht. De 

weg naar iets nieuws, naar bevrijding, begint in 

de Bijbel in de nacht. 

 

Nikodemus begint als een diplomaat: hij begint 

ermee Jezus te prijzen. “Wij weten dat u van God 

gekomen bent.” Het is een erkenning, de 

erkenning van een collega. “Alleen wie van God 
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komt, kan de tekenen doen die u doet,” zegt 

Nikodemus. Hij heeft gezien wat Jezus doet. Hij 

ziet wat Jezus teweeg brengt. En Jezus haakt 

daarop in: “alleen wie van bovenaf wordt 

geboren, kan het koninkrijk van God zien.” Van 

bovenaf geboren? Even later omschrijft hij het 

nader: je moet geboren worden uit water en 

geest. 

 

Dat lijkt ingewikkeld. Onbegrijpelijk zelfs. Maar 

misschien valt het ook wel weer mee. 

Johannes is de evangelist van de associaties en 

de dubbele bodems. Laten we eens vrij met hem 

mee associëren. 

Nikodemus gaat in de nacht naar Jezus toe. Als 

die nacht verwijst naar het nieuwe begin in 

Exodus, wanneer Israël in de nacht uit Egypte 

vlucht – dan doet het water denken aan de 

doortocht door de Schelfzee. De reis naar 

vrijheid gaat door de diepte van het water. Net 

als de doop – ook een teken van nieuw begin. De 

weg naar God gaat door water van nood en dood 

heen. Je gaat misschien wel kopje onder, maar 

je komt weer boven. 

Waar denk je dan aan? Aan ervaringen van 

moeite, van pijn. Aan Tevye die ervaart hoe de 

geliefde traditie afkalft. Aan de duisternis van de 

nacht. Misschien duidt de nacht in dit verhaal ook 

dáár wel op: op de nacht die Nikodemus in 

zichzelf ervaart. Een nacht van onzekerheid, niet 

weten, verlies van houvast. De nacht van de 

noodkreet: help, ik kan het niet… Van de 

noodkreet van Jesaja: help me, ik ben een 

onreine mens. Een mens die verkeerde dingen 

zegt en doet. 

 

Het hiermee uithouden, zegt Jezus; hier 

doorheen gaan – dat is van bovenaf geboren 

worden. Dat is uit water geboren worden. Hier 

doorheen gaan: door de moeite van het leven. 

Door het weten en ervaren dat het leven geen 

houvast geeft. Ook de traditie die zo veilig leek 

niet, want de dingen veranderen tóch, je houdt 

het niet tegen. Houd je het hiermee uit, dan zul 

je God zien. Dan zie je Gods koningschap in 

jouzelf en om je heen. Dan krijg je iets daarvan 

in beeld. Van God die overal aanwezig is, ook in 

die dingen die zo bedreigend en beangstigend 

zijn zoals verandering, afkalven van traditie, 

loslaten van datgene wat je nog een beetje 

zekerheid gaf te midden van gevaar en dreiging. 

 

Maar Jezus zegt nog meer. Hij zegt ook: van 

bovenaf geboren worden, dat is uit water en 

Geest geboren worden.  

Daar is ze weer, die Geest. Die adem van God 

die je niet ziet, maar die wel een ballon de lucht 

in kan blazen. Die vandaag en vorige week in de 

kleur rood wordt gesymboliseerd. Die ongrijpbare 

Geest. Ongrijpbaar, want ze is als de wind, zegt 

Jezus, die waait waarheen hij wil. De wind die je 

ook hoort in de musical. Aan het begin klinkt het 

gehuil van de wind – en opnieuw helemaal aan 

het einde. Onheilspellend? Of zegt die wind: er 

mag dan geen happy end zijn aan dit verhaal, 

weet dat de Geest overal waait, ook waarheen 

deze mensen verdreven worden? 

 

Ons leven beweegt zich tussen de beide polen. 

Tussen traditie – en van bovenaf geboren 

worden. Tussen datgene wat ons houvast geeft, 

wat het leven hanteerbaar maakt, waar je aan 

vasthoudt zodat je je simpele liedje kunt krassen 

zonder je nek te breken enerzijds – en anderzijds 

het ongewisse van de verandering, de moed tot 

een andere kijk en een andere weg, de moed om 

te vertrouwen op Gods Geest die ongrijpbaar is 

en waait waarheen zij wil.  

Het is duidelijk waar Jezus toe oproept: tot meer 

vertrouwen op die Geest. Omdat dat vertrouwen 

je vrij maakt: vrij van oordelen; vrij van ‘zo 

hoort het want zo is het altijd geweest’; vrij van 

starheid. Vrij om voluit mens van God te zijn. 

Vrij om te kunnen zeggen: “Hier ben ik. Neem 

mijn leven – laat het toegewijd zijn aan u.” 

 

Dat wij allen, steeds meer, geboren mogen 

worden uit water en Geest. 

 

Muziek 

 

Lied: “Wek mijn zachtheid weer”: lied 925 

(We zingen het lied twee keer.) 


