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Welke vraag zou jij aan Jezus willen stellen? 
 
Als inleiding op het verhaal van Nikodemus 
stelt `Kind op Zondag’ voor met deze vraag te 
beginnen met de kinderen vandaag. 
Ik bedacht me  dat we soms kinderen vragen 
stellen die we zelf liever niet beantwoorden. 
Dus stelde ik deze vraag ter voorbereiding 
van deze overdenking ook maar aan mij zelf: 
Wat zou ik aan Jezus willen vragen? 
U krijgt mijn vraag te horen, maar eerst iets 
over de weg ernaar toe. 
 
Want welke vraag ik stel vertelt zegt iets over 
het antwoord dat ik wil horen, het vertelt ook 
heel wat over mij zelf. 
Wil ik alleen een bevestiging van wat ik vind. 
Jezus, vindt u ook niet dat? Of ben ik ik juist 
benieuwd naar zijn mening? Wat vindt Jezus 
nu van de huidige polarisatie? En met de 
vraag: Waarom is de kerk eigenlijk nodig? 
Geef je eigenlijk aan je daar zelf wel je twijfels 
over hebt.  
 
Door goed naar de vraag te luisteren kom je 
al veel van de vraagsteller te weten. Dat zien 
we ook bij de vragen van Nikodemus. 
 
Wat vragen stellen betreft kunnen we veel 
leren van de Joodse cultuur. Het gedeelte uit 
Spreuken dat we lazen over wijsheid komt 
hierbij goed van pas.  
De wijsheid spreekt hier als een persoon, 
vrouwe wijsheid, zij vertelt waar ze vandaan 
komt.  
De wijsheid werd geschapen vóór alles uit, 
vóór de aarde vorm kreeg. Voordat de 
oceanen er waren en de heuvels werden 
neergezet. 
De wijsheid wordt daarom vaak gezien als 
een metafoor voor God. Maar misschien 
wordt hier ook wel het licht mee bedoeld. 
Volgens het gedicht van Genesis 1 werd Het 
licht dat immers geschapen werd voor dat de 
aarde haar vorm kreeg. Licht om de 
duisternis haar plaats te geven in de nacht.  
Want je hebt licht nodig om te zien,  

Maar niet alleen  letterlijk te zien, ook om te 
begrijpen, om inzicht te krijgen. 
Licht, wijsheid is het begin van alle dingen.  
 
Vrouwe Wijsheid. De eerste hoofdstukken 
van spreuken staan vol van haar goede 
eigenschappen. Een paar wil ik er noemen.  
Wijsheid, daar begint het mee, heeft 
eerbied voor de Heer, is verstandig, denkt 
altijd goed na.  
Wijsheid geeft altijd goede raad, zorgt voor 
inzicht, geeft kracht. Door wijsheid kunnen 
koningen regeren, weten bestuurders wat 
goed en eerlijk is, en zijn rechters 
rechtvaardig. Wie mij zoekt -zegt de wijsheid- 
zal mij vinden. Wijsheid is er dus voor 
iedereen. 
 
Zou de wereld er beter uit zien als we wat 
meer naar vrouwe Wijsheid zoeken? 
Zou dit het antwoord zijn op de toenemende 
polarisatie? Niet de ander de tent uit vechten, 
maar de ander benaderen met verstand, met 
goede raad, met inzicht en niet te vergeten: 
met eerbied voor de Heer. 
 
Toen een rabbijn werd gevraagd om uit te 
leggen wat een wijs man kenmerkt vertelde 
hij een anekdote. En de mensen die in de 
musical Anatefka speelden herkennen het 
wel: 
 
In de gemeente van de rabijn was ruzie 
ontstaan tussen David en Jozef. 
Eerst kwam David zijn nood klagen, en op 
zijn slotvraag 'Heb ik geen gelijk?' 
antwoordde de rabbijn: 'David, je hebt gelijk.' 
Daarna kwam Jozef, die de rabbijn al 
evenzeer van zijn gezichtspunt te overtuigen 
wist.  
En op zíjn slotvraag kreeg hij eveneens ten 
antwoord: 'Jozef, je hebt gelijk.' 
Jozef had de deur nog niet achter zich dicht 
getrokken, 
of de vrouw van de rabbijn stoof de 
studeerkamer binnen. 
Ze had beide gesprekken kennelijk gehoord: 
'Maar Jakob, hoe kan je nu zo onzinnig doen! 
Tegen David zeg je: "Je hebt gelijk" en tegen 



Jozef zeg je: "Je hebt gelijk," 
en allebei gelijk kunnen ze nooit hebben!  
Waarop de rabbi zei: ' Sara, je hebt gelijk.' 
 
In de Joodse Talmoed wordt de vraag gesteld: 
'Wie is wijs?'  
En het antwoord luidt: 'Die van iedereen 
leren kan.' 
 
Deze joodse houding, was dat ook de houding 
waarmee Nikodemus bij Jezus kwam? Wilde 
hij leren van Jezus? 
 
Het begin is opmerkelijk: Nikodemus begint 
niet met een vraag. Nikodemus begint met 
Jezus erkenning te geven: wij weten dat u een 
leraar bent die van God is gekomen. Hij 
spreekt daarmee in de wij-vorm, dus namens 
meerdere mensen. 
En in plaats van een bevestiging van Jezus’ 
kant reageert Jezus juist – je zou bijna zeggen 
– afwijzend, terechtwijzend:  Alleen als je 
opnieuw geboren wordt, kun je deel hebben 
aan het Koninkrijk van God.  
Deze opmerking is niet goed te begrijpen 
zonder te lezen wat hier voor staat. Daar 
vertelt Johannes dat veel mensen tot geloof 
kwamen door de wondertekenen die ze van 
Jezus zagen. Maar-staat er dan- Jezus had 
geen vertrouwen in hen, omdat hij hen 
allemaal kende.  
Zullen ze naar Jezus en naar de tekenen die 
hij deed gekeken hebben alsof het een 
toneelstuk was? Zoiets waar je van geniet, 
hard voor applaudisseert en vervolgens weer 
je leven oppakt. Naar Jezus kijken als 
toeschouwer. Jezus wil geen toeschouwers, 
maar volgelingen. Mensen die aangestoken 
worden door het vuur van de Geest. Die 
opnieuw of door de geest geboren worden. Er 
moet een verandering plaatsvinden. Jezus wil 
dat je het licht ziet. Dan zul je deel hebben 
aan het Koninkrijk van God. 
 
Dan komt Nikodemus pas met zijn vraag: Hoe 
moet dat dan? Hoe kan dat dan? En deze 
vraag zegt veel over Nikodemus. Hij wil het 
begrijpen, hij wil het kunnen volgen. Hij stelt 
niet de vraag ‘Waaróm moet dat dan?’ 

Waarom-vragen worden vaak vanuit een 
verdedigende houding geformuleerd. Denk 
maar aan je tiener-tijd. Dat is anders met 
‘Hoe-vragen’, die zijn vaak gericht op een 
oplossing.  Hóe kan iemand opnieuw geboren 
worden als hij al oud is? vraagt Nikodemus, 
En even later nog een keer: maar hóe kan 
dat? De kennis zit Nikodemus in de weg. Hij 
wil het begrijpen.   
Jezus antwoordt niet met kennis maar met 
wijsheid. Wees maar niet verbaasd over wat 
ik zeg, kijk naar de wind: je hoort zijn geluid, 
maar je weet niet waar hij vandaan komt en 
waar hij heen gaat. Zo –zegt Jezus- is het ook 
met iedereen die uit de Geest geboren is.  
Ook as je niet begrijpt waar de wind, de Geest 
vandaan komt, hij is er wel. Je voelt het. Je 
hoeft niet alles te begrijpen, te doorgronden. 
De wind is er, de Geest is er. Geef je maar 
over, ervaar het. Vertrouw, geloof. Kan  
Nikodemus dit, wil Nikodemus dit? En 
belangrijker vandaag: kunnen en willen wij 
het? 
 
Johannes heeft het nog twee keer over 
Nikodemus, de eerste keer neemt hij het op 
voor Jezus bij de andere Farizeeers 
En de laatste, de derde keer is als het lichaam 
van Jezus van het kruis gehaald wordt. Jozef 
van Arimatea en Nikodemus zalven zijn 
lichaam overvloedig. 
 
Zo zie ik Nikodemus als een volger en als een 
zoeker, iemand die het allemaal niet goed 
begrijpt maar het goede wil. Ik herken me 
eigenlijk wel in deze farizeeër.   
 
Mijn vraag aan Jezus heeft u nog te goed. Ik 
denk dat deze vraag heel dicht bij die van 
Nikodemus ligt maar dan wat meer vertaald 
naar deze tijd. Ik zou Jezus willen vragen hoe 
we een missionaire gemeente kunnen zijn. 
Hoe doen we dat: Een gemeente, een kerk, de 
Eshof, aangestoken door het vuur van 
Pinksteren: Durven we dat? Leven vanuit 
vertrouwen, leven vanuit goddelijke wijsheid. 
 
Amen. 


