
 

 

 

Overweging 
 

“Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al 
veroordeeld”, horen we Jezus in het Johannesevangelie zeggen.  “Daar word ik niet blij van”, hoor ik U 
al denken. Zijn dat nou woorden van Jezus?  We hebben een hekel aan oordelen en veroordelen. Die 
woorden hebben in de kerk een nare geschiedenis. Ja… Ik heb – in deze viering van inkeer - toch voor 
dit evangelie gekozen omdat ik heilig geloof de evangelist hier het geheim van Jezus’ barmhartigheid 
wil verkondigen.  

Ik probeer wat met U wat dichter bij dit geheim te komen.  Je moet weten: het gaat hier om een 
gesprek dat zich afspeelt in de nacht. Nicodemus is  een wetsgetrouwe Jood, die komt uit de kring van 
hen , die menen te weten hoe de Schriften moeten worden uitgelegd, hoe te leven om gered te 
worden, wat goed is, wat fout... Deze Farizeeër, voelt zich tot Jezus aangetrokken, tot Hem die het 
Licht is. Hij vermoedt in Hem degene naar wie het volk zo lang verlangd heeft, de mens in wie Gods 
licht en liefde tastbaar zou worden. Hij verlangt daarna, maar kan dit in de kringen waar hij deel vanuit 
maakt niet vinden.  Hij gaat op zoek, maar zijn zoeken  kan het  daglicht nog niet verdragen. Hij gaat in 
het geheim, in het donker naar Jezus. Naar het licht dat de nacht verlicht. 

In dit nachtelijk gesprek zegt Jezus die lastige zin: ‘Wie in Gods Zoon gelooft wordt niet geoordeeld, 
maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de Naam van Gods enige Zoon.  

Jezus die de Zoon is, zonder dat Hij het zegt, - het is nog verhuld - legt uit: Dit is het oordeel: het licht 
kwam in de duisternis, maar de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Het licht 
nodigt uit maar de mensen blijven liever in het donker...Dat is het oordeel, of moet je zeggen het 
drama... 

Misschien is het wel zo,  dat we bang zijn voor het licht, het volle licht. Dat we dat moeilijk 
verdragen…We zeggen er naar te verlangen, maar dan is het er en kun je er niet tegen… 

Wat verhalen:  

Ik stond van de week naast mijn fiets voor het stoplicht te wachten. Het was nog fris, maar de lentezon 
kwam mild en zacht door de kou heen. Ik zag een man in de auto naast me. Hij keek in de zon, met 
samengeknepen ogen, chagrijnig..... verrekte rot zon...ik zie niets… 
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Ik zag op school een jongen. Hij moest antwoord moest geven op een vraag van de juf. De juf kwam 
dichterbij, hij kromp in elkaar. De juf was niet streng, hij hoefde niet te antwoorden, maar de 
schaamte was zo groot.... hij kroop het liefst onder zijn tafeltje...Een jongen van een jaar of negen, 
maar herkennen wij dit niet?  

Er zijn er ook die steeds naarstig op zoek zijn naar aandacht, naar ‘gezien te worden’.  Ze kunnen niet 
stoppen met hun jacht op ‘likes’…Is dat in wezen niet ook de moeite om het licht en de liefde,  die er 
is, te ontvangen, te laten gebeuren…  

Hoe bijzonder als iemand zijn angst en schaamte overwint en toch op weg gaat...op weg naar het licht.  
Ik zag een vrouw ter communie komen, die lang niet geweest was. Ze vond zichzelf niet waardig. Ik had 
haar uitgenodigd en gezegd, dat ze welkom was, dat we graag het brood van de Barmhartige met haar 
wilden delen. Het duurde twee jaar voor ze uit het donker kwam. De oordelen van de omgeving over 
haar scheiding schrijnden in haar ziel. Die harde oordelen hadden meer impact, dan de uitnodiging van 
het Licht. Met een ingetogen glimlach kwam ze naar voren. Ze opende haar hand en ontving…  

Met je schaduw, met je missers naar voren komen, je kwetsbaarheid, met wat minder gelukt is,  of 
waarvan je denkt dat dat zo is …of waarvan ze zéggen dat dat niet deugt… daarmee naar het licht 
gaan, daarin gaat Nicodemus ons voor.  

Ook David gaat ons voor in de eerste lezing, in de aan hem toegeschreven psalm 51 . Ja David, over 
wiens vallen en falen we deze veertigdagen tijd hebben gehoord, over zijn overspel, over de laffe wijze 
waarop hij Uria, de man van zijn lief uit de weg liet ruimen…Koning Davids vuile was wordt breed 
uitgehangen. David zo diep gevallen, maar vandaag gaat diezelfde David ons voor. Hij gaat ons voor in 
zijn verlangen bevrijd te worden van wat hem kwelt, van zijn wandaden, zijn missers, zijn onzuiverheid. 
Hij zoekt het licht, de barmhartige...met al wat in hem is…hij knielt en bidt: Wees mij genadig in uw 
trouw, oh God…u bent vol erbarmen, 

Schep, o God, een zuiver hart in mij… Is dat niet ook ons verlangen..?  

 


