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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Johannes 2,23-3,21 

Wij willen graag weten. En tegelijkertijd omarmen we vol enthousiasme het niet-weten. Zeker als het gaat 
om zaken van God en geloof. We hebben God niet in onze broekzak. Hij is een mysterie. 

Nicodemus is ook volop bezig met weten. En hij weet nog te weinig van Jezus. Daarom gaat hij op onderzoek 
uit. En Jezus gaat hem leren. Over weten en niet weten. En over nieuw leven. Nicodemus begrijpt eerst 
Jezus’ woorden over opnieuw geboren worden niet. Want Jezus heeft het over geboren worden van boven, 
om het Koninkrijk te zien en binnen te gaan. Wij moeten gegrepen worden, overmeesterd, door de krachtige 
wind die we Geest noemen, om opnieuw te zien en opnieuw te ervaren.  

En dat moet niet alleen. Dat kan ook. Daar getuigt Jezus van. Hij is gezonden, uit liefde, om de wereld te 
bevrijden en te vernieuwen, niet om haar te veroordelen. Er is nieuw, eeuwig leven voor wie in Hem gelooft. 
Van deze dingen had Nicodemus al kunnen weten, als leraar van Israël. En wij des te meer. Dus laten we niet 
doen alsof wij niet weten, want het is ons geopenbaard.  

Besprekingsvragen   
1. Weten en niet-weten – ze spelen allebei een rol als het gaat om vertrouwen op God. Toch? Hoe 

is dat voor jou?   
2. Voel jij je gegrepen, geroepen, gekend door God? Past bij dat gevoel voor jou ook zoiets als 

‘wedergeboren zijn’ of ‘van boven geboren zijn’?  
3. De Geest zelf en beGeesterde mensen hebben iets verrassends, iets onvoorspelbaars in de 

positieve zin van het woord, ze worden door Jezus vergeleken met de wind. Welke mooie 
verhalen kun jij vertellen over de Geest of over mensen vol van de Geest die je verrast hebben?  

4. Is er, in het luisteren naar de preek, of in het verwerken ervan ergens een gedachte bij je 
opgekomen waarvan je denkt – daar moet ik iets mee gaan doen? Doe dat dan vooral – wellicht 
is het de Geest die waait.  

5. In de preek is aan de orde gekomen dat er een sfeer, ook in het christelijke wereldje, kan heersen 
waarbij vooral het niet-weten en het mysterie omhelsd wordt. Herken je dat? Wat denk je 
daarvan? Zou dat ook een reactie kunnen zijn op tijden van te grote stelligheden? Wat is er nodig 
om in balans te raken?   

Teksten om te lezen 
In Johannes 3 spelen op de achtergrond diverse passages uit het Oude Testament.  

Numeri 21,4-9 

Spreuken 30,1-6 

Ezechiël 36-37 

Jeremia 31,31-34 

 


