
Fonteinkerk, 30 mei 2021 

Lezingen: Spreuken 8:22-36 en Johannes 3:1-16 

 

Vorige week stond er in de krant een artikel van de filosofe Joke Hermsen, waarin zij nadacht 

over het begrip “vrijheid”. Toen de terrassen weer open gingen, had zij zich gestoord aan de 

uitbundige reacties op de social media. Talloos veel foto’s van glazen schuimend bier en van 

klinkende en proostende mensen, met onderschriften als: “Eindelijk mogen we weer! We zijn 

eindelijk weer vrij!” Hermsen vraagt zich dan af: “Is dit nu het vrijheidsideaal van de westerse 

mens: een onbelemmerde, gezamenlijke alcoholconsumptie?”  

 

Zij neemt dan een kijkje bij de grote filosoof Immanuel Kant. Kant zegt: “Wij zijn burgers 

van twee werelden.” Aan de ene kant leven wij in de concrete, fysieke wereld. Daarin zijn we 

onderworpen aan allerlei natuurwetten, dus zijn we niet echt vrij. Aan de andere kant leven 

we in de wereld van de geest, de wereld van gedachten en ideeën. Daarin zijn we vrij, want 

we kunnen denken wat we willen. In de wereld van de geest kunnen we afstand nemen van 

ons fysieke bestaan, bijvoorbeeld door creatieve verbeeldingskracht of door kritische reflectie. 

Op die manier maken we onszelf vrij van ons beperkte bestaan, veroveren wij vrijheid. 

De filosofe Hannah Arendt plaatst de twee werelden ook in de mens zelf: “Wij zijn twee in 

één.” Een mens kan afstand nemen van zijn eigen mening, zijn eigen gedachten, door met 

zichzelf in gesprek te gaan. We praten met onszelf, kunnen onszelf tegenspreken, en komen 

zo voortdurend op nieuwe gedachten en standpunten. We zitten dus niet vast aan één mening 

of één idee, en we zitten zelfs aan onze primaire driften en instincten niet vast. Daarom kan 

een mens in vrijheid leven. 

 

Hermsen concludeert dan: vrijheid betekent niet dat je ongeremd al je instincten kunt volgen, 

vrijheid ontstaat niet op het moment dat jij op een terras een glas bier naar je mond brengt. 

Vrijheid ontstaat als we in gesprek gaan met onszelf, kritisch nadenken over ons handelen, en 

als we met anderen in gesprek gaan over de wereld en onze levensvragen. Toegepast op de 

coronacrisis: we zullen niet “vrij” zijn als we na de crisis weer zo snel mogelijk al de dingen 

gaan doen die we vóór de crisis deden. We zullen onze vrijheid vinden in het gesprek over 

onze toekomst, in het samen nadenken over een houdbare, rechtvaardige wereld. 

 

Ik vond het wel jammer dat Joke Hermsen in haar verhaal nergens verwijst naar het Bijbelse 

vrijheidsbegrip. De Tien Geboden, die we bij vergissing zouden kunnen opvatten als regels 

die onze vrijheid willen beperken, zijn immers bedoeld als een tienvoudige oproep om na te 

denken over je gedrag, om afstand te nemen van je primaire instincten, om in gesprek met 

jezelf en met anderen te blijven streven naar het beloofde land. Maar we kunnen de strekking 

van Hermsens betoog wellicht toepassen op het verhaal van Nikodemus: Nikodemus is in 

gesprek geweest met zichzelf, en zoekt nu het gesprek met Jezus, en is dus blijkbaar op zoek 

naar de hoogste vrijheid. Als vooraanstaande Farizeeër komt hij in de nacht naar Jezus toe. 

Hij kiest voor een heimelijk bezoek, voor de beschutting van de nacht. Waarschijnlijk wilde 

hij niet in het openbaar samen met Jezus gezien worden; dat zou zijn positie als lid van de 

Hoge Raad in gevaar kunnen brengen. Misschien zit er ook enige symboliek in. De nacht kan 

beangstigend zijn, als je zorgen hebt, het spoor bijster bent, en door al je bange gedachten 

wakker ligt. Het is mogelijk dat bij Nikodemus, door alles wat hij over Jezus had gehoord, 

bepaalde zekerheden op losse schroeven waren komen te staan. Hij is in gesprek gegaan met 

zichzelf, met zijn oude zekerheden. Sommige van de oude zekerheden is hij al kwijt, want hij 

opent het gesprek met: “Rabbi, wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is…” 

Dat is een vreemde uitspraak voor een Farizeeër, hoewel vele standpunten van de Farizeeërs 

dicht bij de leer van Jezus stonden. Hoe dan ook wil Nikodemus weten hoe het zit: wie is 



Jezus, wat is de betekenis van zijn boodschap, wat is de relatie tussen Jezus en God? Hij wil 

het allemaal begrijpen, bevatten, doorgronden… Let maar op zijn vraag: “Hoe kan iemand 

geboren worden als hij al oud is?” Hij wil het snappen! 

 

Maar ook Nikodemus en Jezus praten vanuit verschillende werelden. Nikodemus stelt zijn 

vragen vanuit de concrete, fysieke wereld: “Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud 

is?” Jezus praat vanuit de wereld van de Geest, waar andere wetten gelden. Jezus wil aan 

Nikodemus duidelijk maken dat geloven geen kwestie is van rationeel verklaren. Het gaat om 

veranderen, om opengaan voor de zaak van het Koninkrijk. Het gaat om een nieuwe geboorte, 

een nieuw bestaan. Mensen proberen altijd weer het geloof te beperken tot een zaak van het 

verstand; we willen het begrijpen, in onze greep krijgen. Maar Jezus spreekt ons verstand, ons 

gevoel én ons gedrag aan: het is een zaak van hoofd, hart én handen. Onze hele menselijke 

existentie raakt erbij betrokken en wordt erdoor veranderd. Je kunt niet meer dezelfde mens 

blijven die je was. Je komt in een dialoog, met jezelf, met God en met andere mensen, en dóór 

dat voortdurende gesprek zul je groeien in vrijheid. Anders gezegd: het geloof vernieuwt jou, 

- je groeit uit tot de persoon die jij in diepste aanleg en bedoeling altijd al was… Al wat oud, 

oneigenlijk, onecht was verdwijnt in het water; de ware, authentieke, liefdevolle mens wordt 

wakker geroepen door de Geest. Gaandeweg zul je je vrijheid vinden, zul je uitgroeien tot een 

bevrijd mens. Dat is een levenslang proces, waar de doop een symbool van is. 

 

In Spreuken 8 vinden we de suggestie dat er ook in God zelf een tweegesprek, een dialoog is. 

Het gaat hier over de wijsheid. Zij beschrijft zichzelf als de allereerste schepping van God: 

“Toen Hij zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst mij.” Daarna vertelt de wijsheid hoe 

zij aanwezig was bij alles wat God begon te creëren; God schiep de wereld met en in zijn 

wijsheid. En dan klinken er woorden die de wijsheid boven het niveau van het schepsel zijn 

uittillen, en haar een plaats binnen het Wezen van God lijken te geven: “Ik was zijn lieveling, 

een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond 

vreugde in zijn hele aarde, en was blij met alle mensen.” De wijsheid maakt hier deel uit van 

het goddelijke mysterie, in een soort van oudtestamentische “Twee-eenheid” van God de 

Schepper en God de Wijsheid. “Troetelkind”, vertaalde onze vroegere NBG-vertaling. Als je 

in de Sixtijnse Kapel naar de schepping van Adam kijkt, dan zie je hoe Michelangelo een kind 

heeft afgebeeld dat hangt aan Gods nek, en dat vrolijk naar de nieuwe mens kijkt. Dat kind 

bedoelt de wijsheid van God te verbeelden. Het verwijst naar het kinderlijke, het creatieve, de 

bron van vreugde in God zelf. God lijkt in gesprek met zichzelf! 

 

Deze verzen in Spreuken suggereren dat God één en al communicatie, verbondenheid is. God 

geniet, via zijn wijsheid, van zijn verbondenheid met de schepping, met de mensen, maar ook 

van de innerlijke communicatie met de wijsheid. Zo is er later ook wel over de Drieëenheid 

gesproken: een God die zó op contact en verbinding met mensen uit is, heeft natuurlijk ook 

een inwendig contact, een innerlijke communicatie. Deze innerlijke dialoog wordt verbeeld 

door de aspecten Vader, Zoon en Geest. God is in gesprek met zichzelf. 

 

Wat mij nou werkelijk ráákt in de beschrijving van wijsheid in Spreuken 8, is de vreugde van 

God. Via zijn wijsheid is God blij met de schepping, blij met de aarde, blij met de mensen. 

God wordt hier beschreven als een wijze, vrolijke God die geniet van zijn werk, en van het 

resultaat van zijn werk. Toen God zag “dat het goed was”, was Hij als een kind zo blij. Ik 

merk dat ik daar vrolijk van word, van het idee dat er in God een lichtvoetige, kinderlijke, 

speelse kant valt te zien. Zou Jezus, ondanks zijn strenge woorden, ook zó, met een gevoel 

van vreugde naar Nikodemus hebben gekeken? Is het denkbaar dat God vol vreugde naar òns 

kijkt, als wij zoeken naar waarheid en vrijheid, in gesprek met Hem en met onszelf? 



De Duitse dichter Lessing (18e eeuw) verwerkte de vreugde van God in zijn gelijkenis van de 

drie ringen. Een man bezat een ring van onschatbare waarde. De ring was niet alleen een 

ongeëvenaard kunstwerk van goud en edelstenen, maar bezat ook de geheimzinnige kracht de 

drager ervan geliefd te maken bij God en mensen. Toen de man het einde van zijn leven 

voelde naderen, moest hij een keuze maken: aan welke van zijn drie zonen zou hij de ring als 

erfenis geven? Hij had ze alledrie even lief en kon geen keuze maken. Hij stuurde zijn ring 

naar een edelsmid en liet twee nieuwe ringen maken, die niet van de echte te onderscheiden 

waren. In het uur van zijn sterven riep de man zijn zoons een voor een bij zich, en gaf hun een 

ring, met de woorden: “Aan jou laat ik mijn kostbare ring na…” Na de dood van hun vader 

ontdekten de zoons dat ze alledrie een ring droegen. Welke ring was nu de echte? Ze gingen 

ermee naar de rechter, en de rechter gaf als oplossing: “De echte ring maakt de drager ervan 

geliefd bij God en mensen? Welnu, ga heen en leef zo goed en zo liefdevol mogelijk. De zoon 

die het meest geliefd zal zijn bij God en mensen, die zal de drager zijn van de ware ring…”  

Dat wat vreugde brengt bij God en bij mensen, - dat is het ware geloof! 

 


