Welkom
Psalm 139:1
Bemoediging en groet
Zingen: psalm 139: 2
Gebed om ontferming
God van ons leven,god van ons hart
Wij roepen u aan om alles wat op aarde ten hemel
schreit
Voor uw wereld, zo vol van geweld,voor alle mensen
in de hoeken waar de klappen vallen
voor iedereen die snakt naar vrede. ZO BIDDEN WIJ
Wij roepen u aan Om alles wat leeft in onze harten
onze zaken en zorgen Die ons belasten en benauwen
en het zicht ontnemen op wat goed is, en heel.
Voor mensen zonder uitzicht op toekomst, op licht.
Zo bidden wij
Wij roepen u aan voor onze wereld, uw goede
schepping; de aarde waarop wij wonen en waar wij
vaak zo achteloos mee omspringen.
Voor mensen zonder veilige, schone plek om te
wonen. Zo bidden wij
Klein Gloria

Gebed van de zondag
Barmhartige God, U bent groot van genade en trouw
aan mensen. In onze harten wekt Gij het verlangen
naar U.
U roept ons om van uw Naam te spreken en te zingen.
Wij vragen U:
laat uw woord weerklank vinden in ons hart,
opdat wij ons thuisvoelen bij u
Open onze ogen voor het geheim van uw aanwezigheid
en verwarm ons hart, bron van ons bestaan.
Kom o God, Vader, Zoon en Heilige Geest
en wees ons licht.
Amen
Lezing: Johannes 3, 1 – 16
Kollekte
Gezang 170: 1,2,3.

Gemeente van Jezus Christus,
Leven uit de Geest. Daar gaat het om. Dat krijgt
Nicodemus te horen in zijn gesprek met Jezus als hij in
de nacht met hem praat. Leven uit de Geest. Dat is het
blijkbaar wat een mens werkelijk tot mens maakt. Dat is
wat God bedoeld heeft, toen hij de mensen schiep naar
zijn beeld en gelijkenis. Dat we zouden leven uit de
Geest.
Maar voor Nicodemus had Jezus net zo goed chinees kunnen
spreken. Hij begrijpt er niets van, die woorden over
Geest en wedergeboren worden. En zo zal het met veel
mensen zijn, denk ik. Spreken over de Geest en over
opnieuw geboren worden of wedergeboren worden, het is
taal die wij niet zo goed meer begrijpen. Het is ook
taal waardoor gelovigen verdeeld raakten.

Er zijn mensen die niets liever doen dan spreken over de
Geest die hun leven vernieuwt en nu in hun hart woont.
Voor hen is wedergeboorte een woord dat iets vertelt
over hoe het er met je leven voorstaat. 'Eerst kende ik
God en Jezus nog niet, maar sinds ik ben wedergeboren is
mijn leven radicaal veranderd…', hoor je dan.
Er zijn ook mensen die met zulke taal niets kunnen. Die
er zelfs een beetje kriegel en kriebelig van worden. 'Ik
ben mijn hele leven al goed gelovig. Maar ik heb nooit
iets spectaculairs gevoeld of meegemaakt. Is er dan soms
iets mis met mij? Is er dan iets mis met mijn geloof?'
En voor je het weet, voel je je aangevallen of in de
verdediging gedrukt.
Het is nog maar twee weken geleden dat we Pinksteren
vierden. Pinksteren is het feest van de Geest die waait
waarheen zij wil. Op het pinksterfeest hoor je dat mensen
dezelfde taal spreken. Ze zeggen niet allemaal precies
hetzelfde, maar ze verstaan elkaar wel. Het is niet zo dat
er met Pinksteren ineens geen verschillen meer tussen
mensen zijn. Het mooie van het pinksterfeest is nou juist,
dat die verschillen er wel zijn, maar dat ze er niet meer
toe doen. De Geest van God leert ons luisteren achter de
woorden, naar het verhaal van een mensenleven, naar de
taal van het hart.
Bij het Pinksterfeest ontmoeten we Gods Geest als een
wind, als een vuur. Mensen worden er door verwarmd en in
beweging gebracht. Het geeft hoop en nieuwe moed. Maar
merken we daar iets van in het gesprek dat Jezus met
Nikodemus heeft?
De evangelist vertelt over de ontmoeting van twee mannen
in het donker van de nacht. Jezus spreekt met Nikodemus.
Nikodemus is een man van de wet, een man van orde en
regels. Hij werkt vooral met zijn hoofd. Hij denkt en
redeneert eerst, voordat hij toekomt aan voelen en

handelen. Hij wil eerst en vooral begrijpen en
doorgronden wie Jezus is.
Er zijn ook mensen bij wie het anders werkt, mensen die
eerst doen en dan pas denken. Iemand als Petrus zou je
zo kunnen zien bijvoorbeeld. Zo verschillend zijn
mensen, dat is van alle tijden.Bij Nikodemus is het het
hoofd dat eerst komt. Hij is onder de indruk van Jezus,
maar hij blijft met vragen zitten.
Daarom knoopt hij met Jezus een gesprek aan. Wat mij
opviel in het gesprek is dat Nikodemus heel vrijmoedig
blijft vragen. Het is duidelijk dat hij eigenlijk niet
veel begrijpt van wat Jezus allemaal zegt. Maar op een
bijna kinderlijke manier stelt hij de ene vraag na de
andere. En hij krijgt antwoord. Jezus verliest zijn
geduld niet, Hij bestraft hem niet om zijn vragen.
Vragen staat blijkbaar vrij. Goede vragen kunnen je soms
zelfs meer op weg helpen dan al te snel gegeven
antwoorden. Nikodemus heeft in die zin het grote gebod
goed begrepen. Hij dient God met heel zijn verstand, en
gebruikt zijn hoofd om veel te vragen. Honderduit.
Nikodemus moet ook wel, want Jezus spreekt voor hem een
vreemde taal. De taal van Jezus is geloofstaal, taal vol
symbolen en beelden om te zeggen wat eigenlijk niet
gezegd kan worden. Jezus spreekt over het koninkrijk van
God, en zoals altijd spreekt hij in gelijkenissen en
beelden daarover.
Eén van die beelden is dat van de wind. De wind waait
waarheen hij wil, en je hoort zijn geluid en je ziet wat
die doet. Maar je weet niet waar hij vandaan komt of
waar hij heengaat. Zo is het ook met iedereen die uit de
Geest geboren is, zegt Jezus.
Daar waait opeens de Geest van Pinksteren door het
gesprek. Zoals de wind de bladeren in de bomen doet

ritselen, en de takken laat bewegen, zo werkt de geest
van God in mensen. Het hele verhaal van opnieuw geboren
worden, wedergeboren worden, Nikodemus kan er eigenlijk
niets mee. Maar dit beeld is helderder. Datgene wat
mensen beweegt en gaande houdt, wat het vuur in je ziel
laat branden, dat is de Geest van God. Gods adem maakt
je tot een levende ziel.
Dat kun je niet zien, dat kun je niet aanwijzen, niet
bij jezelf en zeker niet bij een ander. Het werk van de
Heilige Geest is geen bewijs van goed gelovig gedrag.
Maar je hoort haar geluid en je ziet wat ze doet: ze
inspireert en bemoedigt mensen, ze maakt het leven als
nieuw. Opnieuw geboren worden is leven uit de Geest. En
voor mij rijmt het op geloven als een kind. Dan zul je
het koninkrijk van God zien, zegt Jezus.
Is dat niet wat opnieuw geboren worden wil zeggen? Dat
je je kunt verwonderen zoals kinderen doen, over elke
nieuwe dag? Dat je temidden van alle ernst en zwaarte
van het leven, ook het goede als een geschenk van God
ontvangen kunt?
Midden in het leven van alledag hier in het
verpleeghuis, soms is dat zwaar en uitzichtloos, en dan
toch kan het gebeuren dat die ene zuster ineens zo lief
is en het licht laat schijnen.
De liefde van God komt dan aan het licht. De liefde van
God zie je daar waar een mens een ander mens hoort en
verstaat, van hart tot hart. Die liefde komt aan het
licht waar mensen met hoofd en hart en handen leven met
en voor elkaar. Die liefde komt aan het licht, waar het
leven als een geschenk aanvaard wordt en wij wonderen
kunnen zien in het alledaagse bestaan.
Zonder spektakel, zonder geraas, maar voelbaar,
merkbaar, weldadig als balsem voor de ziel. Zo bespeuren
wij de Geest van God, die waait waarheen zij wil. En ze

is gekomen om ons aan te steken met liefde, om ons te
troosten met genade. Nu en alle dagen.
Amen
Zingen: Gezang 252: 1 en 2

Goede en barmhartige God, er is veel dat leeft in
ons hart, veel wat we voor uw aangezicht willen
brengen.
Wij danken u dat wij mogen vragen en vrijuit
spreken over wat ons op het hart ligt.
Wij danken u voor de vele plekken waar vreugde is,
mensen die blij zijn.
Wij bidden voor de mensen die moeilijk kunnen delen
in blijheid, ontspanning en vreugde
Voor wie teleurgesteld zijn, voor de mensen die
gebonden zijn door ziekte en zorgen.
Op deze dag van het licht bidden wij voor mensen
die door donkere dalen gaan.
Op zoveel plaatsen is er zorg en verdriet, in
zoveel huizen moeite en pijn
wij bidden voor zieken voor wie rouw dragen, voor
wie zorgen hebben over de dag van morgen.
Wees Gij aanwezig waar mensen naar u vragen. Wij
bidden voor uw kerk, dat wij zullen leren wat leven
uit Uw Geest betekent dat wij het leven vieren als
een gave ontvangen uit uw hand dat wij ons blijven
verwonderen over uw goedheid, uw liefde en uw trouw
zo wijd als de wereld, de eeuwen door
Doe ons delen in uw Geest die alle dingen nieuw
maakt.
Ga met ons, vandaag en alle dagen tot uw dag komt.
Amen

Gezang 437: 1 - 3
Zegen

