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Preek van 12 april 2015, 2e zondag van Pasen, 

gehouden in De Morgenster in Papendrecht  

door Piet van Die 

 

UIT GOD GEBOREN 

 

Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren. (1 Johannes 5,1) 

‘Newborn’ 

‘Hij die niet bezig is geboren te worden, is bezig dood te gaan’ – een citaat van 

mijn jeugdheld Bob Dylan. In vertaling dan. Want in het Engels klinkt het mooier 

met drie b’s in het begin: ‘He not busy being born, is busy dying’. Raadselachtig 

spreuk. Maar de apostel Johannes had Dylan de hand kunnen geven: ‘Goed 

gesproken, Bob, want het belangrijkste is inderdaad opnieuw geboren worden.’ 

Die bijval zou niet zo vreemd zijn. Johannes grossiert namelijk ook in 

raadselachtige spreuken. De apostel is mystiek aangelegd. En mystici spreken 

altijd wat in versluierende taal. Neem dat beeld ‘uit God geboren’. Wat bedoelt 

hij daar in vredesnaam mee?  

Sommige christenen weten er natuurlijk wel weg mee. U kent ze wel, die 

gelovigen die zeggen dat zij wedergeboren zijn. ‘I’m a newborn christian’ zeggen 

ze dan, want deze christelijke exemplaren komen meestal uit Amerika. De haren 

die ik nog heb gaan er altijd een beetje van overeind staan, want de 

onderliggende boodschap is dat er ook christenen zijn die niet wedergeboren en 

dus tweede keus zijn. Brrrr! 

 Betekenis 

‘Niet doen,’ schreef een modern theoloog (Marcus Borg), ‘want voor je het weet 

heb je met het badwater het kind weggegooid.’ Hij vond dat we het woord 

‘wedergeboren’ niet moeten laten kapen door onze enigszins fanatiekere 

broeders en zusters. Want in zijn ogen gaat het inderdaad om de kern van het 

geloof zelf. 

De kern van alle geloof is het veranderingsproces. Je moet ervan opknappen. 

Wat is geloof? Geloof in een stand van zaken? Geloof in feiten? Daar draait het 

in discussies al snel om. ‘Geloof jij dat God bestaat?’ Maar een antwoord op die 
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vraag zegt nog niet zoveel.  Je kunt aannemen dat God bestaat zonder dat het je 

wat doet. Maar dan heb je de kern gemist. Het gaat om de betekenis die het je 

leven geeft. Wat geeft jouw leven betekenis? Als het aan Johannes gevraagd zou 

worden, zou hij zeggen: ‘De boodschap van en over Jezus.’  

‘Jaja, dat weten we nu onderhand wel!’ zeurt er dan misschien een stemmetje 

in ons hoofd, ‘Dat antwoord is zo voorspelbaar!’ Maar ik spreek dat stemmetje 

in mezelf altijd tegen: ‘Probeer nu eens goed te luisteren. Die woorden zijn niet 

voor niets bijna 2000 jaar overgeleverd. Kennelijk hebben ze telkens weer 

nieuwe zeggingskracht gehad. Probeer er nu eens met nieuwe ogen naar te 

kijken.’ Nieuwe ogen – misschien is dat ook wel wat Johannes wil zeggen. 

Een ander mens! 

Ooit moest ik in mijn studententijd tentamen kerkgeschiedenis doen - het meest 

saaie tentamen wat ik ooit gedaan heb. Je moest stampen, stampen, stampen. 

Alleen maar feitjes leren. In die tijd voetbalde ik nog. Maar ik had er die keer de 

voetbal voor afgezegd. Geen tijd. Maar op een zeker moment had ik me helemaal 

scheel geleerd. M’n hoofd zat vol. Er kon niets meer bij. Toen ben ik toch maar 

gaan voetballen. En wonderlijk: kennelijk heb ik op dat moment mijn hoofd leeg 

gespeeld, want toen ik na de wedstrijd m’n bureau weer opzocht was ik in staat 

weer rissen feitjes als een spons op te zuigen. Ik meld u even en passant het 

eindresultaat: een negen. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ik voor andere 

tentamens weleens - laten we zeggen – te weinig gevoetbald heb. 

Maar het gaat me hierom: na die wedstrijd voelde ik me dus weer herboren! U 

kent ongetwijfeld zelf ook dergelijke ervaringen. Na een dag keihard klussen 

neem je een lekkere warme douche. Na afloop zeg je: ‘Ik voel me weer een ander 

mens!’ Of ga eens de stad in en koop nieuw kleren en trek ze aan: je voelt je zelf 

ook weer een beetje nieuw. Of ga na een week buffelen op je werk zondags het 

strand op en je ademt ook weer op. ‘Hè, lekker, daar ben ik van opgeknapt.’ 

Die douche, die nieuwe kleren, die strandwandeling – het doet je wat. Om zoiets 

gaat het Johannes. Geloven – je wordt er een ander mens van. Je knapt ervan 

op. Het doet je goed. Johannes voelde zich herboren.  
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Moeder 

Nu zou Johannes zelf mij op dit moment waarschijnlijk wel in de rede vallen en 

zeggen: ‘Spaatje dieper, dominee, want ik bedoelde wel iets meer.’ Dat is waar, 

Johannes, want ik zei ‘herboren’, maar je schreef: ‘uit God geboren’. En dat is 

inderdaad een groter geheim dan een douche of voetbalwedstrijd.  

Als we dat geheim eerbiedig naderen zien we iets kostbaars. Johannes leert ons 

kijken naar God met behulp van het beeld van een moeder. ‘Onze Vader,’ bidden 

wij. Maar het vaderbeeld dekt niet het hele geheim van God. God is ook als een 

moeder. En een moeder is anders verbonden met haar kind dan de vader. Ik zal 

niet zeggen ‘meer’, maar wel ‘anders’. Ze heeft je gedragen, in zich gehad, 

gekoesterd met haar lijf. Ze is bron van leven. 

En toch weet elke moeder dat de bron van het leven ook boven haarzelf uitgaat. 

Luister naar wat een moeder (Hagar Peeters) over de geboorte van haar zoon 

zei:  

Eén groot pijnfestijn, dat was het, van zo’n kracht dat het lichaam het volledig 

overnam met kennis die op zulke momenten in het lichaam zelf besloten blijkt te 

liggen. […] Het is alsof je eventjes deel hebt uitgemaakt van een groots en 

meeslepend natuurgebeuren, alsof je geheime oerkracht deelachtig bent 

geworden waarmee je anders nooit zou hebben kennisgemaakt. Ik ben het 

wonder nog niet helemaal te boven, en begrijp nog altijd niet hoe het kleine 

lichaam in mijn armen uit mij voortgekomen is. (bron: NRC) 

Wat die moeder beschrijft is een religieuze ervaring. Gelovigen zouden het 

woord ‘god’ gebruiken. Waar komt een kind vandaan? Het technische of 

biologische antwoord kennen we: uit de baarmoeder waar het verwekt werd na 

het seksuele spel van man en vrouw of met behulp van medische middelen. 

Maar dat antwoord voldoet niet om te beschrijven wat je ervaart. Elke moeder 

weet: ‘Dit komt uit een wereld die onze macht te boven gaat.’ Johannes zou 

zeggen: ‘Het komt uit de moederschoot van God.’  

Vervreemden en opnieuw verbinden.  

Uit die ervaring wordt elk mens geboren. Die ervaring brengt een kind mee de 

wereld in. Een kind ‘weet’, om zo te zeggen, van God. Dat vermogen heeft een 

kind nog lang. Een kind heeft verbeeldingskracht. ‘Papa, waar is God?’ – Och, 

meisje, hoe moet ik dat zeggen?’ Ja, jij hebt dat vermogen al langer verloren. Je 
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moet het nu bij elkaar denken. Je doet een poging: ‘God is heel dichtbij, maar 

ook hoog in de hemel’ – ‘O, dan is God dus het dak!’ God als dak – uit de mond 

van kinderen doet God van zich spreken als een beschermend dak boven je 

hoofd.  

Maar gaandeweg vergeten wij dat dak. We worden volwassen. Er komt een 

breuk met de bron. We vervreemden ervan. ‘Zingend en zonder herinnering ging 

ik uit het eerste land vandaan,’ schreef de dichter Nijhoff. We leren tellen, meten 

en wegen. Niks mis mee. Maar we leren ook: alleen wat te tellen, te meten en te 

wegen is, is echt. En dat is wat kwalijker, zeker omdat we er zo gewichtig bij leren 

kijken.  

Maar religie dient ervoor om ons opnieuw te verbinden met God. Het woord 

religie betekent ook zoiets. Het komt van het latijnse ‘religare’: opnieuw 

verbinden. Voor Johannes is Jezus de mens die ons opnieuw verbindt met God – 

omdat hij zelf uit God geboren was en diens meest trouwe kind was en bleef.  

Met nieuwe ogen 

Hij leerde mensen weer te worden als kinderen en deed ons voor hoe het moest. 

Dat ging niet zonder pijn. Maar door de geboortepijn heen werd het Pasen. 

Pasen - daar word je een ander mens van. Je knapt ervan op. Je voelt je herboren. 

Je leert met nieuwe ogen de wereld inkijken. Je wordt opnieuw verbonden met 

de Bron van alle leven en liefde waaruit je ooit bent voortgekomen. Het kind in 

je is opgestaan.  

‘Wie uit God geboren is, overwint de wereld,’ schrijft Johannes. De wereld – dat 

is het hele bestaan, maar dan afgesneden van de bron. Het is het betekenisloze 

leven. ‘Het tweede land,’ noemde dezelfde Nijhoff van zo-even het en schreef: 

‘…laat mij uit dit land vandaan, / O laat mij zonder herinnering / En zingend het 

derde land ingaan.’ Dat kan. Je kunt opnieuw geboren worden. Het lastige is dat 

daar geen handleiding voor is. Net zoals een baby geen handleiding meekrijgt 

om geboren te worden. Je hoeft je alleen maar uit handen te geven aan dat wat 

groter is dan jij.  

Opnieuw geboren worden – Johannes spreekt er misschien grote woorden over. 

Zoals elke pasbekeerde dat doet in zijn enthousiasme. Wij zijn misschien 

nuchterder. Wij hebben geleerd een toontje lager te zingen. Op gedempter toon 

te spreken. De ‘wereld’ en haar betekenisloosheid hebben wij niet blijvend 
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achter ons gelaten. Misschien zien wij beter dan Johannes dat geboren worden 

een levenslang proces is. En geen geboorte zonder pijn. Maar zonder geboren 

worden kan geen mens. Want: wie niet bezig is geboren te worden… 


