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In de nacht komt een belangrijke persoonlijkheid uit de Judeese samenleving Jezus opzoeken. Hij 

heeft vragen: hoe kan een mens verlossing vinden? Waar vind je genezing van je innerlijke 

verwondingen? De boodschap die Jezus hem brengt in dat nachtelijke gesprek gaat over een 

opnieuw geboren worden, over leven in het licht en liefde. Jezus roept op tot vertrouwen. Een mens 

kan het niet zelf doen, maar mag zich openstellen voor wat God met hem wil doen. Laten wij in dat 

vertrouwen de eucharistie vieren. De Heer nodigt ons uit hem te volgen op zijn weg van lijden om vol 

vreugde te mogen delen in zijn heerlijkheid. Erkennen wij ons zonden en bekeren wij ons tot God om 

het mysterie van de eucharistie goed te kunnen vieren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het eind van het boek van de Kronieken vertelt over het einde van het land Juda, de stad Jeruzalem 

en de koningen die daar heersten. De schrijver van dit boek ziet dat het volk steeds opnieuw 

afgeweken is van de weg die God hun wees, en dat de koningen steeds opnieuw de God van het 

verbond vergaten en eigen afgoden gingen dienen. Het volk en de priesters maakten zich 

herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden van de heidenen, zo hebben we zojuist gehoord. Ze 

ontheiligden de tempel die aan de dienst van God gewijd was en dienden er hun afgoden. Ze 

onderdrukten de armen en bedrogen en belogen elkaar. In alle opzichten vergaten ze de geboden 

van God. De grote rampen die toen op het volk neerdaalden waren volgens velen een gevolg 

daarvan. De koning van Babel kwam met zijn enorme legermacht en verwoeste de tempel en de 

muur rond Jeruzalem en de paleizen en de belangrijkste inwoners werden gedeporteerd naar een ver 

land, naar Babylon. Het volk en de profeten hebben dit ervaren als de straf, de sanctie die God over 

zijn volk laat komen vanwege hun wandaden. Ver van huis, in een vreemde, onbekende en vijandige 

omgeving, denken ze na over hun lot en komen ze tot bezinning. Ballingschap is een onmenselijke 

toestand. Je leeft in den vreemde, je zou ook kunnen zeggen: in vervreemding, ver van alles waarin je 

thuis was.  

Dat begrip ballingschap, of ‘vervreemding’ kun je ook op een meer geestelijke manier opvatten. Ook 

al woon je gewoon in je eigen huis en omgeving, je kunt je soms toch een vreemde voelen. Met name 

als er dingen in je leven misgelopen zijn, als je een vertrouwde, veilige wereld verloren bent. Dat kan 

door verkeerde keuzes die je op een bepaald moment in je leven gemaakt hebt. Je kunt fouten 

gemaakt hebben in relaties met vrienden of familie, je meest dierbaren tekort gedaan hebben; je 

kunt oneerlijk geweest zijn of iemand pijn gedaan hebben. Er kunnen heel wat omstandigheden zijn 

waarin je ernstig tekort geschoten bent. Je geweten herinnert je daar af en toe aan. Onze zonden 

vervreemden ons van God en van onszelf, waardoor we ons onrustig voelen. Ons kwaad maakt dat 

we niet meer thuis zijn bij onszelf, vergelijkbaar met het volk van Juda in ballingschap. De oude Maria 

antifoon Salve Regina spreekt daar ook over: tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva, tot u 

smeken wij in dit tranendal, daarom wees onze voorspreekster. Het is een uitdrukking van het gevoel 

ontheemd en soms ook verdwaald te zijn. Misschien zijn er momenten van bezinning, dat je verlangt 

naar vrede in je hart en naar een schone lei. Zo hebben ook de Judeese ballingen verlangt naar een 

nieuw begin, naar een thuiskomen. 

Over zo’n nieuw begin spreekt Jezus in het evangelie met een man die midden in de nacht naar hem 

toegekomen was, een van de voornaamsten onder de joden, die Nicodemus heette. Nicodemus 

durfde Jezus  niet bij daglicht te bezoeken, want hij was bang voor wat de mensen zouden denken en 

zeggen. Maar hij erkent wel dat Jezus de leraar is die van Godswege gekomen is. Hij heeft misschien 



ook zelf behoefte aan een nieuwe start en weet mogelijk uit eigen ervaring dat een mens vergeving 

en verlossing nodig heeft. Jezus spreekt met hem over de noodzaak van een wedergeboorte, waarop 

Nicodemus vraagt hoe het mogelijk is opnieuw uit een vrouw geboren te worden. Maar Jezus spreekt 

natuurlijk over een geestelijke wedergeboorte, een geboorte uit de heilige Geest. Vervolgens gaat 

Jezus door over de noodzaak om in hem te geloven. Ieder die gelooft in de Mensenzoon zal het 

eeuwig leven hebben, zegt Hij. Geloven betekent: je toevertrouwen, jezelf overgeven aan iemand. En 

het begrip ‘eeuwig leven’ slaat niet alleen op het leven in de hemel, maar kan ook verstaan worden 

als een leven in diepe verbondenheid en harmonie met God. Wie zich toevertrouwt aan de 

Mensenzoon komt thuis bij God. En dan spreekt Jezus die zin uit die wel als samenvatting van het 

evangelie beschouwd wordt: ‘Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben’. Uit 

liefde heeft God zijn Zoon naar de wereld gezonden als een geschenk. Wie zich vol vertrouwen tot 

deze Zoon richt, zich aan hem vasthoudt en toevertrouwt, die zal leven en redding vinden, die zal zich 

niet langer vervreemd of ontheemd voelen. Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te 

redden. Hij wil ons redden van de duisternis en de angst en het schuldbesef en onze onmacht. Hij wil 

ons redden van de vervreemding en ons weer thuis brengen bij onszelf en bij onze medemensen en 

vooral bij God die ons diepste en meest eigenlijke thuis is. 

Broeders en zusters, de veertigdagentijd is bij uitstek een periode van bezinning en van kritisch naar 

jezelf kijken. Misschien zijn er omstandigheden in ons leven waardoor er iets tussen God en ons 

gekomen is. Misschien lijken we wel wat op Nicodemus, overdag een keurige en belangrijke meneer 

die veel respect geniet. Maar in de nacht voelt hij zich klein en onzeker en wil met Jezus praten. En 

dan krijgt hij die verbazende boodschap die voor ieder van ons bedoeld is: wie zich vasthoudt aan 

deze Jezus, wie het geloof van zijn doopsel werkelijk beleefd en zich aan hem toevertrouwd, die zal 

ervaren wat verlossing en vergeving is, die zal het oude achter zich kunnen laten en werkelijk thuis 

komen. ‘Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn’. 

Eigenlijk is dat wat we met Pasen weer vieren. Vandaag, op zondag Laetare, krijgen we alvast een 

klein vreugdevol voorproefje van Pasen: in geloof en vertrouwen op Gods liefde die in zijn Zoon naar 

ons toegekomen is, kunnen wij opnieuw geboren worden, niet langer ontheemd zijn en werkelijk een 

nieuw start maken. Hij heeft ons samen met Christus ten leven gewekt, zegt de apostel Paulus in de 

Efeziërsbrief. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En Paulus legt er vervolgens de nadruk op dat dit 

geen menselijke prestatie is. Aan genade en geloven danken wij ons heil. Het is een geschenk, wij 

kunnen het zelf niet maken of organiseren, maar er alleen maar op vertrouwen. Inderdaad, wij 

kunnen onszelf niet verlossen. Niemand kan zichzelf vergeven. Het wezenlijke in ons leven kunnen 

we alleen maar ontvangen. Wij zijn Gods werk, zegt Paulus dan, Hij heeft ons in Jezus opnieuw 

geschapen, door onze doop en door ons geloof zijn we een nieuwe creatie.  

In deze eucharistie komt de levende Heer weer naar ons toe en neemt ons bij de hand. Hij zegt: 

vertrouw maar op mij, bij mij vindt je leven en heil. Zoals Hij door het kruis en de dood heen is 

gegaan en verrezen is tot nieuw leven, zo mogen wij hem volgen: uit de dood van de ballingschap 

naar het leven van het thuis zijn bij de Heer. Moge deze boodschap van het evangelie de komende 

weken in ons hart blijven zodat we met grote vreugde Pasen kunnen vieren. Amen. 


