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4. Jezus en Nicodemus – Een gesprek op scherp 
Johannes 3:1-21 
 
Met dit gesprek gaan we een hoofdstuk terug in Johannes. Maar in welke 
volgorde we het ook lezen: Wat een verschil is er tussen het gesprek met de 
Samaritaanse vrouw, iemand die er religieus en sociaal helemaal buiten 
stond, en deze Nicodemus. Hij was een oudere en wijze man, geleerd, lid van 
het hoogste gerechtshof (het Sanhedrin), vroom en serieus levend volgens 
alle regels en voorschriften. Als er een de hemel verdiende was hij het toch? 
Maar als hij ’s nachts in alle respect met Jezus in gesprek gaat, zet deze het 
gelijk op scherp. ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Alleen wie opnieuw wordt 
geboren kan het Koninkrijk van God  zien.’  
Ook wij hebben of horen allerlei kenmerken die belangrijk zijn om bij God te 
mogen horen. Wedergeboren zijn, bekeerd zijn, gedoopt zijn, belijdenis 
gedaan hebben, goed geleefd hebben, kerkelijk meelevend zijn, de heilige 
Geest ontvangen hebben, enz. 
Jezus zet dit ene centraal: we moeten opnieuw geboren worden: helemaal 
opnieuw gaan leven vanuit het perspectief van God. Het kan ook vertaald 
worden met ‘van boven geboren worden’. We mogen opnieuw geboren 
vanuit het perspectief van de Vader: hij ontvangt ons als zijn kinderen. Zo 
mogen we het koninkrijk van God zien. Dat betekent veel meer dan in de 
hemel komen. We mogen dan inderdaad straks de grote volheid van het 
Koninkrijk aanschouwen bij de wederkomst van Jezus. Maar we mogen ook 
nu al de heerschappij van God zien. De plaatsen waar hij regeert in deze 
wereld en in ons leven. Onze ogen mogen ervoor geopend worden. We 
mogen leven vanuit het geloof in Jezus, de liefde van de Vader voor de 
wereld, die Hem zond opdat wij eeuwig leven zouden hebben. 
 
Om nog eens over door te praten: 
Wat vindt u / vind jij belangrijke kenmerken van een echte christen? 
Wat vindt u / vind jij van het kenmerk van Jezus: ‘ opnieuw geboren worden 
om het Koninkrijk van God te zien’? 

Bijbelstudie –  
In de Bijbel staan mooie gedeeltes waarin het kind van God 
zijn beschreven wordt. Zoals in Romeinen 8: 12-17 

 
Gebed –  
Heer, leer mij wat belangrijk is voor U als het gaat om 
geloven. Help mij onderscheid te maken in wat mensen als 
kenmerken belangrijk maken en wat in Uw ogen belangrijk is. 

 
Delen & dienen –  
Voor wie in uw of jouw omgeving is Johannes 3 een 
bevrijdend evangelie? Hoe zou je dat met hem of haar kunnen 
delen? Door een kaartje, een brief, een whatsappje, een 
gesprek?  

 
Verhalen delen –  
Waarin ziet u / zie jij ‘het Koninkrijk van God / de heerschappij 
van God’ vandaag de dag in deze wereld / in onze stad en wijk 
/ in de kerk / in uw en jouw leven?  

 
Liturgie –  
Lees of zing psalm 131 
Een pelgrimslied van David. HEER, niet trots is mijn hart, niet 
hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en 
te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel 
tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als 
een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de HEER, van nu tot 
in eeuwigheid. 
Hoe kunt u / kun jij psalm 131 verbinden met Johannes 3? 

 
Thuis –  
Wat geven wij aan onze kinderen of kleinkinderen of mensen 
om ons heen mee als de essentie van het christelijk geloof? 
Weten zij wat wij het meest belangrijk vinden? Durft u / durf 
jij dat te vragen aan hen? 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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