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Hallo allemaal, 

 

Vandaag lezen we het derde verhaal uit het evangelie van Johannes. Het gaat over een ontmoeting 

tussen Jezus en Nikodemus.  

Nikodemus is een farizeeër, en de meeste farizeeën willen niets te maken hebben met Jezus.  

Maar Nikodemus wil meer te weten komen over Jezus, daarom zoekt hij hem op. Het is alleen  

nog niet zo makkelijk om alles te begrijpen wat Jezus zegt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was een farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders.  

Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe.  

JOHANNES 3:1-2 



 

Nikodemus  

Bij Johannes 3: 1-13 

                                                             

 

 

 

                                                                                                                           

Het is nacht in Jeruzalem. De meeste mensen slapen. Het is overal donker. Overal? Toch niet. Kijk, in 

dat huis brandt nog licht. Daar is Jezus. Hij is nog wakker. En kijk, daar loopt nog iemand door het 

donker. Hij loopt naar het huis van Jezus toe! 

Het lijkt Nikodemus wel. Maar wat moet Nikodemus nu bij Jezus? Hij is een farizeeër. Hij weet heel 

veel over de heilige boeken van God. Hij geeft er zelfs les over. De meeste farizeeën moeten niets 

van Jezus hebben. Nikodemus wel.  

Even aarzelt hij nog en dan stapt hij uit het donker, in het licht. Hij loopt het huis in en gaat het platte 

dak op, waar Jezus staat. Jezus kijkt op. ‘Ik weet dat U van God komt,’ zegt Nikodemus tegen Jezus. 

‘Ik heb de wonderen gezien die U doet. U bent een leraar, een meester, net als ik. U leert ons nieuwe 

dingen over God.’  

Jezus zegt iets terug, maar het is niet wat Nikodemus had verwacht. ‘Met de wonderen heb je iets 

van Gods nieuwe wereld gezien Nikodemus, maar het is niet genoeg. Als jij bij Gods nieuwe wereld 

wilt horen, moet je op een nieuwe manier geboren worden.’  

Nikodemus staart Jezus verbaasd aan. Wat zegt Jezus nu? Natuurlijk, lang geleden, toen Nikodemus 

nog een klein baby’tje was, groeide hij in de buik van zijn moeder, en na negen maanden werd hij 

geboren. ‘Maar Jezus,’ stamelt Nikodemus,’Ik kan toch niet nóg keer geboren worden? Ik kan niet 

meer terugkruipen in de buik van mijn moeder. Ik ben veel te groot geworden. Dat past nooit.’  

Jezus glimlacht en zegt: ‘Je moet op een andere manier geboren worden, Nikodemus. Op een nieuwe 

manier! Een manier die je nog niet kent. Dat doet de heilige Geest.’ De heilige Geest?  

Nikodemus zegt niks meer. Hij snapt er niks meer van. Wat zou Jezus daar nou weer mee bedoelen? 

‘De heilige Geest,’ zegt Jezus, ‘lijkt op de wind. Je kunt de wind niet zien, maar je kunt hem wel 

voelen. Zo is de heilige Geest ook. Als de heilige Geest in je komt, dan word je opnieuw geboren. Je 

ziet het niet, maar je verandert dan vanbinnen.’  

‘Maar hoe kan dat?’ vraagt Nikodemus. ‘Snap je het nog niet?’ zegt Jezus ‘Je bent toch een leraar 

Nikodemus? Ik zal het je uitleggen. Er is een andere wereld. Een wereld die jij nog nooit hebt gezien. 

Het is de wereld van de hemel. Ik heb die wereld wel gezien. Ik ben daar vandaan gekomen. De 

mensen in de hemelse wereld leven voor altijd.’  

Nikodemus kijkt Jezus nu met open mond aan. ‘Jij mag ook bij die nieuwe wereld horen,’ zegt Jezus 

‘Maar dan moet wel de heilige Geest in je komen.’ Even later loopt Nikodemus het huis van Jezus 

weer uit. En terwijl hij het donker in loopt, voelt hij ineens iets langs zijn wang strijken. Het is de 

wind. Het begint te waaien. Terwijl Nikodemus naar huis loopt, blijft hij er maar aan denken: aan de 

heilige Geest en aan opnieuw geboren worden. Is het echt waar? Mag hij ook bij de hemelse wereld 

horen? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikodemus  

Nikodemus is een belangrijke man: hij is niet 

alleen farizeeër, maar ook een van de Joodse 

leiders. De farizeeën waren een groep 

hoogopgeleide mannen, zoals ambtenaren, 

leraren (zoals Nikodemus) en rechters. Ze 

vonden het heel belangrijk om zich te 

houden aan de geboden uit het Oude 

Testament. Midden in de nacht gaat 

Nikodemus naar Jezus toe en spreekt Hem 

als een collega-leraar aan. 

Begrijp je dat niet?  

Nikodemus begrijpt Jezus verkeerd. Jezus vertelt 

iets met een geestelijke betekenis, maar 

Nikodemus ziet alleen de gewone betekenis. In 

het Johannes-evangelie zie je dat dit steeds weer 

gebeurt. Heel vaak als Jezus iets uitlegt over wie 

Hij is en welke bijzondere relatie Hij met God 

heeft, begrijpen de mensen Hem niet. Jezus maakt 

ook verschil tussen de ‘aardse wereld’ en de 

‘hemelse wereld’. Daarmee bedoelt Hij niet dat 

alles op deze aarde slecht is, maar Jezus wil met 

deze woorden duidelijk maken wie bij God hoort 

en wie niet. Wie de dingen van God het 

belangrijkst vindt, hoort bij de hemel en bij God, 

ook al leef je nog op aarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdjAuY_RANE
https://www.youtube.com/watch?v=9QNGDS3T_Tk


 

 

 

 

 

 

 

Op een nieuwe manier  

Jezus zegt dat we op een nieuwe manier geboren moeten worden.  

Je zou kunnen denken aan een rups die is geboren, maar op een nieuwe manier wordt geboren 

doordat hij verandert in een vlinder.  

 

Wat heb je nodig?  

- een vlinder van het werkblad  

- een wc-rol  

- een (ijslolly)stokje  

- bruin (inpak)papier 

- viltstiften of kleurpotloden 

- schaar 

- lijm 

Aan de slag: 

- Knip een stukje uit het bruine (inpak)papier en plak dit rond de wc-rol. 

- Knip de vlinder uit het werkblad. 

- Versier de vleugels van de vlinder met viltstiften of kleurpotloden. 

- Plak de vlinder op het topje van het (ijslolly)stokje. 

- Vouw de vleugels van de vlinder iets over elkaar heen en schuif de vlinder met het stokje    

  voorzichtig in de wc-rol: de cocon.  

- Als je hem weer eruit duwt, kan de vlinder gaan vliegen! 

 

 

 



 



 

 

 

 

Plaatsbepaling 

Nikodemus komt vaker in het bijbelboek Johannes voor.  

Weet je wat hij voor Jezus deed?  

Los de sommen op, en je kunt het in je bijbel gaan lezen! 

 

 

 

 

Op de volgende bladzijde gaat de puzzel verder… 

 



 

 

 

Antwoord:  

Hoofdstuk: .. 

Verzen: .. en .. 

 

 

 

Oplossing: Johannes 19: 39-40 



 

Denk aan de wind 

Jezus zegt dat de wind net is als de heilige Geest.  

Wie geboren wordt door de Geest, ontvangt eeuwig leven. In dit proefje zie je dat de wind die de 

Geest blaast eeuwig leven geeft. De vlam blijft branden!  

 

Wat heb je nodig?                                                         

- een tafel  

- een kaars  

- een kandelaar  

- lucifers of een aansteker  

- een trechter  

 

Aan de slag:  

- Zet de kaars in de kandelaar op een tafel.  

- Steek de kaars aan. De kaars staat voor het leven.  

- Ga zo voor de kaars zitten of staan dat de afstand tot de vlam ongeveer 40 centimeter bedraagt.  

- Lukt het je de kaars uit te blazen vanaf deze afstand? Vast wel.  

- Breng de tuit van de trechter aan je lippen. Houd hierbij de trechteropening voor de kaarsvlam.  

  De trechter staat voor de wind van de Geest.  

- Probeer de kaars nog eens uit te blazen… De vlam blijft branden!  

 

Uitleg  

Als je de trechter goed plaatst ten opzichte van de vlam, blijft de kaars branden. De lucht die je door 

de tuit blaast, wordt door het voorste deel verspreid. Hierdoor verlaat de lucht de trechter via de 

wanden en niet door het midden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Goede God, 

Dank U wel dat we altijd bij U mogen komen.  

Op elk moment van de dag wilt U er voor ons zijn.  

In het verhaal gaat een man zelfs midden in de nacht naar Jezus toe.  

Hij zit vol vragen. Hij begrijpt niet alles van wat Jezus zegt.  

Jezus laat hem binnen en praat met hem.  

Dank U wel dat U onze vragen serieus neemt.  

En dat U ons nieuwe dingen leert over Uzelf.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Zo groot was Gods liefde voor de mensen 

 

Bronvermelding: Bijbelbasics 


