
Zondag 24 januari: Jezus en Nikodemus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nikodemus  

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? 

 



 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


