Zondag

Vertelschets
bij Johannes 3

Context
Velen in Israël vragen zich af: ‘Wie is toch deze Jezus?’ Hij, Die water verandert in
wijn. Hij, Die mensen geneest. Hij, Die in één keer de voorhof van een marktplein in
een rustig tempelplein kan veranderen. Is Hij een valse Profeet? Of de Messias?
Vandaag horen we van iemand die met zijn vragen deze Jezus opzoekt.
Introductie
Teken een groot hart op een papier. Praat er met de kinderen over dat wij iedere dag
zonden doen. Laat de kinderen verschillende zonden in het hart schrijven.
Stel dan de vraag: Wat vindt God van al die zonden?
Hoe kunnen al die zonden in je leven weg gedaan worden? Dat horen we in het
bijbelverhaal.
Beginzin
Het is donker. Op de straten is het rustig en stil. De mensen slapen. Hoor ik daar iets?
Voetstappen… Daar loopt iemand midden in de nacht door de straten. Wie is dat?
Vertelschets
• Het is een Farizeeër. Misschien ken je hem wel: Nicodémus. Hij is ook lid van het
Sanhedrin. Hij hoort dus bij de leiders van het volk. Wat doet hij toch midden in de
nacht op straat?
• Een beetje schichtig kijkt hij om zich heen. Is er niemand die hem ziet? Niemand
mag het weten waar hij naar toe gaat. Als de andere Farizeeën het zouden weten...
wat zouden ze boos worden…Maar híj wil het weten: Wie is die Jezus toch? Wat
een wonderen heeft Hij gedaan! Hoe kan Hij dat doen?
• Nicodémus heeft zoveel vragen. Vragen over Jezus van Nazareth. Opeens blijft hij
stil staan. Hier moet hij zijn. Hier is Jezus. Nu zal hij al zijn vragen aan Jezus stellen.
Hier mag jij van leren: Heb jij ook vragen? Ga maar, door te bidden, met je vragen
naar de Heere Jezus.
• Voorzichtig klopt Nicodémus op de deur. Zou Jezus hem zomaar midden in de
nacht binnen laten? De deur gaat open. Mag hij naar binnen? Natuurlijk! De Heere
Jezus wist allang dat Nicodémus zou komen. Bij Hem ben je altijd welkom!
• Eindelijk kan Nicodémus zijn vragen kwijt. Gelijk begint hij: ‘Meester, U moet wel
een Leraar zijn Die van God komt, want niemand kan de wonderen doen, die U
doet.’
• Vol verwachting kijkt Nicodémus naar Jezus. Wat gaat Jezus antwoorden? Hoor
maar: ‘Voorwaar, voorwaar (het is echt waar), Ik zeg u, als iemand niet opnieuw
geboren wordt, kan hij niet bij het koninkrijk van God horen.’
• Verbaasd kijkt Nicodémus de Meester aan. Dit antwoord had hij niet verwacht!
‘Maar hoe kan dat nou?’ vraagt hij vol verbazing. ‘Iemand die oud geworden is, kan
toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder gaan en nog een keer
geboren worden?’
• Begrijp jij wat de Heere Jezus bedoelt? Het is moeilijk. Maar de Heere Jezus gaat
het uitleggen. Luister maar goed.
• Opnieuw geboren worden betekent natuurlijk niet dat je weer in de buik van je
moeder gaat. Maar wat dan wel? Jij speelt vast wel eens buiten in de zandbak. Wat
doe je dan als je klaar bent? Je wast je vieze handen. Het water wast je handen
weer schoon.
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De Heere Jezus zegt: ‘Dat moet ook met jouw leven gebeuren. Jij doet veel zonde.
Daardoor is je leven vies en vuil. Je leven moet weer schoon worden. Net als het
water doet. Dan wordt je als nieuw.’
Nicodémus luistert stil. Hij vindt het moeilijk. ‘Hoe kan dit dan allemaal gebeuren?’
vraagt hij. Misschien vraag jij dat ook wel. Hoe kan dat in mijn leven? ‘Dat is ook
moeilijk te begrijpen’, is het antwoord van de Heere Jezus.
Het is net als de wind. Kun jij de wind zien? Nee. Maar toch is de wind er. Dat kun
je voelen. Zo gaat het ook in jouw leven als de Heere jouw zonden vergeeft. Hij
stuurt de Heilige Geest naar je toe. Je ziet niets bijzonders. Maar toch zorgt de
Heilige Geest ervoor dat je met al je zonden naar de Heere Jezus gaat.
‘Maar hoe kunnen deze dingen toch gebeuren?’ vraagt Nicodémus. Hij begrijpt het
nog niet goed. ‘Ben jij een leraar van het volk?’ vraagt de Heere Jezus aan
Nicodémus. ‘En weet je deze dingen niet?’ Wat is dat erg…
De Heere Jezus gaat het uitleggen. Wil jij weten hoe jouw zonden vergeven
kunnen worden? Luister dan maar goed.
De Heere Jezus vertelt een verhaal uit de Bijbel. Ken je het verhaal nog? Het volk
Israël is in de woestijn. Wat zijn ze ongehoorzaam geweest! Dan zegt de Heere: Ik
straf jullie. Er zullen overal slangen komen, die jullie zullen bijten en je zult ziek
worden.
En zo gebeurt het. Overal slangen, die mensen bijten. Overal zieke mensen. Kijk
eens wat Mozes dan doet? Mozes maakt een grote slang. ‘Iedereen, die naar deze
slang kijkt wordt genezen!’ zegt Mozes.
Jouw leven is eigenlijk ook ziek. Ziek door zonden die je doet. Maar er is geen
slang om naar te kijken, die je beter maakt. Hoor eens wat de Heere Jezus zegt:
Kijk naar Mij! Ik wil jouw zonden vergeven. Geloof je dat?
Hoor eens wat de Heere Jezus tegen Nicodémus zegt: ‘Want alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft!’
Doe jij de Heere veel verdriet? Doe jij ook zo vaak alleen maar wat je zelf wil? De
Heere Jezus zegt tegen jou: Kijk naar Mij! Kom naar Mij! Ik wil jouw leven nieuw
maken! Ik wil jouw zonden vergeven. Daarom kwam Ik naar de wereld.
De Heere Jezus wil het je Zelf leren. Dan ga je niet langer meer van jezelf houden,
maar dan houdt je van Hem. Hoe is dat bij jou?
Nicodémus gaat naar huis. Zijn zijn vragen opgelost? Nee, hij heeft nog veel meer
vragen… Maar hij heeft het wel gehoord: De Heere Jezus wil dat zijn zonden
vergeven worden. Dan hoort hij bij deze Jezus.

Slotzin
Jij gaat straks ook weer naar huis. Vergeet je niet wat Jezus je vandaag wilde leren?
Hij wil dat je in Hem gelooft, want dan mag je na dit leven voor altijd met Hem zijn, in
de hemel. Jij gaat toch niet verder zonder Hem?

