
Bijbelkring Noord 20141016  

UAM 77: 1, 2 lezen: Joh. 3:1-21  Zingen Slotgebed Liedboek 437. 

Start bij Johannes 2: 23-25 ambivalentie, voorbehoud.  De mens is niet te vertrouwen, heeft 

een arglistig hart, geneigd tot het kwade. In hoofdstuk 3 komen we dan 1 zo’n mens tegen, 

één voorbeeld ter onderbouwing van de stelling,       Zien we nog meer verbanden tussen 

einde hoofdstuk 2 en de eerste verzen? JA, Nicodemus begint ook over de tekenen. Maar 

een “wondergeloof” is niet genoeg, houdt geen stand. Ons geloof wordt uitgedaagd en 

gelouterd door Christus. Iets hiervan zagen we in Johannes 4: 43-54. Doel van het evangelie 

Johannes 20: 30-31. “gelooft” kan begrepen worden als: tot geloof komen of: blijven 

geloven. Dus als evangelisatie of als discipelschapstraining. Maar beide kanten sluiten elkaar 

niet uit maar in. Geloof is altijd geloof in ontwikkeling en geloof in de groei.  

Structuur van het Johannes evangelie? Proloog- openbaring in de wereld (2-12), - 

openbaring aan zijn discipelen 13-20, epiloog 21.  

Vs. 2 SNACHTS.  Praktisch hitte, drukte, maar ook symbolisch!  Ontwikkeling…   Nicodemus 

komt lett. “voor de dag”, komt tot het licht en in het licht. Tegenovergesteld aan Judas 

Iscariot die eindigt in de nacht. Lett. En figuurlijk nacht. Meer dan een tijdsaanduiding, een 

aanduiding van iemands “element”, iemands leefsfeer, kind van het licht of kind van de 

duisternis.  Zeker na de beeldspraak van Licht en duister in de eerste verzen van hoofdstuk 1 

en het vervolg 3: 19-21.   Zo is N. opnieuw een VOORBEELD, een identificatiepersoon voor 

alle serieuze en vrome Joden. Komt tot Christus en tot het Licht.  

Nicodemus zet een soort logische redenering, met bewijs dat leidt tot bepaalde conclusies. 

Maar in het antwoord van Christus en vooral in vs. 8 zegt Jezus: zo werkt het niet met 

geestelijke zaken, die zijn van andere en hogere orde! Rationele aanpak leidt tot niets!  

N. spreekt als een soort jury, een examencommissie, we (gewichtig en verhullend) hebben 

een screening toegepast, u bent gewogen en niet te licht bevonden. Wij weten….   

Vs. 3 N. jij bent niet geroepen om mij te oordelen, veroordelen of goed te keuren,  

Vs. 5 water en geest als 2 stadia (zo vdBerg) of water en Geest als vervulling van de profetie 

van Ez. 36:24-27 waar water geestelijke reiniging betekent.  

Vs. 7 wedergeboorte, van mensen, maar ook van alle dingen Matt. 19: 28   wellicht 

hetzelfde als Handelingen 3: 19 en 21? Vervulling van de OT-profetiëen? 1000-jarig vrederijk 

van de Messias regerend vanuit Jeruzalem?      WEDERGEBOORTE, ook een van de 

kernthema die op catechisatie worden behandeld. Het slechte nieuws: wat verbeteringen en 

aanpassingen zijn absoluut te weinig! We zijn “total loss”, er is echt een START-OVER nodig, 

een nieuw hoofdstuk, wat make-up is zinloos, het gaat om total make-over.  Het GOEDE 

NIEUWS… 



Vs. 8 om te beginnen over WIND is vanuit het grieks en hebreeuws logisch. Pneuma: wind- 

en Geest, pneumatisch orgel.      Ruach is wind, adem, geest. Sluit dus aan bij vs. 6.  

Vs. 11. Tegenover het gewichtige en ongefundeerde “wij weten” van Nicodemus staat nu 

het “wij weten” van de Zoon en de Vader met de Geest. Of Jezus en zijn discipelen. 

Vs. 12 aardse zaken: wat mensen op aarde betreft, wat tot dan toe is besproken, nu schakelt 

Jezus door naar de hemelse, goddelijke zaken. (vs. 13-18) 

Vs. 13 verbinden met 14: wie kan in die bovenaardse wereld binnengaan? Toespeling op 

Daniël 7: 13, 14.  Het opvaren gebeurt via verhoging, de weg van het kruis. Vs. 14: MOET: 

Gods heilsplan, dat moet doorgang wil. Zie ook Jesaja 52:13. Verhoogd worden: door God: 

zgn. Goddelijk passief. Zie Joh. 8:32 en 12:32. 

Vs. 15 de slang gaf verlenging van leven, uitstel van de dood, maar de Verhoogde Zoon des 

Mensen, Zoon van God geeft Overwinning van de dood: eeuwig leven. EEUWIG LEVEN: wat 

en wanneer? Zie boekje p. 26 boven * De eeuwigheid, Gods toekomst, het eeuwige leven IS 

al begonnen,  zo vs. 15. 16, 17 en 36, in die lijn ook 5: 24.  Tegelijk is het heden EN toekomst. 

Begonnen toekomst, begin van de eeuwigheid.  Johannes 17: 3 maakt duidelijk: eeuwig 

leven is niet allereerst een tijdperk maar een relatie, een bestaanswijze, verbonden met 

God, de eeuwige God, is er eeuwig leven, nu al!    Een voorgoed begonnen begin. 

Dit alles is uitvloeisel van Gods wereldwijde en grenzeloze LIEFDE. Zelfovergave, een gift, een 

enorm cadeau, Hij gaf Zijn enige en liefste!     Cadeau: is dat wel voor mij? Het wordt je 

gegeven en aangeboden, aan ieder wereldbewoner.  

Vs. 20- 21 Typisch de stijl van Johannes, met contrasten. nadrukkelijk en expliciet wordt het 

ene ontkend en het tegendeel ervan bevestigd. De negatieve en positieve stelling staan 

naast elkaar. Zo wordt een zorgvuldige en heldere redenering langzaam en ordelijk 

opgebouwd. Dit evangelie is daarom zo eenvoudig en gelijk diep. Als de beroemde plas 

water waarin een kind kan spelen en een olifant kan zwemmen.  

Vs. 21 hoopvol en belofte, werken van het licht, van de dag, niet verborgen, maar openlijk en 

openbaar, en ze zijn “in God gedaan.”  Gods werk in ons.  In gemeenschap met Hem, vanuit 

Hem en in overeenstemming met Zijn wil. Tegelijk zit er iets van onze keuze en 

verantwoordelijkheid in. Mooi hoe dr. Van den Berg dit aan elkaar verbindt als twee kanten 

van dezelfde medaille!  



WERKBLAD bij Johannes 3: 1-21 

VS. AARDS Leven , 1 maal geboren Eeuwig leven, 2 maal geboren 

3  

Niet…. 

Niet… 

 

Wel… 

Wel… 

5 Niet…. 

 

Niet… 

 

Wel … 

 

Wel… 

6 Uit….        

 

Uit … 

7 … 

 

Opnieuw geboren 

12  

 

 

15 Wie niet …. 

… 

… 

 

Wie wel… 

…. 

… 

16 Ieder die niet ….. 

…. 

…. 

 

Ieder die …. 

…. 

… 

17  

 

 

18 Wie niet … 

…. 

Wie wel… 

19  Mensen hebben…. 

 

Hun werken waren … 

Mensen hebben 

 

Hun werken zijn …. 

20 Ieder die … Vs. 21 ieder die … 

 

20 Komt niet … 

 

Vs. 21 Komt wel… 

20 Zijn werken… 

 

Vs. 21 zijn werken … 

 

Zo kunnen we meerdere verzen met elkaar verbinden en worden frases synoniem of 

antoniem, en wordt via associatie de uitleg opgebouwd. 

 

Geboren uit …..  ,    ….. ,        ….. OF geboren uit ….       , …..      , ….   

 

Het Koninkrijk van God ….    of ……   kan verbonden worden met …. 


