BEGINZIN
Door de stille straten van Jeruzalem loopt een man. Het is donker en de meeste mensen slapen. Het
is geen bedelaar zo te zien. Zijn kleren zijn deftig. Het lijkt wel een Farizeeër.

VERTELSCHETS
Nicodemus
Het is Nicodemus die daar door de straten van Jeruzalem loopt. Hij heeft jaren gestudeerd in de Thora
en de Profetenrollen en is lid van het Sanhedrin. Nicodemus vast twee keer per week en hij geeft tien
procent van zijn inkomen aan de tempel. Als hij door de straten loopt, kijken mensen vol ontzag naar
zijn gebedsriemen en zijn gebedsdoek. Aan deze doek hangen lange kwasten die bijna de grond
raken.
Waarom gaat hij midden in de nacht door de straten van de stille stad?
Nicodemus en Jezus
Nicodemus heeft de laatste tijd veel over Jezus van Nazareth gehoord. Op de vergaderingen van het
Sanhedrin werd er uitgebreid gesproken over Jezus. Hij doet wonderen en preekt veel.
Maar er was een grote verontwaardiging ontstaan toen Jezus alle kooplui uit de tempel had gezet.
De leden van het Sanhedrin snappen niet waar Jezus zich mee bemoeit. Het lijkt wel of Hij het voor
het zeggen heeft in de tempel.
Nicodemus durft het niet voor Jezus op te nemen en hij besluit om zelf met Jezus te gaan praten om
er achter te komen Wie Hij is. Hij doet dit in het geheim en daarom loopt hij nu door de donkere
straten op weg naar Jezus.
Heb jij ook vragen over de Heere Jezus? Hij wil je altijd ontvangen. Zondaren zijn altijd welkom bij
Hem. Zelfs als het midden in de nacht is.
Het gesprek
Nicodemus stelt zijn vragen aan de Heere Jezus. De Heere Jezus wijst hem erop dat je opnieuw
geboren moet worden om Gods Koninkrijk te zien. Als je niet wederom geboren bent, begrijp je
helemaal niets van de dingen over Hem. Nicodemus begrijpt inderdaad niet wat de Heere Jezus zegt.
Hij heeft de wet altijd heel nauwkeurig gehouden. Is er dan nog iets anders nodig om zalig te worden?
Er is op zijn leven toch niks aan te merken?
Weet jij dat er maar één manier is om zalig te worden? Alleen door het Kruis. Zalig worden kan alleen
omdat Christus stierf en opstond!
De Heere Jezus wijst op water en wind. De werking van de Geest is net zo wonderlijk als de werking
van de wind. Nicodemus had dit kunnen weten omdat hij de Schriften kende. De Heere Jezus bestraft
hem dan ook. Hij heeft het ongeloof aan zich zelf te danken.

Nicodemus had kunnen weten dat de Heere Jezus de Messias is.
Deze Messias moet eerst gekruisigd worden. Het geloof in Hem is te vergelijken met het geloof in de
koperen slang. Door op Hem te zien kun je, net zoals met de koperen slang, behouden worden.
Het is onbegrijpelijke liefde dat God Zijn Zoon wil geven. Dat Hij de wereld zo lief had.
Wie in de Gekruisigde gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet in de Zoon gelooft, zal verloren
gaan.
Slotzin
Voor Nicodemus was het nog genadetijd. En dat geldt ook voor jou!
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die
in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

