
Heeft God kleinkinderen ? Is een persoonlijke keuze nodig ?

(stoel zetten ; en erop gaan zitten)
Een paar weken geleden trouwde mijn zus. Het avondfeest was een dansfeest en dat is echt iets waar ik van hou 
(haha). Ik hou er zoveel van dat ik de hele avond op een stoel gezeten heb en gekeken heb naar de mensen die 
zich op de dansvloer bevonden – erg prettig. Ik weet hoe er gedanst werd. Wie van jullie vindt dat ik een goed 
danser ben ? Wie vindt dat ik een danser ben ? Waarom niet ? Ik kan wel alles weten van dansen, maar zolang ik 
niet van mijn stoel kom en zelf begin rond te huppelen, ben ik niet aan het dansen. Wie voetbalt er hier? 
Wanneer kan je voetballer genoemd worden? Hetzelfde met iemand die altijd gaat kijken naar de voetbal en alles 
weet wat er over voetbal te weten is, maar nooit het veld opkomt of een bal aanraakt – dat is geen voetballer, 
hoogstens een voetbalkenner.

Welke uitspraak is waar ?
- Als je elke week naar de kerk gaat, ben je een christen.
- Van elke week naar de kerk te gaan, wordt je net zoveel christen als je een hamburger wordt van naar 

McDonald’s te gaan. 

Het thema is ‘Heeft God kleinkinderen’. Is het nodig dat je een persoonlijke keuze voor God maakt. Maw : Is het 
genoeg om naar de kerk te gaan ?

Lezen: Johannes 3:1-4, 10, 14-21
1-4
Wie was Nikodemus? Allereerst een Farizeeër. Wat is een Farizeeër ?  Wetgeleerde, gestudeerd. Zij leerden dat 
God een soort boekhouding had – als je de 10 geboden en nog veel andere wetten hield, dan had je een goed 
resultaat en kon je wel in de hemel komen. 
Deze man was ook lid van de Hoge Raad – dit was het hoogste bestuur van Israël. Maw : een belangrijk man ; in 
onze tijd zou hij een kardinaal (wie weet wat een kardinaal is?; iemand die bijna paus is) zijn of professor aan 
één of andere universiteit.
Dus als iemand zeker zou zijn dat hij in de hemel zou komen, was het Nikodemus wel. 

Vreemd genoeg legt Jezus aan deze Nikodemus uit hoe hij in de hemel, het koninkrijk van God moet komen. 
Wie in het koninkrijk van God wil komen, moet opnieuw geboren worden. Nikodemus snapt er niks van. Hij 
vertelt Jezus dat het toch niet mogelijk is om letterlijk opnieuw geboren te worden.

10
Probeer de hele situatie voor te stellen. Wie kent kardinaal Danneels ? Of anders de paus ? Stel dat hij denkt dat 
hij door goed te leven in hemel komt. Gij staat voor de kardinaal/paus, die gelooft dat hij in de hemel komt door 
wetten te houden en ge zegt: ‘Gij moet opnieuw geboren worden’. De kardinaal/paus zegt: ‘Hoe kan dat ? Ik kan 
toch niet opnieuw in de buik van mijn moeder kruipen’. En dan zoudt gij zeggen : ‘Allez, begrijpt gij dat niet ? 
Gij, één van de mensen die het meest gestudeerd heeft?’. Dat is toch hard. Eigenlijk zegt Jezus ongeveer : ‘Ik 
had gedacht dat ge wel slimmer waart’. 

14-21
Nikodemus snapt er dus niks van. In deze verzen legt Jezus uit hoe hij opnieuw geboren kan worden. Hij neemt 
een verhaal uit het Oude Testament dat iedereen in Israël en dus zeker Nikodemus kende. 
Num.21:4-9
Het volk heeft zitten zeuren en zagen op Mozes en God dat ze het in de woestijn toch slecht hebben en dat het in 
Egypte toch veel beter was. En dan heeft God er genoeg van. We hebben gelezen wat er gebeurde. De mensen 
konden zich alleen redden door naar de koperen slang te kijken. Stel het u voor : Gij zijt ziek en ge weet dat ge 
gaat sterven. Het enige wat ge moet doen, is naar een slang kijken om te genezen. Dat is alles, ernaar kijken. Je 
zou wel gek zijn om het niet te doen. 

Dit verhaal haalt Jezus aan om het opnieuw geboren zijn uit te leggen. Jezus zegt dat ook de Mensenzoon (wie is 
de Mensenzoon ?) zo omhooggeheven gaat worden en dat al degenen die geloven eeuwig leven zullen hebben 
(dus in de hemel zullen komen); Jezus spreekt hier over het kruis waaraan hij later gestorven is. 

Waarom zegt Jezus dit tegen Nikodemus? Wat heeft Jezus kruis te maken met het eeuwig leven?

- Wie heeft er al eens iets verkeerd gedaan? Iedereen (van een leugen tot iemand doodslaan). De 
Bijbel noemt dit zonde. Zonde is overtreding tegen wat God goed vindt, dus doen wat kwaad is. 



- Als je de Bijbel leest, zie je dat er over God gezegd wordt dat Hij heilig is, zonder zonde. Er staat 
ook dat Hij geen zonde kan aanzien. Elke zonde moet weggedaan worden. 

- Er is hier een probleem : we hebben juist gezegd dat alle mensen verkeerd gedaan hebben en nu 
zien we dat God alle zonde weg wilt.  

- Wat is het gevolg hiervan? De Bijbel is daar duidelijk over ; iedereen moet sterven; één voor één. 
Is er dan geen mogelijkheid om te ontsnappen aan de straf?
- Jawel. Jezus is verhoogd, heeft aan het kruis onze zonden gedragen. 
- Hoe? Hij heeft de straf die wij moesten krijgen (wegens zonden) uitgeboet. Hij heeft de straf die ik 

moest krijgen al op zich genomen. Hij was zonder zonde en stierf aan dat kruis. 
VGL.: Stel je voor dat je opgepakt wordt wegens een aantal inbraken en autodiefstallen – je moet toch 
ergens geld mee verdienen. Je moet naar de rechtbank en de rechter veroordeelt je – je moet €5000 
betalen. Wie kan dit bedrag zomaar betalen? De rechter ziet dat je dit bedrag niet kan betalen, krijgt  
medelijden en wil je straf betalen. Hierdoor kan je vrijuit gaan. 
Dat is wat Jezus heeft gedaan op het kruis. Ik moest sterven, omdat ik gezondigd had, de dood was mijn 
straf; maar Christus is aan het kruis gestorven en heeft daarmee mijn dood op zich genomen. De schuld 
die wij hebben door onze zonden heeft hij betaald. 

Betekent dit dat iedereen zomaar in de hemel, het koninkrijk, binnen mag? Of moet er nog iets gebeuren?
VGL.: Je bent dus veroordeeld tot €5000 en de rechter stelt voor om je schuld te betalen. Je kan op dat  
moment twee dingen doen: OF je zegt: ja, zalig, dat is te mooi om waar te zijn, ik kan mijn schuld niet  
betalen. OF je zegt: ik moet uw betaling niet, ik doe het zelf wel. Je bent er te trots voor. 
Hier is een heel belangrijk punt. Aanvaard je Jezus' offer of niet? Denk je bij jezelf: ik trek mijn plan 
wel of besef je dat je zelf je schuld niet kan wegnemen. 

Je kan zelf je straf niet wegdoen. Heel wat mensen denken dit: 'Als ik maar goed leef, tegen niemand lieg en 
niemand doodt, zal het wel in orde komen'. Dit is een leugen. 

VOORSTELLING: Jij en een goede vriend(in) van jou sterven. Jullie komen tesamen voor Gods troon.  
God bekijkt jullie en ziet dat je vriend het offer van Christus aangenomen heeft – maw: de schuld is  
afbetaald, God ziet bij jouw vriend het kruis. Bij jou zegt God: 'Jammer, ik zie het kruis niet; een leven 
zonder Mij wacht op jou'. Jouw reactie is: 'Maar ik heb toch goed geleefd, niet gelogen en niemand 
gedood'. Dan zegt God: 'Dat is waar, maar je hebt andere dingen in je leven gedaan die niet correct  
waren; je hebt een aantal keer gevloekt, af en toe wat geld van je ouders weggenomen en nog wel wat  
dingen'. 'Maar dat is toch niet zo veel', kan je dan zeggen, maar God zal antwoorden – Jezus heeft  
gezegd: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven, NIEMAND komt tot de Vader dan door MIJ'. Je hebt 
Jezus niet aanvaard in je leven, je kan niet tot Mij komen.'
Waarschijnlijk zal God het niet zo zeggen, maar het geeft wel weer hoe de Bijbel het ons leert. 

Beseffen jullie dat jullie ooit voor Gods troon gaan komen te staan. Iedereen die hier zit, zal bekeken worden. 
Heeft Maarten erkend dat hij straf verdiende voor zijn zonden? Heeft Jeroen het offer van Jezus aanvaard? Is de 
schuld van Mark weggenomen? Noem maar op… Wie dit niet heeft erkend of aanvaard, zal zijn straf krijgen. 
Wie die wel gedaan heeft, heeft geen straf meer te krijgen!! Jezus heeft die al gedragen.

Johannes 19:39
Nikodemus is ook aan het kruis. Volgens mij had hij het begrepen. Hij had gezien dat Jezus verhoogd was 
geworden en ongetwijfeld heeft hij moeten terugdenken aan de woorden van Jezus: 'zo moet ook de Mensenzoon 
omhooggeheven worden'. 

Naar de kerk gaan… persoonlijke keuze
Herinnert ge u de stoel? Ik moest uit de stoel komen om te dansen. 
Jullie kunnen nog 50 jaar elke week naar de kerk gaan en alle weken op jullie stoel blijven zitten – 
stoelchristenen zijn. Maar een stoelchristen is geen christen. 

Johannes 3:15,16
Je moet een persoonlijke keuze maken; dit zei Jezus tegen Nikodemus en tegen iedereen, ook tegen jullie – 
iedereen die gelooft, iedereen die in Hem gelooft. Er staat niet: 'iedereen die elke week met zijn ouders naar 
de kerk komt'. 
Word christen i.p.v. stoelchristen!! Aanvaard dat je zondig bent. Besef dat Jezus de rechter is die aanbiedt om je 
schuld te betalen (hij heeft het al betaald; dus hij kan je niet oplichten). Spreek uit tegen God dat je Zijn offer, 
het kruis aanvaard en zo proper gewassen wilt worden. God wilt dat we gered worden, daarom zond Hij Zijn 
Zoon. 



Wat is wederom geboren worden?
Ik heb nog niet alles gezegd. Wederom geboren worden is dus aanvaarden dat je zondig bent en Christus' offer 
aannemen. Maar er is meer!!! 

Vgl.: Stel dat je straf, die €5000 betaald is door de rechter en je gaat naar huis. Wat ga je dan doen? 
Uit dankbaarheid ga je proberen eerlijk werk te vinden en zo te leven dat je geen straf meer verdient. 
Denk aan wat Jezus heeft gedaan! Door Zijn sterven is onze straf weg; we zouden allemaal dood gaan 
en nu is er mogelijkheid om te leven. Uit dankbaarheid wil ik ook doen wat goed is, wat Hij wil, … 
Wederom geboren, betekent dus ook je omkeren en anders gaan leven. God wilt je daarbij helpen!!! 

Een laatste opmerking.
De mens is geschapen als beeld van God; in Genesis 3:8 staat er dat God in het paradijs wandelde – waar dus 
ook de mens was – en dat Hij de mens riep. Er is een relatie tussen die twee. 
De zonde bracht hier scheiding in. De mens ging in de fout en werd uit het paradijs gezet – de mooie relatie was 
verbroken.

VGL.: Een pen is gemaakt om te schrijven, dat is het doel van een pen. Als je een pen gebruikt om in het  
achterwerk van degene die voor u in de klas zit te steken, gebruik je een pen niet waarvoor die bedoeld 
is. 
Een mens is ook niet gemaakt om zonder God te leven. Jullie zijn niet gemaakt om zonder God te leven. 

Maar Openbaring 21:3-4. De Bijbel eindigt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een relatie tussen God 
en mens (Openb.21:3-4) die niet verstoord wordt door zonde. Dit leven is voor ons een mogelijkheid om een 
keuze te maken. Wil je in eeuwigheid bij God zijn of niet? Indien ja, kom van je stoel en zeg tegen God: 'Ik ben 
een zondaar. Ik verdien gestraft te worden, maar ik aanvaard Christus' offer, het kruis. En ik wil mijn leven 
leiden met u.' Wees geen kleinkind van God, maar maak die persoonlijke keuze; wordt een kind van God – 
iedereen die gelooft, zal eeuwig leven hebben. Kom van je stoel!! 
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