
Johannes 3:1-17 

Inleiding 

 

’n Boer het by ’n graf van ’n soldaat gekniel om te bid. Iemand het hom 

gevra: “Waarom gee jy soveel aandag aan hierdie graf? Is jou seun hier 

begrawe?” 

“Nee” het die boer geantwoord. “Gedurende die oorlog was my hele 

gesin ernstig siek. Ek is opgeroep vir militêre diensplig. Een van my 

bure het oorgekom en gesê: ‘Ek sal vir jou gaan. Ek het geen familie 

nie.’ Hy het gegaan en is ernstig gewond. Hy is na die hospitaal 

afgevoer waar hy gesterf het. Meneer, ek het baie ver gekom om op sy 

grafsteen te laat graveer: ‘Hy het vir my gesterf.’” 

Maar net ’n verhaal wat die die ou, bekende boodskap van Johannes 3:16 verhelder: God het die 

wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo nie verlore sal gaan 

nie maar die ewige lewe sal hê.  

Hierdie bekende woorde van Jesus vorm deel van die verhaal van Jesus en Nikodemus se gesprek. 

Kom ons kyk bietjie na die gesprek. 

1. ’n Besoek in die nag 

Nikodemus was ’n belangrike man. Hy was ’n Fariseër en ook lid van die Joodse Raad. Hy was ’n 

bekende leermeester van Israel. Hierdie drie inskrywings op sy CV sou maak dat hy ’n gesiene man 

was. Die Joodse Raad was die Sanhedrin wat toesig gehou het oor al die belange van die Jode. Soort 

van die Joodse parlement. Die Fariseërs was die invloedrykste godsdienstige party. Hulle het veral 

baie klem gelê op die wet van God en gehoorsaamheid aan die wet. Wat meer is, Nikodemus is geag 

as ’n leermeester van Israel. Dit sou juis ’n leermeester wees oor die wet. Hy sou die jonges leer oor 

die wet. 

Dit is juis die feit dat hy ’n gesiene man was wat maak dat hy in die nag na Jesus toe gaan. Hy wou 

nie gesien word by Jesus nie. Die mense sou praat. Die Fariseërs was glad nie postief oor wat Jesus 

geleer en gedoen het nie. Volgens hulle het Jesus Hom nie gesteur aan die wet nie – in elk geval nie 

soos hulle die wet verstaan het nie. Daarom gaan Nikodemus stil-stil in die nag na Jesus. 

Hy wil meer weet van Jesus. Al die wonderdade wat Jesus doen het hom oortuig dat Jesus van God 

af kom en dat God met Jesus is. So oortuig is hy daarvan dat hy Jesus aanspreek as Rabbi – wat 

leermeester beteken. Juis dit wat hy as Nikodemus self ook was.  

2. ’n Misverstand oor weer gebore word 

In hierdie nagtelike gesprek word nie gesê wat Nikodemus nou eintlik wou weet nie. Hy stel nie 

regtig ’n vraag aan Jesus nie. Tog plaas God die vraag na deel van God se koninkryk word op die 

agenda. Jesus leer dat niemand die koninkryk sal sien as hy nie opnuut gebore word nie.  
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En dit verstaan Nikodemus glad nie. Hoe kan ’n mens oor gebore word? Veral ’n ou man soos hy? 

Hoe kan hy weer in sy moeder se skoot kom. Dit is onmoontlik. 

Jesus verduidelik stelling. Dit gaan nie oor ’n fisiese oor gebore word nie maar ’n geboorte uit water 

en Gees. Hierdie geboorte uit water en Gees word verder verduidelik. Dit is soos die wind se waai – 

’n mens kan dit nie sien nie.    

Hoe moet ons die verduideliking van oorgebore word verstaan? Die water verwys na die doop. Die 

Gees verwys na die Gees van God. Die onsigbaar dui op iets wat ons nie kan verklaar of kan doen nie.  

Net God kan dit doen. Daarom is die wedergeboorte die nuut maak van ’n mens. Dit word gedoen 

deur die Gees van God wat in ’n mens woon en die mens verander – so asof hy of sy oor gebore 

word. In hieride proses van oorgebore word is die doop deel daarvan. Die doop is die inlywing nuwe 

mens-wees. 

Natturlik sou al hierdie dinge vir Nikodemus totaal vreemd wees. Hy sou nie verstaan nie. Dit was 

beslis nie wat die Fariseërs die Jode geleer het nie. Hulle het geleer dat jy deel van God se koninkryk 

is deur die wet te gehoorsaam. ’n Jood moes die wet tot op die letter gehoorsaam. 

Jesus reageer dus hier direk teen wat die Fariseërs geleer het. Hy leer dat dit nie is wat mense doen 

wat hulle deel van God se koninkryk maak nie, maar juius wat God doen. Hy beklemtoon dat die 

inisiatief in verlossing gaan oor wat God doen en nie oor wat mense self doen nie. 

3. Jesus as Verlosser 

Jesus verduidelik sy rol in die verlossing aan die hand van ’n stukkie geskiedenis uit die Ou 

Testament. Dit moes Nikodemus goed geken het. Hy was immers die leermeester oor die Ou 

Testament. 

Die stukkie geskiedenis is die gebeure na die volk die goue kalf aanbid het. Hulle ongehoorsaamheid 

is gestraf en hulle het siek geword. Moses moes ’n slang van koper op ’n paal maak en elkeen wat 

opkyk na die slang, is genees. Jesus verduidelik sy rol as mense wat moet opkyk na Hom. Dan sal 

hulle verlos word. Alhoewel hier niks direk van die kruis gesê word nie, is die sinspeling duidelik. 

Jesus sou soos die slang teen die kruis verhoog word en die wat sou opkyk na Hom, sou verlos word. 

Die wat in Hom glo, sal gered word. 

Die hoogtepunt van die nagtelike gesprek tussen Jesus en Nikodemus is vers 16 en 17. Jesus verseker 

Nikodemus van God se liefde vir die wêreld.  God se liefde vir die wêreld was die rede en motivering 

vir die verlossing. Sy liefde vir mense het gemaak dat Hy Jesus as Verlosser gestuur het.  Hy het vir 

mense die moontlikheid geskep om vir ewig te lewe. Hy het dit vir mense moontlik gemaak om die 

koninkryk van God te ontvang. Hy het dit moontlik gemaak dat mense oor gebore kon word. 

In kort: die inisiatief kom van God af. Van God en God alleen. Sy liefde het Hom daartoe gedwing. 

Jesus se koms na die aarde het die verlossing van mense ten doel gehad. Nie die die veroordeling 

van mense nie. Jesus is die Verlosser.  



Wat ’n aangrypende liefde. FB Meyer beskryf die 

liefde soos volg: “Miskien sal ons die omvang van 

Jesus se liefde vir ons vaagweg verstaan, as jy dit 

vergelyk met die Amasone-rivier wat een madeliefie 

wil natlei.”  Dit is ’n oorvloedige genade.  

4. Die afloop van die nagtelike gesprek 

Ons lees nie wat die gevolg van die gesprek was nie. Ons weet wat Nikodemus se rekasie op Jesus se 

verduideliking van die wedergeboorte van God en Jesus se liefde was nie.  

Ons lees wel weer van Nikodemus.  Ons lees dat Nikodemus  

 hierna vir Jesus opkom in die Joodse Raad – gaan kyk gerus na Johannes 7:50 

 die mengsel van mirre en aalwyn bring om Jesus se lyk mee te balsem gaa lees gerus in 

Jophannes 19:39.   

Dit maak dit waarskynlik dat hy ’n gelowige word – een van die min Fariseërs wat kon wegkom van 

eie verdienste deur die wet te onderhou. Een van die min Fariseërs wat by God se liefde en genade 

uitgekom het.  

Slot 

Ek het begin met die verhaal van ’n man wat ver gereis het om op sy plaasvervanger se grafsteen te 

laat graveer: Hy het vir my gesterf. Dit was sy dnakbaarheid vir sy buurman se offer. 

Ons is vanoggend weer herinner dat Christus vir ons gesterf het. God se liefde het gemaak dat Hy sy 

Seun gestuur het om vir ons te sterf. God se inisatief het gemaak dat ons oor gebore kon word deur 

sy Gees, nuwe mense kon word, die ewige lewe kon ontvang. 

Mag ons as nuwe mense die wêreldvol graveer: Hy het vir my gesterf. 
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