
Johannes 3:1-21 

Inleiding 

In New Orleans was daar ’n kleinerige jazz-klub 

waar jazz musiekkante en liefhebbers gereeld 

bymekaar gekom het om musiek te maak en 

daarna te luister. Die probleem was egter dat die 

ou klavier in die hoek in ’n swak toestand was. Die 

klank was baie swak. Feitlik elke aand het die 

musiekkante en gehoor gepleit dat die eienaar 

aandag gee aan die klavier omdat die klank so swak 

was. Die pianiste wou nie meer op die klavier speel 

nie en die sangers het dit gehaat om deur die 

klavier begelei te word. Toe hulle weer een aand daar kom was die eienaar baie opgewonde en het 

hulle vertel dat hy gemaak het soos wat hulle gevra het. Hy het aandag aan die ou klavier gegee. Hy 

het hulle vertel:  “Die klavier is geverf en dié lyk nou sommer nuut.” 

Dit was beslis nie die oplossing waarvoor die musiekkante en gehoor gehoop het nie. Wat nodig was, 

was dat die hele klavier oorgedoen moes word. Die klavier moes nuut gemaak word. Die klavier 

moes wedergebore word. 

Die gesprek tussen Jesus en Nikodemus gaan oor mense wat nuutgemaak word; oorgedoen word, 

wedergebore word. En in ’n mens se geval is dit soveel te meer soos die klavier: ’n lagie verf gaan nie 

werk nie, dit moet ’n oordoen wees. Die mens moet as dit ware of weer of oor gebore word.  

Henri Nouwen, ’n Nederlandse teoloog wat later in Amerika teologiese dosent was, skryf dat as hy 

na sy eie lewe kyk, is hy nie veel anders as Nikodemus nie. Hy skryf: "So I am like Nicodemus, who 

came by night, and said safe things about Jesus to his colleagues."  

Hy verduidelik dit soos volg:  

“I love Jesus but want to hold on to my own friends even when 

they do not lead me closer to Jesus. 

I love Jesus but want to hold on to my own independence even 

when that independence brings me no real freedom. 

I love Jesus but do not want to lose the respect of my 

professional colleagues, even though I know that their respect 

does not make me grow spiritually. 

I love Jesus but do not want to give up my writing plans, travel 

plans, and speaking plans, even when these plans are often 

more to my glory than to the glory of God."    

 

Daar is ’n element van Nikodemus in elkeen van ons. Ons hou ook maar vir Jesus op ’n afstand in 

plaas van om totaal oorgegee aan Hom te leef. Ons is ook geneig om die klavier te verf in plaas van 

om dit nuut te maak. 



Hierdie nuut word, oorgedoen word of wedergebore word het twee kante. Ons gaan by die twee 

kante stilstaan vanoggend. 

1. God maak ’n mens nuut 

Nikodemus was ’n bekende leier in Israel. Hy was ’n Fariseër -  met ander woorde opgelei in die 

wette van die Ou Testament en leermeester van daardie wette aan die volk. Hy was lid van die 

Sanhedrin. Dit is die Joodse Raad wat uit sewentig lede bestaan het. Hulle het bestaan uit priesters 

en skrifgeleerdes. Hulle was ’n juridiese raad wat regsuitsprake moes gee en wat in Jesus se tyd die 

eiesoortige Joodse sake moes hanteer terwyl Pilatus en Herodus regeer het.  

Die feit dat Nikodemus se naam genoem word bevestig dat hy bekend was; ’n gesiene man was. Ons 

lees hier in Johannes 3 van hom en dan weer in  

 Johannes 7 waar hy tussen die ander leiers opkom vir Jesus en voorstel dat hulle na Jesus se 

kant van die saak luister en  

 dan ook in Johannes 19 waar Nikodemus help om Jesus se liggaam na sy dood te begrawe. 

As Nikodemus nie bekend was nie, sou sy naam nie genoem gewees het nie. 

Dit is dalk juis sy bekendheid wat maak dat hy in die nag na Jesus toe gaan. Hy wil nie gesien wees 

nie. Hy wil nie met Jesus geassosieer word nie, maar tog  wil hy weet wat Jesus leer. Hy weet Jesus is 

nie maar net nog ’n leermeester nie. Sy wonderwerke is teken van die feit dat Hy van God af kom.  

Hierdie gesprek tussen Jesus en Nikodemus gaan oor die wedergeboorte. Drie keer vrae Nikodemus 

vrae en drie keer antwoord Jesus. Eintlik is Nikodemus se eerste woorde ’n stelling: Ons weet U is ’n 

leermeester wat van God af kom. En dan reageer Jesus om te sê dat ’n mens eers opnuut gebore 

moet word om die koninkryk van God te sien. 

Met die woorde plaas Jesus die klem op wat God doen. Wedergeboorte is iets wat God doen. Geen 

mens kan dit doen nie. In die volgende paar verse as Jesus reageer op Nikodemus se vrae, word dit 

duideliker. Die Gees van God is verantwoordelik vir ’n mens wat nuut gemaak word. Net soos wat 

geen baba met sy eie geboorte daarvoor verantwoordelik is nie, is dit ook die geval met die 

wedergeboorte. God maak mense nuut.  Hy verander ’n mens. Hy maak van ’n mens iemand wat 

God erken. Iemand wat God wil ken en vir God wil dien. 

Die kern van die hierdie nuwe-mens-word is dat ons self dit nie kan doen nie. Dit is honderd persent 

God se toedoen dat ons wedergebore is. Dit is God se toedoen dat ons sy kinders is en Hom ken en 

wil ken. As dit nie was vir God se ingryping in ons lewens nie, sou ons nie gekies het en belanggestel 

het om in God te glo nie. 

In enige mens se verhouding met God, gaan dit oor God wat bemoeienis met ’n mens maak. Daarom 

is ’n verhouding met God, God se werk. Ons is slegs die bevoordeeldes. Ons is slegs die ontvangers 

van genade. Sekerlik die bekendste vers in die Bybel – Johannes 3:16 – sê dit ook: Want so lief het 

God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het. Dit gaan oor God wat in Jesus Christus sy 

liefde vir ons gegee het.  



God neem die inisiatief. Ons is die ontvangers. As ons netnou getuies gaan wees van die doop van ’n 

klein seuntjie, gaan ons dit weer beleef. God neem die inisiatief. God kom sê: Ek wil jou God wees, jy 

moet my kind wees. Dit was presies so met ons elkeen se eie doop. 

Elkeen van ons, elkeen wat kind van God is, is dit as gevolg van God se ingryping in ons lewe. God 

het ons nuut gemaak. Hy het ons verander. Hy het die inisiatief geneem en ons ontvanklik gemaak 

vir Hom.  God het ons sy kinders gemaak. 

Ons kan eintlik maar net in verwonderings staan voor God. Vir sy liefde wat ons sy kinders gemaak 

het. Hy het sy Seun gestuur om ons nuut te maak – totaal nuut, nie maar net ’n verf lagie oor ons 

kom sit nie. Hy het ons nuutgemaak. Oor gemaak. Weer gebore laat word. 

2. Ons moet nuut word. 

Hierdie stelling klink dadelik vreemd. Ons het nou net geleer dat God ons nuut maak en dat ons die 

ontvangers van God se liefde en genade is. En dan sê ek: Ons moet nuut word. Dit is die vreemdheid 

van die boodskap. Albei is reg: dit is God wat ons nuut maak... dit is honderd persent God se 

verantwoordelikheid. En tog is dit ons wat moet nuut word ... dit is honderd persent ons 

verantwoordelikheid. En op ’n manier wat ons nie verstaan nie, is hierdie twee honderds saam weer 

net honderd. 

Ja, die Bybel se boodskap is dat dit ons verantwoordelikheid is om nuut te word. In vers 16 word ons 

verantwoordelikheid weer gegee met die woordjie glo. Hierdie verlossing vir mense, hierdie belofte 

dat ons nie verlore sal gaan nie, is vir die wat glo. 

Ek kan dit ook anders verduidelik. Die Bybel leer dat om te glo is ons verantwoordelikheid. Maar tog 

skets die Bybel geloof vir ons as ’n geskenk van God.  Weer die twee kante: God se genade en ons 

verantwoordelikheid.  

Wat is geloof? Die Heidelbergse Kategismus verduidelik dit as kennis en vertrou. Kennis van God ... 

kennis van Jesus wat na die wêreld gekom het om mense te verlos en dan vertroue op dit wat ons 

weet. Vertroue op en in Jesus as ons Enigste Verlosser.  

Geloof het ook ’n doen kant. Ook daarvan is die Bybel vol. As ons glo, dan doen ons in 

ooreenstemming met ons geloof. As ons glo in God en Jesus, dan doen ons wat God en Jesus van ons 

vra. Geloof raak grond in gehoorsaamheid. In dit is waar die nuut word inpas. Dit beteken ons moet 

nuut word. Ons optrede moet getuig en wys dat God ons nuut gemaak het. Ter selfder tyd moet dit 

wys dat ons nuut geword het en steeds al meer nuut word. 

En hierdie kom die klavier en verf storie weer ter sprake. Ons nuut word, ons oorgedoen word, kan 

ook nie maar net ’n dun lagie verf wees nie. Ons moet oorgedoen word; nuut word. Net so min soos 

wat ’n dun lagie verf daardie klavier se klank sou verbeter, sal ’n klein aanpassinkie hier en daar ons 

verander. Ons verandering, ons nuut word moet ’n totale nuut word wees.  

Hierdie verandering is lewenslank. God het ons nuutgemaak en daarom moet ons steeds elke dag 

nuut word. God het ons verander en daarom moet ons steeds elke dag verander. 

In die laaste paar verse wat ons gelees het, word die teendeel uitgelig. Die wat nie glo nie, word 

veroordeel. Iemand wat nie glo dat Jesus die Seun van God is nie, sal dus verlore gaan en nie die 



ewige lewe kry nie. Die wat nie vertrou op Jesus as enigste Verlosser nie, sal nie die verlossing smaak 

nie. 

Slot 

’n Lagie verf gaan beslis nie ’n klavier se klank verbeter nie. Daardie klavier moet heeltemal 

oorgedoen word; nuutgemaak word; oor gebore word. 

Die wonderlike nuus is dat God ons deur Jesus elkeen so nuut gemaak het; oorgedoen het; weer 

gebore laat word het.  Ons is nuwe mense wat God ken en sy kinders is. 

Dit impliseer dat ons selfs al meer nuut moet word, al meer oorgedoen moet word. Dan sal ons 

lewensklanke suiwer wees. 

Ek sluit met nog ’n storie af om hierdie boodskap van vandag te verduidelik. 

In 1967 het Dr. Christian Barnard die eerste 

hartoorplanting gedoen op die drie en vyftigjarige 

Louis Washkansky. Hy is egter 18 dae na die operasie 

oorlede. Die eerste suksesvolle hartoorplanting was op 

’n Joodse tandaarts, Dr. Philip Blaiberg. Hy het vir twee 

jaar daarna nog geleef. Die storie lui dat Dr. Chris 

Barnard na die operasie dr. Blaiberg se ou hart vir hom 

gaan wys het met die woorde: Dr. Blaiberg, besef jy 

dat jy die eerste mens is wat na sy ou, dooie hart kan 

kyk.” 

Ons kan vanoggend almal na ons ou, dooie self kyk, 

want God het ons nuutgemaak en maak ons steeds 

elke dag nuut.  

 

 


