
Meesterlijke ontmoetingen



In contact komen met rabbi Jezus kan behoorlijk 
schokkend zijn en juist daarom zeer bevrijdend.



Meesterlijke ontmoetingen

1. De geleerde Nicodemus
2. De Samaritaanse vrouw
3. De verlamde man en zijn vrienden
4. De hoofdman over honderd
5. De bloedvloeiende vrouw
6. Zachëus de tollenaar
7. De overste van deze wereld
8. De hogepriester van Israël
9. De getuigen van het lege graf



Joh.3:1-15



Joh.3:1-15

1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn 
naam was Nicodemus, een leider van de 

Joden. 2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en 
zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van 

God gekomen bent als leraar, want niemand 
kan deze tekenen doen die U doet, als God 
niet met hem is. 3 Jezus antwoordde en zei 
tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:



Joh.3:1-15

Als iemand niet opnieuw geboren wordt,  
kan hij het Koninkrijk van God niet zien.         

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een 
mens geboren worden als hij oud is? Hij kan 
toch niet voor de tweede keer in de schoot 

van zijn moeder ingaan en geboren worden?  
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit 



Joh.3:1-15

water en Geest, kan hij het Koninkrijk van 
God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees 
geboren is, is vlees; en wat uit de Geest 

geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat 
Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw 

geboren worden. 8 De wind waait waarheen 
hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet 

niet waar hij vandaan komt en waar hij heen



Joh.3:1-15

gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest 
geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zei 

tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen 
gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen 

hem: Bent u de leraar van Israël en weet u 
deze dingen niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en 
getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch



Joh.3:1-15

neemt u Ons getuigenis niet aan. 12 Als 
Ik aardse dingen tegen u zei en u niet 

gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse 
dingen tegen u zeg? 13 En niemand is 

opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit 
de hemel neergedaald is, namelijk de 
Zoon des mensen, Die in de hemel is. 



Joh.3:1-15

14 En zoals Mozes de slang in de 
woestijn verhoogd heeft, zo moet de 
Zoon des mensen verhoogd worden.    

15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 



Het grootste drama aller tijden was nodig voor 
het grote mysterie dat in ons moet gebeuren.



Dit zeer bekende verhaal staat in de context van 
Joh.2:23-25; die 3 verzen horen er eigenlijk bij!



Joh.3:2:23-25

23 En toen Hij in Jeruzalem was op het 
Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in 

Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die 
Hij deed. 24 Maar Jezus Zelf vertrouwde 
Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen 

allen kende, 25 en omdat Hij het niet nodig 
had dat iemand van de mens getuigde,  
want Hij wist Zelf wat in de mens was.



Jezus keek dwars door deze ‘gelovigen’ heen en 
wist dat het slechts om een wondergeloof ging.



En daarom vertrouwde Hij Zichzelf niet aan hen 
toe; geen vertrouwelijke omgang; geen relatie.

Joh.17:3



En juist in deze context lees je vervolgens: maar
er was een mens… met oprechte belangstelling!



Nicodemus, dat was niet zomaar iemand…!



1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn 
naam was  Nicodemus, een leider van de 

Joden. 2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en 
zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van 

God gekomen bent als leraar, want  niemand 
kan deze tekenen doen die U doet,  als God 
niet met hem is. 3 Jezus antwoordde en zei 
tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:

Joh.3:1-15



Joh.3:1-15

1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn 
naam was  Nicodemus, een leider van de 

Joden. 2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en 
zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van 

God gekomen bent als leraar, want  niemand 
kan deze tekenen doen die U doet,  als God 
niet met hem is. 3 Jezus antwoordde en zei 
tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:



Joh.3:1-15

gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest 
geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zei 

tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen 
beuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen 
hem: Bent u de leraar van Israël en weet u 

deze dingen niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en 

getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch



Joh.3:1-15

Als iemand niet opnieuw geboren wordt,  
kan hij het Koninkrijk van God niet zien.         

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een 
mens geboren worden als hij oud is? Hij kan 
toch niet voor de tweede keer in de schoot 

van zijn moeder ingaan en geboren worden?  
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit 



Deze zeer ge(l)eerde oude man gaat nu naar de 
zoon van een timmerman; een jonge Galileeër.

Mat.13:55
Mark.3:6



Hij noemt deze handarbeider zelfs rabbi en een 
leraar die van God gezonden is; een hele eer…



En dan volgt er zo’n schokkend moment; op een 
Meesterlijke wijze schudt de Heer hem wakker.



Joh.3:3

Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

iemand niet opnieuw geboren wordt, 
kan hij het Koninkrijk van God niet zien.      



Choquerend: de Leraar van boven confronteert 
dé leraar van beneden met een harde waarheid.

Joh.3:31



Je bent dan wel de meest briljante theoloog van 
Israël, maar geestelijk gezien ben je stekeblind.

Joh.2:25



Je weet veel over het Woord van God, maar de 
God van het Woord ken je niet; dan mis je alles!



Jullie onderzoeken de Schriften ijverig, en toch 
zien jullie maar niet dat die van Mij getuigen!

Joh.5:39



De leraar van boven wist dat natuurlijk wél; Hij 
heeft geweten: al die boekrollen gaan over Mij!

Joh.3:31



Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Als jonge 
jongen zal Jezus dat al lezende hebben ontdekt!



Hij zal op een dag Ps.40:8 hebben gelezen: Zie, 
Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven!



Zo zal Hij ontdekt hebben dat al die verhalen in 
feite een beeld schetsten van Zíjn levensverhaal.



Dat blijkt toch wel als rabbi Jezus de Schriften 
verklaart aan die neerslachtige Emmaüsgangers.

Luk.25:13-35



Moest de Christus dit niet lijden 
en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij 
begon bij Mozes en al de profeten en 

legde hun uit wat in al de Schriften 
over Hem geschreven was.

Luk.24:26,27



Ik denk dat het heel verrassend zou zijn als het
‘vleesgeworden Woord’ vandaag zou (s)preken.

Joh.1:1-5



Want Hij zal daar toch veel meer van Zichzelf in 
gezien hebben dan Bijbelleraren van beneden.



Want zeg nu zelf, wie van ons zou op het idee 
zijn gekomen om Nm.21 op Hem toe te passen?



En toch heeft rabbi Jezus in dat verhaal over die 
koperen slang Zijn eigen levensverhaal gezien!

Num.21:1-9



Aangrijpend hè? 
De Heer zei: zoals 

Mozes de slang    
in de woestijn 

verhoogd heeft,  
zo moet ook de 

Zoon des mensen 
verhoogd worden.

Daar wil ik nu wat 
dieper op ingaan.

Num.21:8  Joh.3:14



Dat de Heer met het woord ‘verhoging’ op Zijn 
verhoging aan het kruis doelt, is onmiskenbaar.



Joh.12:32,33

En Ik, als Ik van de aarde verhoogd
ben, zal allen naar Mij toe trekken.

(En dit zei Hij om aan te duiden  
welke dood Hij zou sterven.) 



Het ging dus om een afschuwelijke ‘verhoging’;
dat moest gebeuren; dat lees je telkens weer!

Mat.16:21
Mark.8:31

Luk.9:22
Luk.24:7
Op.13:8



Eén voorbeeld:

Van toen aan begon Jezus Zijn 
discipelen te laten zien dat Hij naar 
Jeruzalem moest gaan en veel zou 
moeten lijden van de kant van de 
oudsten en de overpriesters en de 

schriftgeleerden, en dat Hij 
gedood zou worden...

Mat.16:21 



Juist met dat afschrikwekkende doel voor ogen 
was Hij gekomen: om geëxecuteerd te worden.

1 Pet.1:10-12



Rabbi Jezus besefte dat heel goed; Hij was er vol 
van; de Heiland begint er dan ook meteen over!



Hij zei: de Zoon 
des mensen, moet
verhoogd worden 

zoals die slang. 

Zoals die slang…  
heeft u dat wel 
eens tot u door 
laten dringen?

Joh.3:14



Een slang…, dat door God vervloekte beest!

Gen.3:14



Deze vergelijking is weerzinwekkend; we weten 
toch allemaal wie/wat die slang symboliseert?

Op.12:19; 20:2



Een beeld van de satan, de leugen, het kwaad;
dát mag je toch niet op ‘het Lam’ toepassen!?



Wel, er zijn theologen die zo ver ook niet gaan, 
zij beperken de vergelijking tot de verhoging!



Maar met anderen denk ik dan toch dat zij de 
diepste kern van wat Jezus hier zegt, missen!



Want de Leraar van boven zal toch niet zomaar 
deze weerzinwekkende vergelijking gebruiken?



Als je dieper over dit beeld nadenkt dan ontdek 
je heel schokkend: dit beeld zegt iets over míj!



Dit is het walgelijke beeld van het vlees in mij; 
het zondige vlees waaraan totaal niets goed is!

Joh.6:63
Rom.7:14-26
Gal.5:19-21
Ez.36:31



En juist als dat vlees zich godsdienstig voordoet, 
uit Jezus Zich in de meest felle bewoordingen!

Mat.23



Zo zei Jezus choquerend dat niet God hun vader 
was (waar ze zo prat op gingen), maar de duivel.

Joh.8:41-44



En in Mat.23:33: Slangen, adderengebroed, hoe 
zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?



Schokkend hè? Het is veel erger met dat vlees in 
ons dan velen denken; het is dodelijk slangengif.



Maar het wonder van Gods onpeilbare liefde is 
nu dat de Zoon een ‘adderengebroedsel’ werd!

2 Kor.5:21



Door Zich als een vervloekte slang aan dat kruis 
te laten ‘verhogen’; Hij werd ‘de ergste vloek’!

Gal.3:13



Ja, zó lief had Gods Zoon nu al die gepleisterde 
graven, maar ook u, jou en mij; aangrijpend hè?

Joh.3:16



En het punt is nu dat wij dit allemaal wel weten;   
in die zin lijken we verdacht veel op Nicodemus.

Joh.3:2



Joh.3:16

Wij weten dat Jezus Christus de Zoon van God 
is, en dat wie in Hem gelooft niet verloren gaat.



Wij weten dat de Geest is uitgestort; wij weten 
veel te vertellen over Zijn vrucht en Zijn gaven!



Wij kunnen dat allemaal wel weten, maar waar 
het voor Jezus op aankomt is ‘wedergeboorte’!

Joh.3:3
Joh.3:5



En dat is dan ook de confronterende vraag waar 
Jh.3 ons toe dwingt: ben(t) ik/u wedergeboren?



Is ‘t wel gepast en opbouwend om zo’n vraag te 
stellen? Wij zitten hier als gemeente van God!



2 Kor.13:5

Onderzoek uzelf of u in het geloof 
bent, beproef uzelf. Of weet u niet 
van uzelf dat Jezus Christus in u is?  
Of het moet zijn dat u op enigerlei 

wijze verwerpelijk bent.



Het is dus goed om die levensbelangrijke vraag 
af en toe te stellen: ben(t) ik/u wedergeboren?



En beantwoord de vraag nu niet te snel met ‘ja’, 
want al die verhalen manen tot voorzichtigheid.



U bent het, of u bent het niet; er is nieuw leven 
of het is er niet; leef niet met ‘ik denk het wel’.



Stel nog eens dat Yeshua hier zou staan, dat zou 
niet alleen verrassend, maar ook spannend zijn.



Want Hij kent ons allen door en door en Hij prikt 
zomaar door ons religieuze buitenkantje heen!

Joh.2:24,25



Jezus zou precies weten wat er onder ons leefde 
en wie er ‘van boven’ geboren was en wie niet.



Zijn profetische boodschap aan óns zou ook wel 
eens een schokeffect teweeg kunnen brengen.



Rabbi Jezus zou 
ons er zomaar op 

kunnen wijzen 
dat wij, keurige 
en fatsoenlijke 

gelovigen, meer 
op die farizeeën 

lijken dan we 
vermoeden of 

willen toegeven.



Want de Leraar van 
boven deinst er niet 
voor terug om ook 
ons te wijzen op de 
problemen die Hij 

onder water, ín ons 
ziet: de neiging om 
het slechte te doen.

Joh.2:25 + Rom.7:17,18 + Jer.19:9



Want het levensbedreigende gif van het kwaad 
is in Gen.3 doorgedrongen tot diep in ons hart.



Met alle walgelijke 
gevolgen van dien!

Dat zien we vaak 
niet; we kunnen 

onszelf en anderen 
redelijk goed voor 

de gek houden, 
maar Jezus niet.

Joh.2:25 + Rom.7:17,18



Hij ziet de dodelijke werking van dat gif en weet 
dat er maar één remedie is: de wedergeboorte!

Rom.7:14-26
Gal.5:13-21



Dat kunnen we zelf 
niet regelen, maar 
dat hoeft ook niet; 
we hoeven alleen 
maar te zien op de 
‘verhoogde slang’.

Num.21:8



Dan gebeurt er ‘n mysterie: dan word je uit God 
geboren; dat is een ongelofelijk groot wonder!

Luk.1:35
1 Joh.3:9

1 Pet.1:23
2 Pet.1:4



Jer.13:23 kan helpen om een indruk te krijgen 
van het ‘onmogelijke’ wonder wat dan gebeurt!



Kan een Cusjiet zijn huid veranderen? Nee, en zo 
onmogelijk is het dat ik zelf mijn hart vernieuw.



Kan een luipaard zijn vlekken veranderen? Nee, 
en toch gebeurt er zoiets bij de wedergeboorte!



Dit grote mysterie is mogelijk dankzij ‘t grootste 
drama aller tijden: de verhoging van de Messias.



Net als Nicodemus begrijp ik niet hoe dat werkt;
de wind van de Geest waait waarheen Hij wil!

Joh.3:8



Een gelovige blik op het kruis is genoeg voor de 
meest wezenlijke verandering: een nieuw hart!

Ez.36:25-27
Jer.32:40



Dat hebben velen van ons gedaan, en toch zien 
we in onszelf dat het gif nog niet is uitgewerkt.

1 Joh.1:8-10



Dan hebben wij de neiging om zo’n ‘DHZ-er’ te 
worden die vertrouwt op zijn godsdienstigheid.



Dat was ook het probleem van die gelovigen in 
Galatië; en die waren juist zo goed begonnen…



Gal.1:1a,3

O dwaze Galaten, wie heeft u 
betoverd (…). U die met de Geest 

begonnen bent, gaat u nu 
eindigen met het vlees?



En dat gevaar lopen wij ook; we vallen zomaar 
terug in de godsdienst van het vlees: farizeïsme.



En juist dan hebben we het nodig dat Christus
ons levendig voor de ogen wordt geschilderd.

Gal.3:1



En wel zo levendig dat ‘t lijkt alsof we er lijfelijk 
bij waren toen ze Hem aan het kruis nagelden.

Gal.3:1



En Hem, keer op keer, met ‘eigen oren’, hoog 
vanaf dat kruis horen roepen: het is volbracht!



Want alleen als dat 
wat daar op Gogotha

gebeurd is, diep in 
mijn verstand en in 
mijn hart landt, ben   
ik in staat om écht te 
leven als iemand die 
opnieuw geboren is.



Daarom hebben 
we mensen als 
Paulus nodig in 
onze gemeente!

Mensen die de 
Heer zo hoog aan 
dat hout ophijsen
dat iedereen Hem 
duidelijk kan zien; 
net zoals toen…



Iedereen: zij die nog niet wederom geboren zijn, 
maar ook zij die jaren terug tot geloof kwamen.



Want als je die 
slang aanziet, dan 
gebeurt er wat me 

je; dan word je 
genezen van de 

ziekelijke neiging 
om hoogmoedig, 

trots, liefdeloos en 
egoïstisch te zijn.

Num.21:9;  Joh.1:12,13; Gal.5:19-21



Dan word je uit God geboren, dat betekent dat 
je getransformeerd wordt; Christusachtig wordt.

Joh.1:12,13
Rom.2:29
2 Kor.4:6



En zo zal het 
toch ook met 
Nicodemus
zijn gegaan, 

denkt u niet?



Wat zal er door hem heengegaan zijn toen hij 
daar die jonge rabbi uit Nazareth zag hangen?



ln ‘n flits zal hij zich dat merkwaardige gesprek 
over die verhoogde slang hebben herinnerd!



En toen hij Jezus 
daar op diezelfde 
wijze zag hangen, 
verdampten al zijn 
vragen, nam hij die 

rabbi aan als zijn 
Verlosser, werd 

opnieuw geboren 
(en begroef Jezus).

Joh.19:38-42



Zo veranderde die geleerde Nicodemus van een
oprechte zoeker in een vrijmoedige belijder!

Joh.19:38-42



Een onnavolgbaar werk van de heilige Geest; en 
weet u, zó werkt en waait de Geest nog steeds!


