
 
 
Het gesprek met Nicodemus  - Johannes 3 
Leidraad Licht & Waarheid – Connectgroep-avond week 4 2020 

In de serie Licht en Waarheid kijken we naar de genadevolle en heiligende kracht van het Licht dat 

schijnt in ons leven en naar de Waarheid die naar deze wereld is gekomen om leven in overvloed te 

geven. 

Introductie 
In Johannes 3 lezen we een  gesprek tussen de Joodse wetsgeleerde Nicodemus en Jezus. Het is een 

gesprek dat gaat over de belangrijkste vragen uit het leven: hoe kun je het Koninkrijk van God zien en 

binnengaan. In het eerste gedeelte van Jezus’ verhaal gaat Jezus in op het belang van 

wedergeboorte, in het tweede gedeelte van het gesprek gaat Hij in op de noodzaad van geloof.  

Wedergeboorte is iets anders dan bekering. Wedergeboorte en bekering zijn twee essentiële zaken, 

als het gaat om het worden van een volgeling van Jezus. Maar, het is wel belangrijk om deze twee te 

scheiden van elkaar. Wedergeboorte en bekering zou je kunnen zien als twee zijden van een 

medaille. God doet zijn deel, waardoor een mens een onweerstaanbare drive krijgt om zijn of haar 

deel te doen. Wat wedergeboorte is, is Gods mysterie. De Bijbel geeft niet een duidelijke 

beschrijving, of een stappenplan. Het is iets wat God doet. Een mens kan het niet zelf. Het is net zoals 

met een geboorte van een baby. Het is de moeder die al het werk doet. Wedergeboorte kan vanuit 

het Grieks, waarin Johannes schreef, ook vertaald worden als ‘geboren worden van boven’. 

Overgezet worden van de macht van de duisternis naar het koninkrijk van Zijn geliefde zoon. Hoe 

God het doet, vertelt Hij niet. Dat Hij het doet, openbaart Hij zeker wel. 

Opnieuw geboren worden door de Heilige Geest is van essentieel belang om het koninkrijk van God 

te zien en binnen te gaan. Het maakt dat we kunnen geloven, wat noodzakelijk is om eeuwig leven te 

verkrijgen (vers 15-17).  



Suggestie voor invulling van de avond 
Lees met elkaar Johannes 3:1-21 en bespreek met elkaar de gespreksvragen. Kent u van ieder 

connectgroep-lid het verhaal van zijn of haar wedergeboorte en bekering? Het is belangrijk om van 

Gods goede werk (tegen elkaar) te getuigen. Doe met elkaar een rondje waarin je vertelt hoe je tot 

geloof bent gekomen en welke rol wedergeboorte en bekering daarin speelde. 

Begeleidende gespreksvragen: 
1. Hoe ben je tot geloof gekomen? 

2. Welke rol speelde wedergeboorte hierin? Kun je een moment benoemen waarin God die 

deed in je leven? 

3. Zijn er momenten geweest dat je het moeilijk vond om te geloven? 

4. Zijn er momenten geweest dat je twijfelde aan je wedergeboorte? 

5. Wat versta je onder het zien van het Koninkrijk van God? (vers 3)? 

6. Wat betekent Johannes 3:16 voor je? 

7. Hoe ervaar je vers 19-21? Als je dit spiegelt aan je eigen leven, wat zie je dan? 

 


