Geloof en wedergeboorte!
Johannes 3 : 3; 5 en 16
3 Jezus antwoordde en zeide tot
hem: Voorwaar, voorwaar zeg
Ik u: Tenzij dat iemand
wederom geboren worde, hij
kan het Koninkrijk Gods niet
zien.

In het evangelie van Johannes hoofdstuk 3 staan de heel
bekende teksten:

•

Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan
het Koninkrijk Gods niet zien (vers 3).

5 Jezus antwoordde: Voorwaar,
voorwaar zeg Ik u: Zo iemand
niet geboren wordt uit water en
Geest, hij kan in het Koninkrijk
Gods niet ingaan.

•

Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest,
hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan (vers 5).

16 Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk die in
Hem gelooft, niet verderve,
maar het eeuwige leven hebbe.

•

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het
eeuwig leven hebbe (vers 16).

In deze Bijbelstudie wil ik proberen de samenhangende betekenis
van deze teksten te laten zien en vervolgens wat we uit het
gehele gesprek tussen Jezus en Nicodémus verder kunnen leren.
Jesaja 53 : 2-5
2 Want Hij is als een rijsje voor
Zijn aangezicht opgeschoten,
en als een wortel uit een dorre
aarde; Hij had geen gedaante
noch heerlijkheid; als wij Hem
aanzagen, zo was er geen
gestalte, dat wij Hem zouden
begeerd hebben.
3 Hij was veracht, en de
onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, en
verzocht in krankheid; en een
iegelijk was als verbergende het
aangezicht voor Hem; Hij was
veracht, en wij hebben Hem
niet geacht.
4 Waarlijk, Hij heeft onze
krankheden op Zich genomen,
en onze smarten heeft Hij
gedragen; doch wij achtten
Hem, dat Hij geplaagd, van God
geslagen en verdrukt was.
5 Maar Hij is om onze
overtredingen verwond, om
onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons
den vrede aanbrengt, was op
Hem, en door Zijn striemen is
ons genezing geworden.
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De noodzaak van wedergeboorte!
Nicodémus heeft veel gestudeerd in de boeken van Mozes, de
Profeten en de overige geschriften van het Oude Testament. Hij
heeft ook de Rabbijnse commentaren op de schriften gelezen en
bestudeerd. En vervolgens ook nog weer de commentaren op de
commentaren en ga zo maar door. Maar, ondanks al die studie,
herkent hij in de profetieën (met name Jesaja 53) de Heere Jezus
niet. En daarom gaat Jezus het hem uitleggen. Niet met een
veelheid van woorden. Nee, heel eenvoudig, verwijzend naar het
Oude Testament. Naar de symboliek van de koperen slang, naar
de wind als symbool van de Geest van God en naar het water als
symbool van de reiniging en van nieuw leven. Dat waren bekende
symbolen voor Nicodémus. Alleen de invulling die Jezus daaraan
geeft was tot op dat moment niet tot hem doorgedrongen. Jezus
gaat uitleggen dat Nicodémus wederom geboren moet worden uit
‘water en Geest’!
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Water!
Hier wordt gewezen op het water van de doop! Dat was voor
Nicodémus een bekend begrip. Het dopen van Johannes de Doper
was inmiddels overal bekend in Israël. Maar ook vóór die tijd was
de doop al een bekend verschijnsel in Israël. Het wassen van het
lichaam was opgenomen in de reinigingswetten van Mozes. Maar
tegelijkertijd was het wassen van het lichaam een symbool voor
de innerlijke reiniging. Deze samenhang was van wezenlijk
belang in de Tenach en op basis daarvan kende het jodendom
allerlei vormen van ‘ritueel onderdompelen’. De gedachte van
‘wassen - en daardoor een ander mens worden’ zat ook achter
de proselietendoop. Een proseliet was een heiden die tot het
Jodendom overging. Een heiden dus, die door de ‘doop’ en door
de ‘besnijdenis’ en door het brengen van een ‘offer’ werd
opgenomen in het volk van God. Het doopwater was dus al
eeuwenlang het teken van afwassing der zonden. De manier
waarop Jezus en ook Johannes de Doper in die tijd doopten en
zoals dat nu in Evangelische- en Baptistenkerken nog gebeurt is:
De dopeling wordt door de doper(s) ondergedompeld in het water
en wordt daaruit ook weer opgericht. Hij of zij gaat, als het ware,
met Jezus onder in het graf en wordt met Hem weer opgericht in
een nieuw leven. De smet der zonde blijft in het graf achter. De
dopelingen gaan niet op eigen kracht onder en staan ook niet in
eigen kracht op. De dopeling geeft zichzelf geheel vrijwillig over
en vertrouwt zich geheel toe aan de handen van de doper, die
hem laat ondergaan en die hem ook weer opricht. Het water wijst
dus op de dood, op de afwassing der zonden en op de opstanding
in een nieuw leven! Door het water heen ontstaat er nieuw leven
na de dood! En dat alles door het offer van Jezus Christus.
Johannes 4 : 14
Maar zo wie gedronken zal
hebben van het water, dat Ik
hem geven zal, dien zal in
eeuwigheid niet dorsten; maar
het water, dat Ik hem zal
geven, zal in hem worden een
fontein van water, springende
tot in het eeuwige leven.
Johannes 7 : 38
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs
de Schrift zegt, stromen des
levenden waters zullen uit zijn
buik vloeien.

Zonder water is er geen leven mogelijk op aarde.
Ruimteonderzoekers die proberen te ontdekken of er op andere
planeten leven is, of leven mogelijk is, zoeken op die planeten
naar (vormen van) water. Ze zijn er van overtuigd: Waar geen
water is, is geen leven mogelijk! Ook Jezus verwijst in die zin
naar water als hij in gesprek is met de Samaritaanse vrouw:
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem
geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water,
dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water,
springende tot in het eeuwige leven. En op een ander moment
zegt Jezus: Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt,
stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. In deze
citaten van Jezus wordt water niet gebruikt in de zin van
afwassing der zonden, maar als levensbron. Nieuw leven kan
daaruit ontstaan.

Geest
Jezus wijst hier alvast naar de Heilige Geest! De Heilige Geest is
degene die, in geestelijke zin, de dopeling(en) gaat
onderdompelen en ook weer uit het (water)graf gaat oprichten.
De Heilige Geest is het die het reinigende water toepast in het
leven van de dopeling(en). De Heilige Geest is het (in figuurlijke
zin) die de dopeling(en) naar het water gaat leiden, ze doet
ondergaan en ze dan weer opricht in een nieuw leven.

Wederomgeboren worden uit water en
Geest!
Dit wordt door Jezus aan Nicodémus uitgelegd als: Het toepassen
van de dood en de opstanding van Jezus zelf, door de Heilige
Geest, in het leven van zondige mensen. Wedergeboorte is het
werk van Jezus en van de Heilige Geest. Jezus is het levende
water en de Heilige Geest brengt dat in het leven van zondaren.
De stroom van levend water houdt de Heilige Geest aan het
werk. Het levende Water van Christus is, met eerbied gesproken,
de brandstof voor de Heilige Geest.
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Evangelie prediking!
Nicodémus, met al zijn kennis van geschriften en overleveringen,
hij snapt niet hoe dat kan! Hij ziet de beloofde Koning der Joden,
de Messias, nog steeds als een koning naar aardse maatstaven!
Hij heeft van de symboliek van de offerdienst en van de doop tot
dan toe nog niets begrepen. En dan gaat Jezus hem uitleggen dat
Hij, net als de ‘koperen slang’, verhoogd (gekruisigd) moet
worden om zondaren te verzoenen met Zijn Vader! Die zondaren
moeten dan met Hem in zijn dood begraven worden en zullen
dan ook met Hem mogen opstaan in een nieuw leven.
En dan zegt Jezus NIET:
En dat ga ik nou uitsluitend doen voor de uitverkorenen!
Dat staat nergens! Nee, integendeel!
Jezus zegt in Johannes 3 : 16
•

Want alzo lief heeft God de WERELD gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het
eeuwig leven hebbe.

In Johannes 1 : 29 staat:
•

Zie het Lam Gods, dat de zonde der WERELD
wegneemt!

En in 1 Johannes 2 : 2 staat:
•

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet
alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der
GEHELE WERELD.

In deze teksten wordt het woordje ‘wereld’ gebruikt! In alle
vertalingen, van Statenvertaling tot en met de laatste Nieuwe
Bijbel Vertaling (NBV), staat: ‘wereld’! Ook in de Engelse en
Duitse vertalingen die ik erop nageslagen heb is ‘world’
respectievelijk ‘Welt’ gebruikt. In het Grieks is het woordje
‘kosmos’ gebruikt. De door Jezus aangebrachte genade is voor de
gehele wereld. Genade, groot genoeg voor alle mensen. Zo groot
was en is Gods Liefde. Iedereen kan zalig worden. Er is van Gods
kant geen beperking! Zo oneindig groot is God! God is LIEFDE!

Geloof!
Johannes 5 : 24-25
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik
u: Die Mijn woord hoort, en
gelooft Hem, Die Mij gezonden
heeft, die heeft het eeuwige
leven, en komt niet in de
verdoemenis, maar is uit den
dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik
u: De ure komt, en is nu,
wanneer de doden zullen horen
de stem des Zoons Gods, en die
ze gehoord hebben, zullen
leven.

Wordt dan iedereen zalig? Helaas niet!
Waar ligt dan de beperking? De beperking ligt niet bij God!
De beperking ligt bij onszelf. God heeft van Zijn kant alles
gegeven en alles gedaan wat Hij kon doen. Van Gods kant is er
genade in overvloed voor elk mens. Hij deed dat omdat Hij ons
alzo lief heeft gehad. Maar uit liefde kan alleen nieuw leven
ontstaan als die liefde van 2 kanten komt. God wil dat wij, van
onze kant Hem liefhebben in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.
Hij vraagt ons de keus te maken om Jezus te omhelzen en te
erkennen als onze Messias, onze Verlosser en Redder! Hij vraagt
ons om ‘Ja’ en ‘Amen’ te zeggen op Jezus onvoorstelbare liefde
jegens ons en om ons gehele hart aan Hem te geven! Hij is het
zo waard! Hij heeft zo onvoorstelbaar veel voor ons gedaan. God
zegt ons in Zijn Woord:
Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden!

Psalm 81 : 12
Maar Mijn volk heeft Mijn stem
niet gehoord; en Israel heeft
Mijner niet gewild.
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•
•
•
•
•

Geloven
Geloven
Geloven
Geloven
Geloven

is
is
is
is
is

geen bewijzen!
geen discussie!
kiezen!
een besluit in de wil!
een WERKWOORD!
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1 Thessalonicensen 1 : 2-6
2 Wij danken God altijd over u
allen, uwer gedachtig zijnde in
onze gebeden;
3 Zonder ophouden
gedenkende het werk uws
geloofs, en den arbeid der
liefde, en de verdraagzaamheid
der hoop op onzen Heere Jezus
Christus, voor onzen God en
Vader;
4 Wetende, geliefde broeders,
uw verkiezing van God;
5 Want ons Evangelie is onder
u niet alleen in woorden
geweest, maar ook in kracht,
en in den Heiligen Geest, en in
vele verzekerdheid; gelijk gij
weet, hoedanigen wij onder u
geweest zijn om uwentwil.
6 En gij zijt onze navolgers
geworden, en des Heeren, het
Woord aangenomen hebbende
in vele verdrukking, met
blijdschap des Heiligen Geestes;

Is er dan geen uitverkiezing?
Jawel! God heeft van eeuwigheid een plan gemaakt. Hij laat ons
dat weten in Zijn Woord, opdat wij daardoor getroost en
bemoedigd worden! Dat we, wanneer we door ongeloof worden
aangevallen, mogen weten dat God met ons een plan heeft en
zijn plannen falen niet! Zijn plan is onderdeel van Zijn verborgen
raad! Daar geeft Hij ons geen uitleg over in Zijn Woord! Het is
ook niet Gods bedoeling, dat theologen, predikanten en/of
ambtsdragers daar uitleg (inleg) over gaan geven, want Hij geeft
daar geen opening over in Zijn Woord! Als men dat wel doet, dan
zegt men als het ware: Gods Woord is niet compleet! En er mag
toch NIETS aan Gods Woord worden toegevoegd?

Is het geloof dan niet een gave van God?
Ook daarop zeggen we van harte: Jawel! Het geloof wordt
gewerkt door Gods Geest! Maar dat gaan wij (meestal) pas
achteraf inzien en beseffen. God legt in Zijn Woord de
verantwoordelijkheid voor ‘geloof’ voor de volle 100% bij jou!
Jij moet de keus maken: Ga in (door geloof) door de enge poort!
En als je die keus gemaakt hebt en die enge poort binnengegaan
bent en je kijkt dan om, dan zie je aan de ‘binnenkant’ boven de
ingang staan: Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou gekozen! Dat is
dan voor de zojuist tot geloof gekomen Christen een enorme
troost die God geeft en tegelijkertijd de eerste bemoediging die
Hij schenkt op de (moeilijke) smalle weg des geloofs!

Geloof en wedergeboorte!

Johannes 14 : 1
Uw hart worde niet ontroerd;
gijlieden gelooft in God, gelooft
ook in Mij.

1 Korinthe 12 : 3b
‘en niemand kan zeggen, Jezus
den Heere te zijn, dan door den
Heiligen Geest.
Mattheüs 16 : 15-17
15 Hij zeide tot hen: Maar gij,
wie zegt gij, dat Ik ben?
16 En Simon Petrus,
antwoordende, zeide: Gij zijt de
Christus, de Zoon des levenden
Gods.
17 En Jezus, antwoordende,
zeide tot hem: Zalig zijt gij,
Simon, Barjona! want vlees en
bloed heeft u dat niet
geopenbaard, maar Mijn Vader,
Die in de hemelen is.
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Jezus heeft aan Nicodémus uitleg gegeven.
Jezus geeft door dit verhaal ook aan ons de uitleg hoe wij
wederom geboren kunnen worden uit water en Geest.
Hoe dat dan kan?
Nicodémus geloofde in God. Maar Jezus legt in dit gesprek aan
Nicodémus uit wat hij later ook tegen zijn discipelen zegt:
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook
in Mij!
Deze oproep klinkt ook tot jou en mij! Jezus wacht op jouw
antwoord: Ja Heere Jezus, ik geloof in U, als het offer van Gods
liefde voor mij! Ja ook voor mij, de grootste der zondaren!
Ik wil je toeroepen: Geef Jezus toch dat antwoord als hij, door
deze boodschap van de Heilige Geest heen, aan jou, heel
persoonlijk, de vraag stelt: Wie zeg jij dat ik ben? Zeg dan toch
vanuit je hart en in GELOOF: Jezus, den Heere! En als je dat
geantwoord hebt, dan zegt Gods Woord daarvan: Niemand kan
zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest!
Dat antwoord, als een belijdenis uit jouw hart, was jouw
antwoord! Maar het was niet uit jou zelf! De Heilige Geest drong
je, zonder dat je dat wellicht besefte, dat antwoord te geven!
Veel mensen geloven in God. Dat Hij bestaat! Dat Hij heilig is,
almachtig en oneindig groot! Ze praten met grote eerbied (en dat
is op zich goed) over God. Maar tegelijk klinkt het zo afstandelijk.
Ik hoor ze helaas niet van harte zeggen: Welk een Vriend is onze
Jezus! Hun woorden klinken alsof er geen persoonlijke, geen
liefdes relatie is tussen hen en de Heere Jezus. Maar woorden
zeggen niet alles! Dus wil ik vragen: Jij gelooft in God? Geloof je
ook in die God die, in de Heere Jezus Christus als Verlosser en
Redder van de wereld naar jou is toegekomen? Geloof je in Jezus
als jouw persoonlijke Verlosser en Redder? Heb je Hem lief? Zo
ja, dan heeft Hij intrek in jou genomen! Dan is Hij:
De Heer, die u steeds gadeslaat,
opdat Hij, in gevaar,
uw ziel voor ramp bewaart!
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Openbaring 3 : 20
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik
klop; indien iemand Mijn stem
zal horen, en de deur
opendoen, Ik zal tot hem
inkomen, en Ik zal met hem
avondmaal houden, en hij met
Mij.

Geloof toch in Jezus! Geloof in Hem die, door de Heilige Geest,
elke keer als jij met Zijn Woord in aanraking komt, of wanneer je
tot Hem bidt, of zelfs nu terwijl je deze Bijbelstudie leest, op de
deur van jouw hart staat te kloppen en jou toeroept: Geloof toch
in de Heere Jezus Christus als de Verlosser en Redder van:
………………………………………………………………………….
(vul hier, in geloof jouw eigen naam maar in!)
Schuif die grendel van de deur van jouw hart toch open! Het
antwoord op de vraag van Jezus, om toch in Hem te geloven, kan
en mag geen langer uitstel lijden!

Gods kant en de menselijke
verantwoordelijkheid!

Romeinen 3 : 11
Er is niemand, die verstandig
is, er is niemand, die God
zoekt.

Maar, zal je zeggen, nu gaat het ineens alleen over geloof!
Ik moest toch wederom geboren worden door water en Geest?
Ik zal het je uitleggen. Het ‘water’ is het werk van Jezus Christus
op Golgotha. Daar heeft Hij het uitgeroepen: Het is volbracht!
Dat is klaar. Daarna is Hij ook opgestaan! Het werk van Jezus is
af! Nu moet dat nog toegepast worden aan jouw ziel. Dat is het
werk van de Heilige Geest! Maar de Heilige Geest is al lang met
jou bezig! Hij staat te wachten en verlangt ernaar om jou te
dopen! Hij wacht op je, tot je jouw antwoord geeft: Ja Heere
Jezus, ik geloof in U als mijn Redder en Verlosser! Hij wil alles
wat Jezus verworven heeft aan jou geven en jou deelachtig
maken! Hij staat klaar, nu, terwijl je dit leest! Dat je deze
Bijbelstudie leest is het werk van de Heilige Geest! Jezus
vergelijkt de Heilige Geest met de wind. De wind blaast waarheen
hij wil. Soms bemerken wij de wind, maar meestal hebben wij er
geen erg in. Zo is het ook met de Heilige Geest! Zijn we met God
en met Zijn Woord bezig, dan zijn we volgens de Bijbel
tegennatuurlijk bezig! De Bijbel zegt immers: Van nature is er
niemand die God zoekt! Op grond van Gods Woord durf ik je
daarom te zeggen:

Handelingen 7 : 51
Gij hardnekkigen en
onbesnedenen van hart en
oren, gij wederstaat altijd den
Heiligen Geest; gelijk uw
vaders, alzo ook gij.

Elke keer, als je met het Woord van God bezig bent, dan ga
je, door de Heilige Geest geleid, naar Jezus toe!
Als je dat Woord en de daarin opgenomen beloftes voor
jou persoonlijk gelooft, dan aanvaard je Hem!
Als je dat gelooft, dan word je éénswillend met de Heilige
Geest!
Als je dat niet voor jezelf gelooft, dan wijs je Jezus af en
wedersta je de Heilige Geest!

Efeze 1 : 13
In Welken ook gij zijt, nadat gij
het woord der waarheid,
namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in
Welken gij ook, nadat gij
geloofd hebt, zijt verzegeld
geworden met den Heiligen
Geest der belofte;
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Als je met het Woord van God bezig bent, dan staat de Heilige
Geest klaar om je te dopen! En dan wil die Geest niets liever dan
dat jij zegt: Ja Heere Jezus, ik heb gezondigd, maar ik weet ook,
vanuit Uw Woord en Uw beloftes in dat Woord, dat U voor mij
gestorven en opgestaan bent! Dat is het moment, waarop de
Heilige Geest het teken en zegel van Gods Verbond met jou, aan
jouw voorhoofd bevestigt. Dan wordt het teken en zegel van de
doop, die jij als kind aan jouw voorhoofd ontving, door de Heilige
Geest bekrachtigd. En als je nog niet gedoopt bent, dan mag je
aan welke kerk dan ook vragen: Wat verhindert mij gedoopt te
worden? En dan moet het antwoord van elke kerk, waar men
trouw is aan Gods Woord, zijn: Indien jij van ganser harte
gelooft, dat Jezus Christus de Zoon van God is, en ook jouw
persoonlijke Redder en Verlosser is, zo is het geoorloofd!
Dan geloof je! Dan heb je Gods liefde beantwoord met een
hartelijk: Ja, ik wil! En nu is uit die liefdesband met Jezus, door
de Heilige Geest, iets nieuws geboren. Een nieuw mens,
weliswaar nog in een oud lichaam. Een nieuwe schepping! Daar is
nieuw leven. Daar is ook eeuwig leven!
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Wat heeft het verhaal over het gesprek met
Nicodémus nog meer te zeggen?
1 Korinthe 2 : 13-16
13 Dewelke wij ook spreken,
niet met woorden, die de
menselijke wijsheid leert, maar
met woorden, die de Heilige
Geest leert, geestelijke dingen
met geestelijke
samenvoegende.
14 Maar de natuurlijke mens
begrijpt niet de dingen, die des
Geestes Gods zijn; want zij zijn
hem dwaasheid, en hij kan ze
niet verstaan, omdat zij
geestelijk onderscheiden
worden.
15 Doch de geestelijke mens
onderscheidt wel alle dingen,
maar hij zelf wordt van
niemand onderscheiden.
16 Want wie heeft den zin des
Heeren gekend, die Hem zou
onderrichten? Maar wij hebben
den zin van Christus.

Nicodémus wordt ons voorgesteld als iemand uit de kring van de
Farizeeën. Deze groepering was in de 2e eeuw voor Christus
ontstaan. De meeste schriftgeleerden behoorden tot deze groep.
In tegenstelling tot de Sadduceeën hielden zij zich niet bezig met
politiek, maar voornamelijk met religieuze zaken. Ze hadden dan
ook geen macht, maar wel een grote invloed door hun kennis van
de schriften. En daarom werden ze ook vaak geraadpleegd.
Het probleem was niet dat ze veel gestudeerd hadden. Het
probleem was dat hun woorden zeggingskracht hadden gekregen
en dat ze daardoor meer en meer op een voetstuk gezet werden
en zich daarop lieten zetten! Ze lieten zich verleiden om hun
uitspraken, die ze in de loop der tijd gedaan hadden, steeds meer
te (laten) verheffen tot wet- en/of regelgeving. Langzamerhand
werden de wet van de ‘Tien geboden’, zoals Jezus die had
samengevat als een ‘liefde gebod’, en de overige Mozaïsche
wetgeving zo uitgebreid, dat ‘de letter van de wet’ ging regeren
en niet meer ‘de geest van liefde van de wet’. Daar werd bijna
elk stukje van het dagelijkse en vooral ook van het godsdienstige
leven dicht getimmerd door regeltjes. Daar was dan ook geen
ruimte meer voor persoonlijke pastorale bewogenheid van de
leraar met zijn leerlingen. Ze hielden strikt de wetten van Mozes
en ze hadden daar allerlei extra regels, zowel voor het dagelijkse
als voor het godsdienstige leven, aan toegevoegd.
En om al die regels en voorschriften strikt te eerbiedigen hadden
ze daaromheen als het ware een dijk gebouwd. Ze hadden
zichzelf opgesloten op een eiland. Ze hielden afstand van een
ieder die niet overeenkomstig hun (eigen) inzichten leefde.
En wat dan onvermijdelijk is gebeurde:
Omdat ze op een voetstuk gezet waren keken ze neer op
anderen. Ze voelden zich betere gelovigen dan alle
anderen. Ze waren in zichzelf gaan geloven!

Filippensen 2 : 3
Doet geen ding door twisting
of ijdele eer, maar door
ootmoedigheid achte de een
den ander uitnemender dan
zichzelven.

En de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis zich steeds
maar weer herhaalt. Gods Woord wordt (gelukkig) bestudeerd en
daarover wordt veel geschreven. En op die boeken volgt weer
een commentaar en ga zo maar door. Er volgen gezamenlijke
standpunten en meningsverschillen. Gezamenlijke standpunten
worden dogma’s. En die dogma’s worden door sommige groepen
weer net iets anders uitgelegd, dus dan krijg je weer een
subdogma of een nieuw ander dogma. En het gevolg was en is:
kerkscheuring op kerkscheuring! En dat de Bijbel zegt: ‘De één
achte de ander uitnemender dan zichzelf’ werd totaal vergeten.
Wat begon als bijbelstudie (uitstekend) is vandaag aan de dag
een enorme berg van boeken geworden. En hoe waardevol die
boeken ook (kunnen) zijn: Het is en blijft mensenwerk. En
wellicht herkent u het gevaar of, mogelijk ziet u het zelfs in uw
eigen omgeving dat:
De in boeken en geschriften neergelegde conclusies en de
in dogma’s neergeschreven (menselijke) regels krijgen
meer en meer zeggingskracht en zijn daardoor verstikkend
gaan werken voor het Woord van God!
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Want alzo lief heeft God de wereld gehad!
Ik moet helaas constateren dat in sommige kringen, en dan juist
vooral daar waar de Bijbel over het algemeen heel letterlijk
genomen wordt, dat nou juist dáár deze tekst, waarin de rijkdom
van Gods Liefde optimaal wordt geëtaleerd, anders wordt
uitgelegd dan wat Jezus hier letterlijk zegt!
En als daarover wordt doorgevraagd, dan wordt er verwezen naar
boeken en/of geschriften van theologen, die vaak niet meer
leven, maar die daarover iets gezegd of geschreven hebben! En
dat dan vaak ook weer in een reactie op wat andere theologen
daarover al eerder gezegd hadden. En dan bemerk je dat die
(menselijke) uitspraken en ingenomen standpunten belangrijker
geworden zijn dan Het Woord van God zelf!
Dan gaan door mensen geschreven regels, net als in de
tijd van Nicodémus, meer betekenen dan de ruimte en de
volheid van de genade die in de woorden van Jezus zelf
doorklinken!
Menselijke inzichten gaan dan een eigen leven lijden, ver bij het
Woord van God vandaan! En het gevolg is dat de stroom van
levend water wordt ingeperkt!
Als wij in Jezus geloven dan moeten wij op Zijn Woord bouwen.
Dan worden wij wederom geboren door het Water en de Geest.
Dan neemt zelfs die Heilige Geest zijn intrek in ons leven.

Johannes 7 : 38-39
38 Die in Mij gelooft,
gelijkerwijs de Schrift zegt,
stromen des levenden waters
zullen uit zijn buik vloeien.
39 (En dit zeide Hij van den
Geest, Denwelken ontvangen
zouden, die in Hem geloven;
want de Heilige Geest was nog
niet, overmits Jezus nog niet
verheerlijkt was.)

Als wij in Jezus en in Zijn Woord geloven, dan zullen stromen van
levend water uit onze buik vloeien. Dan zullen we rijke vrucht
dragen. Dan zal er, ook door ons heen, nieuw leven geboren
worden. Maar dat betekent ook dat, als we Zijn Woorden gaan
verdraaien, of door allerlei menselijke redeneringen gaan
ontkrachten, we de stroom van levend water gaan belemmeren.
Als in de prediking het aanbod van genade wordt
ingeperkt, dan droogt de stroom van levend water op!
En waar de stroom van levend water opdroogt, daar raakt
de brandstof van de Heilige Geest op!
Daar wordt de Heilige Geest uitgeblust!
Daar houdt de vrucht op.
Daar kan geen nieuw leven meer geboren worden.
Jezus zegt daarover:

Mattheüs 21: 43
Daarom zeg Ik ulieden, dat het
Koninkrijk Gods van u zal
weggenomen worden, en een
volk gegeven, dat zijn vruchten
voortbrengt.

Daarom zeg ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal
weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn
vruchten voortbrengt.
Ik wil voorgangers en ambtsdragers vanuit de liefde van mijn
hart vragen: Toets uzelf toch aan het Woord van God! Laat
dogma’s en leerregels eens even op zijn plaats en buig u voor
Jezus! Ga naast Nicodémus aan de voeten van Jezus zitten!
Luister naar Jezus! Nicodémus heeft later laten zien dat alles wat
hij geleerd had uit al de geschriften en commentaren, niet
opwoog tegen het woord van de Messias! Hij heeft ingezien dat
de inhoud van al die geschriften en vooral de op (eigen)wijsheid
gebaseerde regels hem het zicht op de Messias hadden
ontnomen! Hij zag door de bomen het bos niet meer.
Welnu, richt je oog en oor en vooral ook je hart op die
liefdevolle Jezus, die gekomen is om de wereld de
zaligheid aan te bieden, door in Hem te geloven!
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Waarom een gesprek in de nacht?
Jezus leefde naar de ‘geest van liefde’ van de wet. Jezus leefde in
dienst van Zijn Vader en in dienst van zijn naasten. Hij stond niet
op een voetstuk, maar stond midden tussen de mensen.
Zijn woorden waren, en zijn nog steeds gericht aan hoeren
en tollenaren. Aan verslaafden, moordenaars, dieven,
leugenaars, nette mensen, ja aan alle zondaren!
Jezus zocht hun gezelschap. Reden genoeg voor een Farizeeër
om niet met Jezus gezien te willen worden. En hoe kon een
schriftgeleerde zich nou afgeven met een ongeletterde zoon van
een timmerman, die ook nog eens afkomstig was uit het
verachtelijke Nazareth in Galilea? En tenslotte: hoe kon hij, lid
van het Sanhédrin, omgaan met iemand die grote onrust had
verwekt in de tempel met zijn actie om de kooplieden en
wisselaars daaruit te verdrijven?
En toch: Nicodémus gaat naar Jezus, al is het in de nacht! En wat
krijgt hij dan te horen?
Jezus laat aan Nicodémus en, door dit gesprek, ook aan ons zien:

•
•

De kerk hier op aarde is geen camping
voor heiligen!
De kerk is een kliniek voor zondaren!

Nicodémus luistert naar de woorden van Jezus en hij overlegde
ze in zijn hart. En later zien we hem terug bij het graf van Jezus.
Hij laat zien dat hij de woorden van Jezus begrepen heeft!
De door Nicodémus zelf opgeworpen dijk van zijn geïsoleerde
eiland is doorgebroken door de kracht van het geloof.
De wind van Gods Geest en de kracht van het levende water van
Jezus Christus hebben zijn eiland overspoeld.
Nicodémus heeft niets overgehouden van wat hij zelf had
opgebouwd.
Ook zijn voetstuk is weggespoeld. En toch, hij hield nog iets over!
Hij kwam niet om! Hij werd gered! Waardoor?
Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
en ook
Mattheüs 23 : 13
Maar wee u, gij
Schriftgeleerden en Farizeen,
gij geveinsden! want gij sluit
het Koninkrijk der hemelen voor
de mensen, overmits gij daar
niet ingaat, noch degenen, die
ingaan zouden, laat ingaan.

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal (en mag) geen duimbreed wijken!
Van de Farizeeën lezen we later in Handelingen dat ze de kerk
van Jezus vervolgden. Zij hebben de woorden die Jezus in
Matth. 23 : 13 over hen zei niet ter harte genomen.
Ze zijn op hun voetstuk blijven staan en hebben hun, in eigen
ogen rechtzinnige, godsdienst voortgezet!
Voorgangers en ambtsdragers: Onderzoek u zelf, ja onderzoek u
zelf zeer nauw en toets u aan de enige en waarachtige toetsteen:

•
•
•
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Sola Scriptura!
Niets anders dan uitsluitend het
Woord van God!
Het Woord van Jezus, die het
Vleesgeworden Woord is!
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