
SONDAGOGGEND 4 Julie 2021 
Nikodemus – God het die wêreld lief 

 
Jesus het baie gesprekke met mense gehad . 
 
In gesprek met Jesus 
 
Skriflesing 
Johannes/John 3:1-21 
 
Johannes/John 3:1 
Wie was Nikodemus? 
• Was ‘n Fariseër. Jode wat streng die wette van die Ou Testament en mondelingse oorlewering gevolg het. 

Die Talmud het duisende reëls en regulasies wat mense moes uitvoer.  
• Die Joodse Raad of Sanhedrin het bestaan uit  71 top leiers van die volk.   
• Nikodemus wonder oor Jesus.  Besoek Hom in die nag. 
 
Johannes/John 3:2 
• Hy was bang, maar tog ook soekend 
• Rabbi is ’n uitsoek naam vir ’n leermeester.   
• Jesus weet wat in mense se harte omgaan.   
 
Johannes/John 3:3 
Wedergeboorte is die toelatingsvereiste tot die Koninkryk van God.   
Nikodemus het ure gelees in die Skrif en probeer om al die wette tot die letter te hou.   
Die vraag in sy hart is “Wat moet ek doen om die Koninkryk van God in te gaan? 
 
Johannes/John 3:4 
Hy dink aan die fisiese geboorte en hy kan nie insien hoe hy wat 'n groot man weer in sy moederskoot sal kan 
kom om gebore te word nie 
 
Johannes/John 3:5 
In een sin kom gee Jesus sin in die lewe.  Elke mens, elkeen van ons ook, moet van bo af deur die Gees 
weergebore word.   
Jou eerste geboorte gee toegang tot 'n lewe wat nooit weer gaan eindig nie.  
Adam en Eva, het die opdrag van die Vader verontagsaam en dit het daartoe gelei dat die verhouding tussen 
mense en God versteur is.  
Wat nodig is, is dat God van bo af kom om die mensdom te kom vry maak van die houvas van sonde.   
 
Johannes/John 3:14-15 
Die proses van hoe om die ewige lewe by God te hê.   
• So iemand moet weergebore word deur die Gees van God.   
• So iemand moet die ou lewe aflê. 
• So iemand moet in Jesus, die Seun van God glo.   
• Spring jy die ewige dood vry en kry jy ’n ewige woonplek by God. 
 
Seker een van die mees bekendste verse. 
 
Johannes/John 3:16 
Jesus maak die deur tot God se Koninkryk en hart oop.  Wat sien ons? 
 
God se liefde 
 
God kan Homself nie keer nie.  Hy Het mense te lief, daarom red Hy hulle van die gevolge van die sonde.   
Hoe doen Hy dit?  God gee Sy enigste Seun Jesus.   
 
sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.  
 
Die sleutel wat die deur na God se hart oopsluit is: 
 
sodat dié wat in Hom glo 
 



Geloof 
 
Die wat glo dat Jesus die Seun van God is, word kinders van God en het die reg op toegang tot die Koninkryk 
van God, onverdiend, uit genade gekry.   
 
Dit is wat wedergeboorte is.  
 
En wat beteken dit?  
 
Esegiël/Ezekiel 36:26-27 
Sonde maak die mens se geestelik hart so hard soos klip en daarom moet daar 'n hartoorplanting plaasvind.   
 
Glo jy dit Nikodemus? 
 
Glo jy dit? 
 
Het jy al by daardie punt gekom in jou lewe wat jy weet, as jy vandag sou sterf en  jy jou oë sal oopmaak dat jy 
sal kyk in die liefdevolle oë van Jesus, binne in die Koninkryk van God.   
As jy nie opnuut gebore word deur die Gees van God nie, sal jy nie die Koninkryk van God sien of kan ingaan 
nie, sê Jesus.   
 
God wil nie hê dat iemand verlore gaan nie.  
 
Johannes/John 3:17-18 
God die wêreld lief het, en veroordeel nie die wêreld nie.   
Die feit dat die wêreld nie glo nie, veroordeel hulle.  
 
Miskien het jy al die wedergeboorte beleef. Die Gees wil jou geestelik laat groei as kind van God, in die beeld 
van Jesus.   
As ons ’n nuwe hart van God gekry het, vra dit vir ons om te lewe soos mense wat nuwe harte het.   
Dankbaar vir die nuwe lewe.   
Baie keer skuif ons die Heilige Gees op die agtergrond. 
 
Hulle raak geestelike waaghalse en dit lei daartoe dat hulle die nuwe hart in hulle beskadig, soms so erg dat julle 
in geestelik komas beland.   
Hulle word dan kunsmatig aan die geestelike lewe gehou deur hulle kerk tradisies en skyn godsdiens. 
 
Wat hoor ek sê Jesus vir Nikodemus en vir ons.   
 
Iemand wat twee keer gebore is sal net een keer sterf en dit is die fisiese dood.  Iemand wat egter net een keer 
gebore is, sal twee keer doodgaan.  Die fisiese dood en die ewige dood, en die Bybel noem dit hel.    
 
So wat het toe van die Nikodemus, die sluiper in die nag geword? 
 
Johannes/John 7:45b-51 
Hy verdedig vir Jesus.   
 
En toe die meeste van Jesus se dissipels wegkruip en gevlug het Nikodemus hom oor die Jesus ontferm. 
 
Johannes/John 19:38-42  
Nou kies hy openlik vir Jesus en versorg Hy die liggaam van Jesus met mirre en aalwyn en geurolie.  Hy het 
Hom in doeke toegedraai en in die tuin.   
 
Trane loop oor Amanda se wange, Hennie sou vandag 37 jaar oud gewees het.  Sy hoor nou nog die skreeuende 
bande en die slag van die ongeluk, en toe die stilte.  Sy dink terug aan die dae langs sy bed in die hospitaal en die 
nagmerrie besluit om te neem om die masjiene af te sit.   
 
Sy hoor nou nog soos gister hoe die hospitaal stilte verbreek word deur die harde geluid van ’n helikopter wat op die 
dak van die hospitaal geland het. Sy weet die oomblik is hier, hulle het Hennie se organe kom haal.  Wie is die mense 
wat gaan lewe, omdat Hennie gesterf het, wonder sy? 
 



In ’n ander hospitaal veg Derek vir sy lewe.  Sy defektiewe hart kan nie meer.  Hy kon nie die gevoel beskryf toe die 
verpleegster vir hom sê: “ons het ’n hart gekry,” nie.  Sy emosies was “all over the place.”  Hy voel so skuldig, want hy 
weet iemand moes sterf sodat hy kan lewe.  
 
Net voordat hulle hom kom haal het, het Linda en hy saam gebid, hulle het nie geweet of hy die operasie sal oorleef 
nie. Net voor hy weg is, het sy sy ou hart totsiens gesoen en die uitkoms aan God oorgegee. 
 
Vir 18 maande wonder Amanda hoe dit met die skenker van Hennie se hart en voel sy nou reg om die persoon 
ontmoet.  Toe sy vroeër begin navraag doen het sy gehoor dat Derek en Linda het lankal al dokumente geteken wat 
sê hulle sal graag die skenker se familie wil ontmoet.  Hulle het al 2 keer vir Amanda geskryf, maar sy was nog nie reg 
om hulle te ontmoet.  Maar vandag op Hennie se verjaarsdag is sy reg.   
 
Derek het amper in sy trane verstik toe hy die telefoon antwoord en hy hoor dis Amanda.  Toe Amanda vra: “Wanneer 
kan ons mekaar ontmoet? was sy antwoord onmiddellik sonder om te dink: “Oor ’n uur by Romano’s Pizza House.” 
 
’n Uur later is Amanda daar en lê sy haar oor op Derek se bors en hoor sy die hart klop wat sy so lank lief gehad het 
en so gemis het.  Derek leef, omdat hy Hennie se hart in hom het.   
 
Waar staan jy vanoggend? 
 
As God sy oor op jou geestelike bors sit, wie se hart sal Hy hoor klop?  Jesus, s’n of joune?  Sonder die nuwe 
Jesus hart is ons verlore, maar met die Jesus hart sê Jesus self het ons die ewige lewe. 
 
Jy alleen sal weet.   
 
 


