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Toen Jezus op een dag naar de tempel ging, 
zag Hij dat de mensen geen eerbied voor 
God hadden.  Ze verkochten dieren en ze 
wisselden geld in de tempel!



Jezus maakte een zweep van stukken touw, en 
daarmee jaagde hij de handelaren de tempel uit.  
�Weg met deze dingen,� commandeerde Hij.  �Maak 
van het huis van mijn Vader geen handelsplaats.�
Jezus hield van Zijn Vaders huis.



De leiders van de 
tempel wilden een 

teken dat zou 
laten zien dat 
Jezus het recht 

had om de Tempel 
te ontruimen.  

�Vernietig deze 
Tempel en Ik zal het 
in drie dagen weer 

opbouwen,� antwoordde 
Jezus.  Onmogelijk!  
Het had 46 jaar 
geduurd om de 
Tempel te bouwen.



Maar Jezus sprak over Zijn lichaam.  Net als de 
tempel was Zijn lichaam de plaats waar God 
verbleef: Ook als Hij zou 
sterven aan het kruis, wist 
Hij dat God Hem na drie 
dagen zou laten opstaan 
uit de dood.



Op een nacht kwam 
één van de leiders 
van de tempel bij 
Jezus op bezoek.  
Hij wist vanwege 
de wonderen dat 
Jezus door God 
gezonden was.  
Nikodemus ging 
naar Jezus toe om 
meer over God te 
leren.



Jezus vertelde Nikodemus 
dat mensen 
wedergeboren moeten 
worden om het 

Koninkrijk van God 
binnen te kunnen 
gaan.  Nikodemus 
begreep het niet.  

Hoe kon een 
volwassen man weer 

een baby worden?  En 
trouwens, hij was 

religieus.  Was dat niet 
genoeg?



�Wat uit de 
geest geboren 
is, is geest,�
legde Jezus uit.  
�Gods Geest is 
als de wind.  
Mensen kunnen 
de wind niet 
zien of 
begrijpen.  Ze 
zien alleen wat 
de wind doet.�



Jezus herinnerde Nikodemus er aan hoe 
de kinderen van Israel lang geleden tegen 

Mozes klaagden.  �We hebben geen eten, geen 
water, en we vinden het brood dat God ons 
geeft maar niks,� riepen ze.



De zonden van de mensen 
maakten God boos.  Hij stuurde 
gevaarlijke slangen naar hen toe.  
De slangen beten de mensen.  
Velen gingen dood.



�We hebben gezondigd.  
Bid dat God de slangen weg 
zal nemen,� smeekten de 
mensen.  En Mozes bad 
voor hen.  Maar God nam 
de slangen niet weg.



God zei tegen Mozes dat hij een 
koperen slang moest maken en 
hem op een paal moest zetten.  
�Iedereen die gebeten is, zal in 

leven blijven als hij naar de slang 
op de paal kijkt,� beloofde God.  
Mozes maakte een slang en wie 

er naar keek, werd genezen.



Jezus vertelde Nikodemus 
dat de Mensenzoon 
verhoogd moest worden 

net zoals de bronzen 
slang.  Jezus sprak 
over het kruis waar 
Hij voor zondaren 

zou sterven.



Jezus zei: 

�Want al zo lief had God de 
wereld dat Hij Zijn enige  

geboren Zoon gegeven 
heeft, zodat een ieder 

die in Hem gelooft 
niet verloren gaat , 
maar eeuwig 
leven heeft.�



Dit betekent dat wie 
in Jezus gelooft, 
onderdeel wordt van 
Gods gezin.



Misschien werd Nikodemus die nacht geen discipel 
van Jezus.  Maar jaren later liet Nikodemus zien 
dat hij van Jezus hield en in 
Hem geloofde, door te helpen 
bij het begraven van de 
gekruisigde Zoon van God.



Hierna gingen Jezus en Zijn discipelen naar het 
noorden.  Anderen mensen moesten ook over het 
Koninkrijk van God horen, en een kans hebben 
om in Jezus van Nazareth, de Zoon van 
God, te geloven.



�Een tempelleider komt op bezoek bij Jezus�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Johannes 2 � 3, Numeri 21

�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


