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Kinder Nieuwsbrief   
Hallo allemaal, 
 
Veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt! 
Tips en tops kun je kwijt op kerkblad@kerkenindelaurens.nl  
 
Hartelijke groet, 
Carola Scholten 
 

BIJBELVERHAAL   
Opnieuw geboren worden 
Nikodemus leunt achterover en kijkt naar zijn aantekeningen. Hij zucht. Deze dagen voor het 
Pesachfeest zijn altijd zo druk. Hij denkt terug aan die eindeloze vergadering van 
vanochtend. Ze bleven maar door praten over die nieuwe regels. Ze werden het maar niet 
met elkaar eens. Nikodemus staat op. Na een lange dag werken, trekt hij de deur achter zich 
dicht. Hij wil nog een ding doen vandaag. Op bezoek bij Jezus van Nazareth. Hopelijk heeft 
Jezus vanavond even tijd voor hem. 
Op het dak van het huis waar Jezus logeert zitten Nikodemus en Jezus op een bank. Het is nu 
bijna helemaal donker. Ze kijken naar de sterren, 
die een voor een verschijnen en gaatjes prikken in 
de donkere nacht. 
Nikodemus bekijkt Jezus van opzij. ‘We weten dat 
u een leraar bent. U vertelt over Gods nieuwe 
wereld. God heeft u gestuurd. We zien het aan de 
wonderen die u doet.’ ‘Luister, Nikodemus’, zegt 
Jezus, ‘ook jij kunt bij Gods nieuwe wereld horen. 
Maar dat kan alleen als je opnieuw geboren 
wordt.’ 
Nikodemus fronst. ‘Hoe dan? Hoe kan iemand 
zoals ik opnieuw geboren worden?’ Hij probeert 
het zich voor te stellen, een volwassen man, terug 
in de buik van zijn moeder. Nee, dat zal Jezus niet 
bedoelen. 
Jezus ziet hem denken en schudt zijn hoofd. ‘Nee, ik bedoel het niet op die manier. 
Als je geboren wordt, begint je leven. Als je bij Gods nieuwe wereld wil horen, moet je 
opnieuw beginnen. Je moet opnieuw geboren worden door de heilige Geest.’ Nikodemus 
heeft in zijn leven veel gesprekken gevoerd. Het hoort bij zijn werk. Dit gesprek met Jezus 
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lijkt een van de moeilijkste gesprekken ooit te worden. Hij voelt zich weer de jongen van elf, 
gebogen over een boekrol en met de priemende ogen van zijn leraar in zijn rug.  
 
‘Denk eens aan de wind’, zegt Jezus. ‘Je hoort hem, je voelt hem. Maar waar komt de wind 
vandaan? Je ziet de wind niet. Maar je ziet wél wat hij in beweging zet. Bomen die bewegen 
in de wind, golfjes op het water. Zo is het ook met de Geest. Je ziet hem niet, maar je ziet 
wel wat hij doet. Door de Geest verander je. Je probeert het goede te doen.’ Nikodemus 
schudt langzaam zijn hoofd. ‘Nee Heer’, zegt hij, ‘het spijt me, maar ik begrijp het nog niet 
helemaal...’ 
‘Maar jij bent toch een leraar, Nikodemus? Jij leert de mensen over de wet en de wijze 
woorden van de profeten? En jij begrijpt mij niet?’ 
‘Ach, Heer’, zegt Nikodemus, ‘als ik met u praat, voel ik me een leerling.’ 
‘Je zei zelf, dat ik door God gestuurd ben. Ik kom uit de hemel, uit Gods wereld. Geloof je 
dat?’ 
Nikodemus knikt. 
‘Denk aan het verhaal van Mozes. Om het volk te redden van een slangenplaag, hield hij een 
koperen slang omhoog. Iedereen die was gebeten en omhoogkeek naar de koperen slang 
werd genezen en bleef leven. Nikodemus, kijk net als het volk omhoog! Kijk naar mij, kijk 
naar de hemel. Als je in mijn woorden gelooft, zul je eeuwig leven.’ Nikodemus staart voor 
zich uit, steeds meer sterren stralen aan de hemel. In zijn hoofd lijkt het op de donkere 
nacht. Jezus’ woorden zijn als kleine sterren die gaatjes prikken in zijn donkere warboel van 
gedachten. 
Opnieuw geboren worden om eeuwig te leven in Gods nieuwe wereld... Dat betekent 
luisteren naar de woorden van Jezus, de man naast hem op het bankje. Geloven dat deze 
man de redder van de wereld is. 
Nikodemus dacht dat hij veel wist, dat hij een belangrijke leraar was, maar naast Jezus is hij 
een leerling die nog heel veel moet leren. 
 

Gebed: 
Lieve vader in de hemel, 
dank U wel dat we met U mogen praten, 
in de ochtend, in de middag en in de nacht.  
Dank U wel dat wij U alle vragen mogen stellen. 
Dat wij U mogen vertellen 
waar we mee bezig zijn 
en waar we aan blijven denken. 
Wilt U met de kinderen zijn, 
als zij in een andere ruimte verder horen 
over het verhaal van Nikodemus. 
Wilt U bij de mensen in de kerkzaal zijn, 
als ook zij horen over het gesprek in de nacht?  
Amen 
 
 
Gesprek in de nacht: 
 
Nikodemus en Jezus hebben een gesprek in de nacht. Verbind de punten en je ziet wat er 
ontstaat. 
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Kleur daarna de plaat mooi in.  
Nodig: potlood en kleurpotloden.  

 


