
NBG/Bijbel Basics | Jezus en Nikodemus | Kaartjes (8-12 jaar)

Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Je kunt Gods  
nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een 

nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als 
je gedoopt wordt met de heilige Geest.’

JOHANNES 3:5

174

debijbel.nl/bijbelbasics

Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Je kunt Gods  
nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een 

nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als 
je gedoopt wordt met de heilige Geest.’

JOHANNES 3:5

174

debijbel.nl/bijbelbasics



WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)
Jezus en Nikodemus

Johannes 3:1-13 | Jezus en Nikodemus

Zet de kaars in de kandelaar op een tafel.

Steek de kaars aan.

De kaars staat voor het leven.
De trechter staat voor de wind van de Geest.

1
Ga zo voor de kaars zitten of staan dat

de afstand tussen jou en de vlam ongeveer

40 centimeter is.

2
Breng de tuit van de trechter aan je lippen.

Houd het midden van de trechteropening voor

de kaarsvlam.

3
Probeer de kaars nog

eens uit te blazen.

4

Wat heb je nodig?
* een tafel  * een kaars  * een kandelaar

* lucifers of een aansteker  * een trechter

Lukt het je

de kaars uit te blazen

vanaf deze afstand?

Wat
gebeurt
er nu?

!
Let op!

Doe dit proefje samen

met een volwassene!

DENK AAN DE WIND

Jezus zegt dat de wind net is als de heilige 
Geest. Wie geboren wordt door de Geest, 
ontvangt eeuwig leven. In dit proefje zie 
je dat de wind die de Geest blaast eeuwig 
leven geeft. De vlam blijft branden! 

Uitleg
Als je de vlam in het midden zet van de 
opening van de trechter, blijft de kaars 
branden. De lucht die je door de tuit blaast, 
wordt door het voorste deel verspreid. 
Hierdoor verlaat de lucht de trechter via de 
wanden en niet door het midden.

NIKODEMUS

Nikodemus is een belangrijke man: hij is niet alleen 
farizeeër, maar ook een van de Joodse leiders. De farizeeën waren 
een groep hoogopgeleide mannen, zoals ambtenaren, leraren 
(zoals Nikodemus) en rechters. Ze vonden het heel belangrijk om 
zich te houden aan de geboden uit het Oude Testament. Midden in 
de nacht gaat Nikodemus naar Jezus toe en spreekt Hem als een 
collega-leraar aan. Nikodemus heeft dus veel respect voor Jezus. 
Later verdedigt hij Jezus voor het Sanhedrin, de hoogste rechtbank 
voor dingen die met het joodse geloof te maken hadden. Dat kun 
je lezen in Johannes 7:50-52. En na Jezus’ dood helpt hij Josef van 
Arimatea om Jezus te begraven, kijk maar in Johannes 19:39-40.

BEGRIJP JE DAT NIET?

Nikodemus begrijpt Jezus verkeerd. Jezus vertelt iets 
met een geestelijke betekenis, maar Nikodemus ziet 
alleen de gewone betekenis. In het Johannes-evangelie 
zie je dat dit steeds weer gebeurt. Heel vaak als Jezus 
iets uitlegt over wie Hij is en welke bijzondere relatie Hij 
met God heeft, begrijpen de mensen Hem niet. Jezus 
maakt ook verschil tussen de ‘aardse wereld’ en de 
‘hemelse wereld’. Daarmee bedoelt Hij niet dat alles op 
deze aarde slecht is, maar Jezus wil met deze woorden 
duidelijk maken wie bij God hoort en wie niet. Wie 
de dingen van God het belangrijkst vindt, hoort bij de 
hemel en bij God, ook al leef je nog op aarde.

Jezus zei tegen Nikodemus: 
‘Je kunt Gods nieuwe wereld 

alleen binnengaan als je op een 
nieuwe manier geboren wordt. 
En dat gebeurt als je gedoopt 
wordt met de heilige Geest.’

Johannes 3:5
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Werkblad (8-12 jaar) - Op een nieuwe manier
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Het antwoord is het hoofdstuk in het bijbelboek Johannes waar je nog meer 
over Nikodemus kunt lezen. 

PLAATSBEPALING

Nikodemus komt vaker in het 
bijbelboek Johannes voor. Weet je 
wat hij voor Jezus deed? Los de sommen op, 
en je kunt het in je bijbel gaan lezen! 

Werkblad (8-12 jaar) - Plaatsbepaling
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In dit hoofdstuk gaan twee verzen over Nikodemus. Los jij ook de volgende twee sommen 
op? Dan weet je welke verzen in het hoofdstuk je moet lezen om erachter te komen. 
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