
Geloof jij het?  
Het is feest in de stad. Overal lopen mensen. Ze praten, eten en drinken, ze 
lachen samen. De mensen genieten van het samenzijn. Ze zijn blij met de 
ontmoetingen. En tijdens die ontmoetingen, gaan de verhalen snel. Zo horen 
de mensen op de laatste dag van het feest, dat Jezus in de tempel is. Ze 
haasten zich naar de tempel toe om te horen wat hij zegt. De meeste mensen 
zijn nieuwsgierig. Maar er zijn ook die met andere bedoelingen naar de tempel 
gaan. Ze willen dat Jezus stopt met wat hij doet. Ze hebben geen zin in de 
onrust die Jezus met zich meebrengt. ‘Bij mij is het echte feest’, zegt Jezus. ‘Als 
je bij mij komt, dan heb je nooit meer dorst. Er zal levend water door je hart 
stromen als je mij gelooft!’ De toeschouwers denken na. Geloven ze eigenlijk 
wat Jezus zegt? Sommige mensen weten het zeker. ‘Dit moet wel onze 
verlosser zijn, de Messias waar we al zo lang op wachten.’ ‘Nee joh’, zeggen 
anderen. ‘Er staat toch in de Bijbel dat de Messias uit Bethlehem komt? Daar 
komt deze Jezus niet vandaan, dus hij kan het niet zijn.’ ‘Misschien is hij wel 
een profeet’, zegt weer een ander. De mensen worden het niet eens met 
elkaar. Ze twijfelen. De woorden die Jezus zegt, zijn nieuw voor ze. Het lijken 
andere woorden dan dat ze altijd gelezen en gehoord hebben. Moeten ze die 
woorden nou geloven of niet?’ Er zijn ook mensen die deze woorden zeker niet 
geloven. Dat zijn de Farizeeën en de hogepriesters. Zij vinden dat Jezus 
kletspraat verkoopt. En zij kunnen het weten, want ze kennen de Bijbel door 
en door. Toen ze hoorden dat Jezus in de tempel was, hebben ze hun dienaren 
op weg gestuurd om Jezus op te pakken. ‘Haal hem op en breng hem naar ons. 
Dit gedoe moet stoppen!’ De dienaren zijn naar de tempel gegaan. Maar ze 
komen zonder Jezus terug. ‘We hebben de woorden van Jezus nog nooit 
eerder gehoord’, zeggen ze tegen hun bazen. ‘Zoals hij kan vertellen…’ De 
Farizeeën en hogepriesters worden boos. ‘Geloven jullie nou ook al wat hij 
zegt? Laat je toch niet zo gek maken! Er is nog geen slimme kop of bijzondere 
leider geweest die dit gelooft, waarom zouden jullie het dan wel geloven? Als 
je een beetje de regels kent, dan weet je dat er niks klopt van wat die Jezus 
zegt!’ ‘Sorry hoor’, zegt Nikodemus. ‘Maar als we onze regels willen volgen, 
dan kunnen we Jezus toch niet zomaar oppakken? Er staat duidelijk geschreven 
dat we eerst naar iemand moeten luisteren voordat we oordelen!’ De andere 
Farizeeërs kijken hem vol verbazing aan. ‘Begin jij nou ook al?’ 
 

 
 


