
WEDERGEBOORTE 
 

Geen woorden maar daden 
 

Wedergeboorte is het gevolg van radicale bekering en het is de start van een groeiproces waarin alles wat Jezus 
kenmerkt, ook meer en meer zichtbaar wordt door jouw leven heen. 
 

Bekering en wedergeboorte zijn twee belangrijke aspecten van het leven van een christen. Ze worden nogal eens door 
elkaar gebruikt, terwijl het twee afzonderlijke, duidelijk onderscheiden gebeurtenissen zijn. Bekering is een daad van 
mensen naar God toe (zie o.a. 1 Thessalonicenzen 1:8). Gods antwoord op die bekering is onze wedergeboorte, een 
daad van God naar ons toe. 
 
De wedergeboorte plaatst ons in het nieuwe leven met Jezus Christus 
 
In Ezechiël 36:26 staat dat mooi beschreven met de woorden: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe 
geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 
God geeft ons een nieuw hart, een nieuwe bron van waaruit we leven (zie Spreuken 4:23). 
Wedergeboorte is dus het gevolg van radicale bekering. Je kunt het niet zelf tot stand brengen. Het blijft een gave van 
God. De wedergeboorte is het werk van de Geest, die in Johannes 3:8 wordt vergeleken met de wind die blaast 
waarheen hij wil. 
 
ONMISBAAR 
 
Die wedergeboorte is onmisbaar. In Johannes 3:3 zegt Jezus: Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt 
geboren, kan het koninkrijk van God zien. Nikodemus begreep niet veel van die uitspraak van Jezus. Hij vroeg of een 
mens dan voor de tweede keer de moederschoot in moest gaan. Jezus bedoelde echter dat er een natuurlijke geboorte 
is, maar ook een geestelijke geboorte, een 'van boven' geboren worden. De wedergeboorte plaatst ons in het nieuwe 
leven met Jezus Christus en is de start van een heel nieuw leven. Dit nieuwe leven is te danken aan God, die zijn Zoon 
gaf om ons te redden. Door de Geest van God is dit een eeuwig leven, niet alleen in het opzicht van 'tijd' maar ook van 
'kwaliteit. Het is een ander leven dan het leven dat wij via onze ouders ontvingen.  
 

1 Petrus 1:3 zegt: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 
barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren 
doen worden en ons zo levende hoop gegeven. 

Iets verderop, in vers 23 legt Petrus uit dat christenen zijn wedergeboren niet uit vergankelijk zaad, maar uit 
onvergankelijk zaad, door Gods levende woord dat altijd standhoudt. 
 
Het is een natuurlijk principe dat het soort zaad bepaalt welk soort leven wordt voortgebracht. Een tarwekorrel brengt 
tarwe voort, een gerstekorrel brengt gerst voort. Zo is het ook met de wedergeboorte. Het zaad is het goddelijke, 
onvergankelijke, eeuwige Woord van God. Het leven dat dit zaad voortbrengt, wanneer het in geloof in ons hart wordt 
ontvangen, is net als het zaad: goddelijk, onvergankelijk, eeuwig. Het is dan ook het leven van God zelf dat bij ons 
binnenkomt. 
 
Een christen herken je niet aan gelaat, gewaad en gepraat maar aan zijn daad!  
 

Er is een enorm contrast tussen deze twee: de nieuwe mens die wordt geboren uit het onvergankelijke zaad van Gods 
woord, is rechtvaardig en heilig; de oude mens die geboren uit 'natuurlijk' zaad, is verdorven en slecht. De nieuwe 
mens is uit God geboren en heeft gebroken met de zonde. Overwinnend leven wordt mogelijk vanwege de aard van 
dit zaad. De oude mens kan als verre nazaat van de eerste, zondige mens (Adam) niet anders dan zondigen. Zo iemand 
is een zondaar. 
 



Volgens Paulus in Efeze 4:22-24 is de wedergeboren mens echter 'een nieuwe mens'. Hij heeft 'de oude mens' afgelegd 
en de nieuwe aangedaan. Voor de duidelijkheid: een zondaar is iemand die (structureel en bewust) in de zonde leeft. 
Een kind van God kan wel (incidenteel) zondigen, maar zal die zonden belijden en blijft een kind van God. Helaas zijn 
er mensen die gekozen hebben voor Jezus en die zichzelf daarna toch zondaren blijven noemen. Als zonden beleden 
zijn, komt God er nooit meer op terug. Het is dan ook volkomen zinloos om meerdere malen dezelfde zonde te belijden. 
 
VOEDSEL 
 
Voor zowel de oude als de nieuwe mens is er één onveranderlijke wet: zodra er nieuw leven is geboren, is er 
behoefte aan goed voedsel om dit leven in stand te houden. Een baby kan gezond worden geboren, maar als die 
baby niet snel het voedsel krijgt dat hij nodig heeft, zal het wegkwijnen en sterven. Ditzelfde principe geldt voor de 
nieuwe, wedergeboren mens. Zodra iemand is wedergeboren, vraagt de nieuwe geestelijke natuur in hem 
onmiddellijk om geschikt geestelijk voedsel. Dit nieuwe leven moet immers ook onderhouden worden en groeien! 
Het geestelijke voedsel voor de nieuwe mens is het Woord van God. Dat voedsel in zo rijk en gevarieerd en 
aangepast aan ieder stadium van geestelijke ontwikkeling, dat iedereen ermee uit de voeten kan. 
 
Het is belangrijk dat gezonde, geestelijke voedsel tot je te nemen. Want als je dat geestelijke leven verwaarloost en 
daarvoor in de plaats juist de oude mens weer gaat voeden, zul je terugvallen in je oude leven. Dat geldt niet alleen 
voor nieuwe christenen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt 
waarschuwt Paulus in 1 Korinthe 10:12. 
 
Een soortgelijke aansporing is ook te vinden in Hebreeën 3:14: Want alleen als we tot het einde toe resoluut 
vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wedergeboorte laat zien dat je 
geloof zich niet beperkt tot het aanvaarden van een verzameling leerstellingen; het is de start van een groeiproces 
waarin alles wat Jezus kenmerkt, ook meer en meer zichtbaar wordt door jouw leven heen. Een christen herken je niet 
aan gelaat, gewaad en gepraat maar aan zijn daad! 
 

BESTAAT ER EEN "ZONDAARSGEBED"? 
 
Als mensen in een samenkomst tot geloof komen, hebben we wel eens de neiging om hen een 'zondaarsgebed' voor 
te zeggen. Het na spreken van deze woorden hoeft echter nog niet te getuigen van berouw tegenover God. 
 
Veel mensen maken namelijk de keuze om Jezus te volgen uit een soort eigenbelang, omdat zij vastgelopen zijn en tot 
de ontdekking komen dat zij het leven zelf niet aankunnen. Dat is een goed en belangrijk inzicht en het is goed dat in 
gebed te belijden aan de Heer. Maar pas na die keuze zullen zij door de werking van de Heilige Geest gaan inzien wat 
God onder zonde verstaat en onder berouw hun zonden gaan belijden. Johannes 16:8 zegt over dit werk van de Geest: 
Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde is, gerechtigheid en 
oordeel. 
 
In Lukas 18:13-14 vinden we een mooi voorbeeld van wat je een echt zondaarsgebed kunt noemen. Het gaat daar om 
het gebed van de tollenaar tegenover het gebed van de Farizeeër. De tollenaar durfde niet eens zijn blik naar de hemel 
te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. 
 
Over die man zei Jezus: Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die 
ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. 
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