


2. Hoe word je een 
KIND van God?

(opnieuw geboren worden)



Waarom moet je opnieuw geboren worden?

Omdat ieder mens de erfenis van Adam heeft! Onze geest is dood door de zonde 
en moet vernieuwd worden!

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u 
die dood was door de overtredingen en de 

zonden, 
Efeze 2:1 HSV

Want de wet van de Geest van het leven in 
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de 

wet van de zonde en van de dood. 
Romeinen 8:2 HSV



Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de 
duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de 

Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken 
van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God 
geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad 

blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij 
uit God geboren is.  

Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen 
van de duivel te herkennen. Ieder die de 

rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, 
evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

1 Johannes 3:8 - 10 HSV



Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie 

de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 

Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, 
en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun 
openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van 

Mij, u die de wetteloosheid werkt! 
Mattheüs 7:21-23 HSV

Niet iedereen die beweert een christen te zijn is dit ook!



Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen 
hebben Hem niet aangenomen. Maar allen 

die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij 
macht gegeven kinderen van God te 

worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en 

ook niet uit de wil van een man, maar uit 
God geboren zijn.

Johannes 1:11 - 13 HSV

De wedergeboorte is geen herhaling van je eerste geboorte!



En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam 
was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze 
kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: 

Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als 
leraar, want niemand kan deze tekenen doen die 

U doet, als God niet met hem is. 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw 

geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God 
niet zien. 

Als je niet opnieuw geboren bent kan je Gods koninkrijk niet binnen gaan



Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens 
geboren worden als hij oud is? Hij kan toch 
niet voor de tweede keer in de buik van zijn 

moeder ingaan en geboren worden? 

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Als iemand niet geboren wordt uit water en 

Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet 
binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is 

vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 



Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U 
moet opnieuw geboren worden. De wind waait 
waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u 

weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen 
gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest 

geboren is. 

Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe 
kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde 
en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en 

weet u deze dingen niet? 
Johannes 3:1-10 HSV



De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van 
de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd 

was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij 
al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. 

Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn 
zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het 
gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is 
waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat 

ook u gelooft. 

Johannes 19:32-35 HSV

Door de dood van Jezus werd de wedergeboorte mogelijk!



De verwarring in het christendom over de wedergeboorte:

- Veel onwetendheid, vaak wordt de boodschap van bekering 
niet gepredikt

- Je wordt niet opnieuw geboren door alleen naar een kerk te 
gaan zonder bekering en geloof

- Je wordt niet opnieuw geboren door je te buigen voor een 
voorganger zonder een oprechte bekering en geloof

- Je wordt niet opnieuw geboren als je alleen je hand opsteekt bij 
een vraag of je Jezus wil aannemen (of een zondaarsgebed) 
zonder oprechte bekering en geloof

- De Bijbel spreekt duidelijk dat de waterdoop je opnieuw 
geboren laat worden!



En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar 
Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van 
God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van 

God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.
Markus 1:14 - 15 HSV

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand 
Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 

binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, 
en hij met Mij.

Openbaring 3:20 HSV

Hoe wordt je dan opnieuw geboren? / hoe ontvang je de Heilige Geest?



En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart 
geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere 

apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u 
gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de 
Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte 

en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, 
zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Handelingen 2:37 - 39 HSV

De waterdoop is cruciaal om je zonden te vergeven en de 
Heilige Geest te ontvangen!



Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt 
en met uw hart gelooft dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 

Want met het hart gelooft men tot 
gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die 
in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden.
Romeinen 10:9 - 11 HSV



Je mag God vragen om je te vervullen met de Heilige Geest!

Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem 
om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij 
om een vis vraagt , hem in plaats van een vis een 
slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem 

een schorpioen geven? 

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede 
gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de 

hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen 
die tot Hem bidden?
Lukas 11:11- 13 HSV



toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de 
aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo 

werd de mens tot een levend wezen. 
Genesis 2:7 HSV

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de 
Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit 
gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de 
Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze 

hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem 
toegerekend.

Johannes 20:21 - 23 HSV

Jezus blies op de apostelen en ze ontvingen de Heilige Geest!



En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, 
waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling 

kwam er uit de hemel een geluid als van een 
geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis 

waar zij zaten. 

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die 
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij 

werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest 

hun gaf uit te spreken. 
Handelingen 2:1-4 HSV

Op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt is dat vaak 
zichtbaar en hoorbaar!



Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de 
Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. 
En de gelovigen die van de besnijdenis waren, 

zovelen als er met Petrus waren 
meegekomen, waren buiten zichzelf dat de 

gave van de Heilige Geest ook op de heidenen 
uitgestort werd,  want zij hoorden hen 

spreken in vreemde talen en God 
grootmaken. 

Handelingen 10:44 - 46 HSV

Als je gedoopt bent met de Heilige Geest spreek je in een nieuwe taal 
van de Geest!



Na je wedergeboorte ben je een nieuwe schepping!

Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het 
vlees; en al hebben wij Christus naar het 
vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo 

niet meer. 

Daarom, als iemand in Christus is, is hij 
een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 

geworden. 
2 Korinthe 5:16-17 HSV



Want al wat uit God geboren is, 
overwint de wereld; en dit is de 

overwinning die de wereld 
overwonnen heeft: ons geloof. Wie 

anders is het die de wereld overwint 
dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon 

van God is? 
1 Johannes 5:4-5 HSV

Wie uit God geboren is overwint de wereld!



Opnieuw geboren, en dan?

- Zorg dat je groeit in het geloof door dagelijks te 
lezen uit Gods Woord, de Bijbel.

- God wil een levende relatie met je, door te bidden 
zal je met Hem steeds beter leren kennen.

- Zorg dat je je aansluit bij een groep christenen die 
God ook willen dienen zoals dat beschreven staat 

in de Bijbel. 
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