


V8. Ben je WEL of 
NIET opnieuw 

geboren?



B2. Hoe word je een KIND van God? (opnieuw geboren worden)

- Waarom moet je opnieuw geboren worden?

B3. De KRACHT van de WATERDOOP!

- Wat is de waterdoop?
- Wat zijn de Bijbelse voorwaarden om gedoopt te worden in water?
- Zit er redding/wedergeboorte in de waterdoop?

B4. Eerst BEKEREN of GELOVEN en BELIJDEN?

B16. Is het spreken in VREEMDE TALEN voor IEDER kind van God?

- Wat is het spreken in vreemde talen (niet)?
- Hoe weet je of iemand de doop in de Heilige Geest ontvangen hebt?
- Waarom zegt Paulus dat niet iedereen in vreemde talen spreekt?

B19. RELATIE of RELIGIE?



Je BENT GEEST, je HEBT EEN ZIEL en je LEEFT in een LICHAAM

De GEEST is wat je bent. Het is jouw essentie.
De ZIEL is hoe je bent. Het zijn jouw gedachten, wil en emoties. Je hebt een ZIEL.
Het LICHAAM is het vat dat reageert op de ziel.



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

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. 



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



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



Een gezonde geestelijke geboorte bestaat uit: 

- 1. bekering (geloven en belijden)

- 2. waterdoop 

- 3. de vervulling met de Heilige Geest

- 4. de doop in de Heilige Geest

- In Handelingen worden alle discipelen/volgelingen gedoopt, een 
ongedoopte gelovige bestond bijna niet! 

- Je wordt niet opnieuw geboren door alleen naar een kerk te gaan 
zonder 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.



Een zondaarsgebed gebaseerd op Romeinen 10:9-11?

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



Wat zijn belemmeringen tegen het opnieuw geboren worden?

- Niet willen bekeren en/of geloven

- Kerkelijke tradities / gebrek aan onderwijs

- Verkeerd onderwijs

- Verkeerde ervaringen/angst

- Durf uit te stappen in geloof!



Hoe weet je of iemand wel/niet opnieuw geboren is?

- Een goddeloze denkt dat God niks niet en dat hij het 
vergeet. (Psalm 10)

- Een goddeloze spreekt niet de waarheid en vleit zichzelf. 
(Psalm 36)

- Een goddeloze leent geld en betaald dat niet terug. 
(Psalm 37:21)

- De goddeloze vergeld goed met kwaad. (Psalm 109)

- Een goddeloze gebruikt God’s naam als een 
scheldwoord. (Exodus 20:7)



Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, 
namelijk overspel, hoererij, onreinheid, 

losbandigheid, afgoderij, toverij, 
vijandschappen, ruzie, afgunst, 

woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, 
afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, 

dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; 
waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder 
gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het 

Koninkrijk van God niet zullen beërven. 
Galaten 5:19-21 HSV



De kenmerken van een gelovige (kind van God)

De vrucht van de Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Daartegen richt de wet zich niet. Maar 
wie van Christus zijn, hebben het vlees 

met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd. 

Galaten 5:22-24 HSV



En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, 
predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd 

zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, 
maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd 

worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen 
deze tekenen volgen: 

in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in 
vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij 
oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, 

zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij 
de handen leggen en zij zullen gezond worden. 

Markus 16:15-18 HSV
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