
BASISCURSUS deel 5 

 

Uit God geboren 

 
 

Inleiding 

Vanavond, de vijfde avond, gaan we samen nadenken en de Bijbel bestuderen over “uit God 

geboren zijn”. De Bijbel gebruikt hier veel verschillende termen voor. Dit is vaak verschillend 

per Bijbelschrijver. Enkele omschrijvingen zijn: Wedergeboren zijn, een nieuwe schepping, 

de nieuwe mens, in Christus zijn, naar de Geest zijn, besneden van hart, een nieuw hart. Het 

gebeuren is een centraal thema in het Nieuwe Testament. De vernieuwing van de mens is iets 

dat noodzakelijk en verlossend is!  

 

 

Noodzaak 

In Johannes 3 heeft Jezus een gesprek met Nicodemus, een Farizeeër. Deze man begint met 

een opmerking dat de Farizeeën erkennen dat Jezus van God gekomen is (vers 2). 

Jezus’antwoord in vers 3 lijkt wel heel bot. “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand 

wederom geboren is, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien”. Jezus geeft hem te kennen dat 

Nicodemus bitter weinig kan zien of kennen tenzij hij opnieuw geboren is! Weten wie Hij is, 

is dan welhaast onmogelijk. (vergelijk 1 Cor.2:14). In vers 5 versterkt Jezus dit nog eens: 

“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 

Koninkrijk Gods niet binnengaan.” Om iets van Gods wereld te kunnen begrijpen, kennen en  

om deel te krijgen aan het heil van God is het noodzaak om opnieuw geboren te worden. 

 

 

Wat is dat? Opnieuw geboren worden? 

Dat is ook de vraag die Nicodemus stelt! Jezus legt het uit met “uit water en Geest geboren 

worden.” De verdere uitleg van Hem is “wat uit vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest 

geboren is, is geest”.  Naast de natuurlijke geboorte moet een mens, moet ik, moet jij, ook uit 

de Geest geboren worden. Waarom? In het vlees, ons natuurlijk bestaan, kunnen we God niet 

kennen of dienen. Later, in Joh. 6:63, zal Jezus zeggen: “De Geest is het die levend maakt, het 

vlees doet geen nut.”  Paulus leert ons in Rom.8:7 en 8 “De gezindheid van het vlees is 

vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet van God; trouwens het kan 

dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen”. In de les over de zonde (het 

probleem) hebben we al gezien hoe vast een mens zit. Uit zijn natuurlijke vermogens kan hij 

God niet dienen en Hem gehoorzamen. Daarom doet het vlees geen nut. Daarom geeft God de 

mogelijkheid van een nieuwe geboorte. Deze geboorte is uit Gods Geest, leert Jezus. Gods 

Geest schept nieuw leven in ons, leven uit God zelf! We zijn dan uit God geboren. Dit leven 

is eeuwig leven, onvergankelijk leven, staat in  Johannes 3 vers 16. Wedergeboorte is dus een 

geestelijke geboorte uit de Heilige Geest van God. In Joh.1:12 en 13 vind je dit uitgewerkt. 

We worden letterlijk kinderen van God. Lees eens de prachtige tekst 1 Johannes 3:1! Paulus 

schrijft in Galaten 4:6 En dat gij zonen zijt – God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in 

onze harten, die roept Abba, Vader”. Gods natuur is in ons en we kunnen gaan lijken op onze 

Vader. Gods weten is in ons zodat we kunnen gaan begrijpen. Gods kracht is in ons zodat we 

kunnen overwinnen. Gods mogelijkheden zijn in ons zodat we kunnen wat onmogelijk leek. 

Jezus leert dat we geboren moeten worden uit water en Geest. Waarom water? Jezus doelt 

hierbij op de doop. Paulus legt later uit in Titus 3:5 dat God “naar Zijn ontferming ons gered 



heeft door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest”. De 

doop komt volgende week verder te sprake. 

 

 

Hoe gebeurt dat, wedergeboren worden? 

 Wat er precies, wetenschappelijk, gebeurt, dat weten wij niet. Jezus legt is vers 8 uit dat het 

een ongrijpbaar gebeuren is. Hoe het kan gebeuren is wel duidelijk. Door de prediking en het 

aanvaarden van het woord van God wordt zaad van geloven in ons hart gelegd. Daarom 

schrijft Petrus in 1 Petrus 1:23 dat we zijn “wedergeboren, en niet uit vergankelijk maar uit 

onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God”. Doordat we gaan 

geloven in Jezus schenkt God ons vergeving van zonden waardoor we levend gemaakt 

worden. Daarom staat in Colossenzen 2:13 “Ook u heeft hij, hoewel gij doos waart door uw 

overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al 

onze overtredingen kwijtschold.” Hierop doelt Jezus in Joh. 3:14-16 waar Hij het beeld van de 

slang gebuikt. De slang  was de vloek over Israel, het oordeel over hun zonden. Maar door het 

opkijken naar de koperen slang die verhoogd werd, werd hun redding. Jezus die stierf aan het 

kruis, een uiterste afwijzing door en zonde van mensen, wordt, door geloof, voor ons de 

oorzaak van redding! Dit in geloof aannemen van Jezus, geeft ons de macht om kinderen van 

God te worden, staat in Joh.1:12 en 13. In 1 Joh. 5:1 schrijft Johannes “Een ieder die gelooft 

dat Jezus de Christus is, is uit God geboren”. Dit leven is in Gods Zoon. Daarom staat iets 

verder in vers 12 ” Wie de zoon heeft, heeft het leven, wie de zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet”.  

 

 

Het vervolg  van opnieuw geboren worden. 

Nadat we kind van God geworden zijn,  komen we in een proces. We zijn niet meteen 

geweldig geestelijke mensen maar gaan leven in een proces van heiliging en groei. Paulus 

doelt hierop in 1 Cor.3:1 en 2. Dit proces van heiliging en groei is niet zozeer een proces van 

onszelf verbeteren maar van het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe 

mens. Zie bijvoorbeeld Efeze 4:22-24. De mogelijkheden van ons liggen in het Nieuwe 

Leven. Een illustratie vind je in 1 Petrus 1:22 t/m 3:1. Wij moeten onze zielen door 

gehoorzaamheid aan de waarheid reinigen tot echte onvervalste broederliefde. Deze liefde 

komt voort uit de wedergeboorte. Om de kracht van deze liefde te ervaren moeten wij wel 

afleggen (= reinigen door gehoorzaamheid aan de waarheid) alle kwaadwilligheid, bedrog, 

huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. De liefde is er al! Dat is namelijk een vrucht van de 

Geest. Niet ons werk, maar iets dat er al is uit onze nieuwe natuur. Onze actie is ons vlees 

afleggen, laten sterven en ons keren naar de nieuwe mens. Dan groeien wij! Onze opdracht is 

volgens Galaten 5:16 “wandel naar de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees”. 

De basis van levensverandering en heiliging is de nieuwe mens op basis van opnieuw geboren 

zijn. Johannes schrijft in 1 Johannes 5:4 “Want al wat uit God geboren is, overwint de 

wereld”. 

De Geest van Jezus die in ons woont heiligt en verandert ons leven dus van binnen uit. Hij 

overwint in ons  het kwaad en leert ons anders leven en denken. Als je ergens niet vanaf kunt 

komen, richt je geloof op God en zeg: Vader wij hebben een probleem! Maar ik weet dat U 

het in mij kunt overwinnen. Uw Geest kan het onmogelijke waarmaken.  

 

In Christus 

Door het geloof worden wij één gemaakt met Christus. “In Christus “noemt Paulus dat. Zijn 

leven is ons leven, Zijn lijden is ons lijden, zijn kruisiging is onze kruisiging, zijn dood is 

onze dood, zijn opstanding is onze opstanding, zijn heerlijkheid is onze heerlijkheid, zijn 



koningschap is ons koningschap. In Christus zijn we een nieuwe schepping,  zegt Paulus in     

2 Cor.5:17. Deze eenheid met Hem heeft voor ons een hele praktische uitwerking. Wij 

beschouwen ons leven hier als gestorven voor de wereld en de wereld is voor ons gestorven 

Gal.6: 14. Wij leven nu voor God, voor Jezus en willen dat Zijn leven in ons openbaar wordt 

Gal. 2:20. Door de Geest van God worden wij dan ook in navolging van Jezus geleid. Dit 

kwam al te sprake in “De oplossing van het probleem”.  

 

 

Leesrooster 

Woensdag 27 oktober 

Lezen: 1 Johannes 5:1-12  de uitwerking door Johannes van het “uit God geboren zijn” 

Vragen: 

1. In vers 1 en in vers 5 spreekt Johannes over het geloof in Jezus. Kun je aangeven hoe 

zijn gedachten van geloof in vers 1 weer op geloof in vers 5 uitkomen? 

2. Wat is het getuigenis dat God van Zijn zoon getuigd heeft en waar Johannes op doelt 

in vers 9? 

3. Waarom zegt Johannes in vers 10 “heeft het getuigenis in zich?” 

4. Kun je vers 12 voor jezelf beantwoorden? 

   

 

Donderdag 28 oktober 

Lezen Johannes 15:1-8 Jezus is een wijnstok, wij zijn de ranken. 

Vragen: 

1. Hoe komt het dat wij vrucht dragen? Kun je dit praktisch vertalen? 

2. Waarom snoeit (is het zelfde woord als reinigen in het Grieks) de Vader ons/ Wat 

beteknt dit in het dagelijks leven? 

3. Waarin is het “..vraagt wat gij maar wilt’beperkt? 

4. Wat heeft dit stukje te maken met het onderwerp? 

 

 

Vrijdag 29 oktober 

Lezen: Galaten 5:13-26 Paulus legt uit wat leven uit het vlees en leven uit de Geest inhoudt. 

Vragen: 

1. In vers 16 zegt Paulus “dit bedoel ik”. Hij legt dus uit, vat samen, wat hij daarvoor 

gezegd heeft. Hoe heeft hij “wandelt door de Geest” daarvoor uitgelegd en hoe heeft 

hij “voldoen aan het begeren van het vlees” uitgelegd? 

2. Als je vers17 en vers 24 met elkaar vergelijkt, welke praktische levensregel kun je dan 

voor jezelf opstellen? 

3. Paulus heeft het over de werken van het vlees, en over de vrucht van de Geest. 

Waarom zou hij deze termen gebruiken? 

 

 

Zaterdag 30 oktober  

Lezen: Colossenzen 2:20-3:4  Gestorven met Christus en opgewekt met Christus 

Vragen:  

1. Paulus gebruikt de woorden “gestorven” en “opgewekt”. Kun je deze in verband met 

de les brengen? 

2. Wat ziet hij als gevolg van het gestorven zijn in dit stukje? Kun je dit praktisch maken 

voor ons leven nu? 

3. Wat zijn de gevolgen van het opgewekt zijn. Kun je dit praktisch maken? 



 

 

 

Zondag 31 oktober 

Lezen: Colossenzen 3:5-17 Doden, wegdoen en aandoen. 

Vragen: 

1. Als we gestorven zijn, waarom moeten we dan onze leden toch doden? 

2. Hoe noemt Paulus de hebzucht? Vergelijk Efeze 5:5! 

3. Hoe leggen wij de oude mens af en doen wij de nieuwe mens aan? Zoals Paulus zegt 

in vers 9 en 10? 

 

Maandag 1 november 

Lezen; 2 Corinthiërs 5: 11-21 

Vragen:  

1. In vers 14 zegt Paulus dat de liefde van Christus hem dringt. Waar dringt deze liefde 

hem toe? 

2. Kun je de zinsnede “dus zijn zij allen gestorven” uitleggen? 

3. Hoe kun je je met God verzoenen? 

 


