Prediking: wedergeboorte.
(NBG vertaling)

Broeders en zusters, ik wil vanmorgen beginnen met u een heel concrete vraag te stellen:
WEET U HEEL ZEKER DAT U GERED BENT VOOR DE EEUWIGHEID?
(HERHALEN)

Luistert u heel goed, ik vraag u NIET of u wel of niet zondags naar de kerk of gemeente gaat. Ik vraag u of u heel zeker
weet dat u gered bent voor de eeuwigheid. Want het punt is, dat wij mensen ALLEMAAL gered MOETEN worden, omdat
elk mens van huis uit een zondaar is.
Adam en Eva waren toen zij geschapen werden door God geen zondaren, zij werden zondaren. Laten wij maar eens
lezen in Genesis 2:16-17. “En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar
van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker
sterven”.

Wij allen kunnen niet voor God verschijnen, want wij zijn zondaars. Is daar een bewijs van? Ja, wij gaan allemaal dood,
elk mens heeft in het leven 1 heel duidelijke zekerheid: hij zal sterven en dat is het bewijs dat wij zondaars zijn! Wij zijn de
dood schuldig, omdat iedereen naar het beeld en de gelijkenis van Adam is geschapen, de gevallen mens. Dit is dus
zowel uiterlijk als innerlijk.
Veel mensen denken dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Maar dat is niet waar, al deze mensen vergissen
zich, laten wij het maar eens lezen in Genesis 5:3. “Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon)
naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set”.
Wij zijn dus beelddragers van Adam, de mens beladen met zonde, en met als keihard bewijs, wij gaan allemaal dood. En
of u nu goed leeft of kwaad, u gaat uiteindelijk dood, wat het gevolg is van de zonde. Wij zitten vast aan de boom van de
kennis van goed en kwaad.
En om nu los te komen van de boom van de kennis van goed en kwaad, wat de dood geeft, en dat u weer vast komt te
zitten aan de boom des Levens, moet u volgens het Woord, de Bijbel OPNIEUW GEBOREN worden.
In Johannes 3 staat het bekende gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. En laten wij Nicodemus nu eens als
voorbeeld plaatsen. En laten wij hem eens in een voorbeeld plaatsen voor die tijd als “Jood” en in onze tijd als iemand die
zondags naar de kerk of gemeente gaat. En om het eenvoudig te houden noemen wij deze dan “gelovige”.
Nicodemus TOEN

Nicodemus VANDAAG

…. was een gelovige Jood

…. is een gelovige Christen

…. ging altijd naar de synagoge

…. gaat altijd naar de kerk

…. leefde als goede Jood

…. leeft als goed Christen

…. was als kind besneden

…. is als kind gedoopt

…. hield zich aan de wet

…. houdt zich aan de leer der kerk
Herkent u zich in deze Nicodemus?

Maar weet u wat de Heer Jezus tegen zo´n goed gelovige Nicodemus moet zeggen: Johannes 3:3 en in vers 5 en verder.
Vers 3: “Voorwaar, voorwaar, Ik (de Heer Jezus) zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods
niet zien”.
Vers 5: “Voorwaar, voorwaar, Ik (de Heer Jezus) zeg u, enzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk
Gods niet binnengaan”.

De Heer Jezus zegt hier in het Woord heel duidelijk dat u opnieuw geboren moet worden. Vers 7. “Verwonder u niet, dat Ik
u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden”.
Want wanneer u niet wedergeboren bent kunt U het Koninkrijk Gods NIET BINNEN GAAN, sterker nog, u ziet het
Koninkrijk Gods niet eens.
Als de Heer Jezus het zo nadrukkelijk zegt tegen Nicodemus, die toch een gelovige Jood was, hij altijd op de sabbat naar
de synagoge ging en als een goede Jood leefde en hij kende het Woord van God (Oude Testament) heel goed en was
een leraar Israëls

HOE belangrijk is het dan niet, dat wij als Gemeente van Jezus Christus allemaal persoonlijk wedergeboren moeten zijn.
Hoeveel mensen komen zondags naar de Gemeente, zonder dat zij wedergeboren zijn. Erger nog en dat is heel erg
tragisch: Hoeveel vinden het genoeg dat zij kunnen zeggen, dat zij lid zijn van een Gemeente.
U zegt misschien: “Ja maar ik ben als kind gedoopt, ik ben in de Gemeente als lid aangenomen, ik ga altijd zondags naar
de Gemeente, mijn ouders waren zeer gelovig en ik ben vanaf mijn kindsjaren er gewoon ingerold”. Of: “ja maar wacht
eens effen, ik ben diaken” of “ja, kom nou, ik ben oudste, voorganger, dominee……”.
Hoe staat het met U? Wees eens echt eerlijk tegen uzelf. Bent u werkelijk opnieuw geboren?
Vandaag de dag zijn alle Gemeenten, over de hele wereld, een vermengd systeem. Een Gemeente van wedergeborenen
Christenen en naamchristenen. Dit laat de Heer ons heel duidelijk zien in Zijn zendschrijven aan de zeven Gemeenten in
het boek de Openbaring van Jezus Christus. (Lees onze studie: de geschiedenis van de kerk) Vandaar mijn indringende vraag!
Bent u werkelijk, werkelijk opnieuw geboren?
Ik wil samen met u in het kort de zeven kenmerken van de wedergeboorte bekijken, zodat wij onszelf hieraan kunnen
toetsen.
Het eerste kenmerk van wedergeboorte is:
de zekerheid van de wedergeboorte.
Elke wedergeborene weet dat hij wedergeboren is. Het is namelijk het blijde gevolg van de wedergeboorte. Laten wij
opslaan Efeze 1:13-14. “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord;
in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis,
tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid”.

Hier ligt de grondslag van dit fantastische weten: Verzegeld te zijn met de Heilige Geest. Dat is een daad van Gods kant,
die Hij aan een ieder voltrekt die tot het geloof in Zijn Zoon komt.
En wat doet deze Geest: Romeinen 8:16. “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn”.
Bezit u dit innerlijke getuigenis?
Het tweede kenmerk van wedergeboorte is:
Het nieuwe leven gaat zich openbaren.
Als een mens opnieuw geboren is, kan dat onmogelijk verborgen blijven. Wie werkelijk tot het nieuwe leven gekomen is,
MOET daarvan getuigen. Elke opnieuw geborene weet nog heel goed, hoe hij toentertijd ging getuigen toen hij tot
wedergeboorte was gekomen.
Iedereen, de familie, de kennissen, op je werk, ja iedereen, maar dan ook iedereen moest het weten! Het is een drang
van binnen uit, het is de drang van de Heilige Geest. Laten wij dat maar eens lezen in Handelingen 4:20. “want wij kunnen
niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben”.

Het derde kenmerk van wedergeboorte is:
Een Geest van gebed.
De wedergeboren mens heeft een geest van gebed. Een mens leeft pas wanneer hij ademt. Een geestelijke mens leeft
pas wanneer hij bidt. Met recht heeft iemand eens gezegd: “Het gebed is de adem van de ziel".
Niet het aantal leden dat een Gemeente heeft in de samenkomsten geeft ons een beeld van de geestelijke gesteldheid
van zo´n Gemeente, maar het peil van de bidstonden van de Gemeente bepalen de geestelijke gesteldheid van de
Gemeente.
Daar, waar weinig bidders zijn in vergelijking tot de arbeid, is ook weinig leven en gebeurt er in die Gemeente ook heel
weinig. Het is niet uit ons zelf, maar het is Gods Geest in ons. Rom. 8:26. “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp;
want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”

Het is mogelijk dat u nu zegt, dat dit een verontschuldiging is om op bidstonden te bidden. Ja uw verontschuldigingen zijn
vanouds bekend: u bent schuchter, u bent bescheiden, u ziet het niet zitten om met die ander samen te bidden, u ziet het
niet als uw opdracht, u ziet het niet als uw gave en noem maar op.
Laten wij eens opslaan 1 Tess. 5:17. “Bidt zonder ophouden”.
1 Tim. 2:8. “Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist.”.

En Psalm 134:1-2. “Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis des Heren staat. Heft uw
handen op naar het heiligdom en prijst de Here”.

Waarom is er in de Gemeente nog geen opwekking? De diepste oorzaak ligt in de gebedsnood onder de gelovige. Waar
er velen zijn, die in hun persoonlijk gebedsleven falen, daar zijn er nog veel meer die in het gemeenschappelijk gebed, in
de bidstonden falen.
Er bestaat een heilige plicht tot gebed in de Gemeente. Ik heb een keer gesproken over: aanbidding in geest en in
waarheid. Toen heb ik u laten zien dat wij Koninklijke Priesters zijn. Een priester moet offeren, anders verzaakt hij zijn
dienst.
En ik heb u toen duidelijk laten zien, dat wij geestelijke offers dienen te brengen en dat zijn de gebeden van de heiligen,
de gebeden van alle leden van de Gemeente. God heeft heerlijke beloften verbonden aan het samen volharden in de
gebeden.
Daarom is het de satan er alles aan gelegen om te verhinderen, dat u naar de bidstonden komt, sterker nog, dat er
überhaupt bidstonden worden gehouden, om daar uw lofoffers te brengen.
Gemeente van Jezus Christus, wordt wakker!
Het vierde kenmerk van wedergeboorte is:
Honger naar het Woord van God.
Wanneer iemand zegt een wedergeboren Christen te zijn en geen honger heeft naar het Woord van God, de Bijbel te
lezen en te bestuderen, maar ook te doen wat er in de Bijbel staat, dus dat de Bijbel gezagdragend is voor hem/haar, dan
moet deze broeder of zuster zich ernstig gaan afvragen of hij of zij wel wedergeboren is.
In 2 Tim 3:14-15 lezen wij. “Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en
dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus”.
Joh. 1:14. “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid”.

En in Jeremia 15:16. “Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap
mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen”.

Het vijfde kenmerk van wedergeboorte is:
de wedergeborene wordt zeer aangevochten.
De Heer Jezus zegt in Joh 16:33. “Dit heb heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij
verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. Daarom is het lezen van Gods Woord zo belangrijk.
In Efeze 6 staat onze hele wapenrusting vermeld.
De wereld is van satan, hij is de overste dezer wereld. U bevindt zich als wedergeborene dus op vijandig gebied. Satan
zal alles in het werk stellen om het u zo lastig mogelijk te maken. Een zuster vertelde me eens een keer dat de Heer haar
zo gezegend had, geweldig gewoon. De Heer had ervoor gezorgd dat zij namelijk nog nooit strijd had ervaren. Prijst de
Heer!
Dit klinkt geweldig en zelfs zeer vroom. Maar toen zij uitgesproken was van haar getuigenis, vroeg ik haar: “Zuster bent u
werkelijk wedergeboren? Heeft u werkelijk Gods Geest ontvangen”? Het resultaat was, dat zij kwaad op mij werd, en
hierdoor openbaarde zich de dwaalgeest.
Want als wedergeborene zult u strijd ervaren. De Heer heeft het toch duidelijk gezegd in Joh. 16:33 wat we net gelezen
hebben. Wanneer u de Heer werkelijk toebehoort en Hem volgt, krijgt u onherroepelijk strijd hier op aarde.
Het zesde kenmerk van wedergeboorte is:
Overwinnend leven.
De wedergeborene heeft een leven van overwinning over verzoekingen en zonden. Want dit is het heerlijke resultaat van
het offer van de Heer Jezus aan het kruis. In Zijn uitroep: “Het is volbracht” werd Hij overwinnaar over satan en de dood.
Hoe heeft de wedergeborene overwinning? Doordat Jezus Christus in hem woont. Jezus Christus is de garantie voor de
overwinning in het dagelijkse leven. 1 Cor. 15:55-58. “Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel
des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze
Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk
des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here”.

Het zevende en laatste kenmerk van wedergeboorte is:
Verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus.
De Maranatha roep!

Een wedergeborene ziet met reikhalzend verlangen uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Dit is tevens een bevel
van de Heer. Openbaring 3:10. “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de
ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen”.

Hoe kan een bruid NIET verlangen naar de Bruidegom? Zo’n bruid is het niet waard om bruid te zijn! Wij zouden al deze
heerlijke vruchten van de wedergeboorte in drie sleutelwoorden kunnen samenvatten:
Verlossing – Vervulling – Verwachting.
Verlost van de zonde, van de satan en van het oordeel. Vervult met de Heilige Geest. En een levende verwachting van
Zijn wederkomst.
Daarom, wat er momenteel ook in de wereld gebeurd. De Heer spreekt duidelijke taal in Luc. 21:28. “Wanneer deze dingen
beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt”.

Dit is een behoorlijke checklist, vindt u ook niet maar het is wel van het allergrootste belang. Laten wij nu tot slot eens
kijken hoe deze wedergeboorte in z´n werk gaat.
Collossenzen 2:11. “In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het
afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus”.

Dit is niet de doop. U bent niet behouden door de doop. De Bijbelse doop is de begrafenis van het oude lichaam na de
wedergeboorte.
U moet besneden worden, dat geen werk van mensenhanden is. Het is de besnijdenis van het hart! En deze besnijdenis
gaat door middel van een hardop uitgesproken gebed.
Erken voor God dat u een zondaar bent.
Vraag God of Hij u uit de macht van satan wil verlossen.
Of Jezus met Zijn bloed u wilt reinigen van alle zonden.
En dat Hij u een nieuw leven, Zijn leven wil geven.
Vraag of Hij binnen wil komen in uw hart.
Het is een kwestie van leven of dood, in de eeuwigheid.
Zullen wij voor het aangezicht van onze Heer treden en zullen wij daarbij gaan staan, zover men dit kan.
Laat ons bidden.
Vader in de hemel,
wij staan hier voor Uw heilig aangezicht.
Wij danken U voor Uw toetsende Woorden vanmorgen.
Dank u wel dat u een ieder afzonderlijk een spiegel voor hebt gehouden.
En wij vragen U of U met Uw Geest door de rijen wilt gaan,
Heer kom ons te hulp en geeft U aan waar het niet in orde is met ons.
Laat Uw Geest een ieder overtuigen, waar het niet goed zit.
Heer gaat Uw gang op dit moment.
Dank U wel Vader
Dank U dat U ons wilt leiden.
Wij vragen Uw vergeving, Uw reiniging met het kostbare, dierbare bloed van Uw Zoon
Jezus, de Christus der Schriften.
Reinig ons Heer en vernieuw ons, opdat de wereld moge zien wie Jezus is en dat Hij alleen
de enige weg tot redding en behoud is.
En dat wij IN Hem wedergeboren mogen zijn, niet meer mijn (onze ik) maar Jezus alleen.
Wij loven, eren en prijzen U,
Wij aanbidden U en geven ons geheel aan U over.
Amen.

