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Ook deze zondag is er geen 'gewone' kerkdienst. We komen als gemeente toch wel een beetje bij 
elkaar door middel van een online-live verbinding. Ook dan zal ik iets zeggen over dit onderwerp. 
Maar een wat uitgebreidere versie wordt op video opgenomen en vooraf beschikbaar komen.

Met de gelovigen van Pinkstergemeente 
Immanuel zijn we zeven weken lang - op weg 
naar Pasen - bezig met het lijden van Jezus. We 
gebruiken daarbij het prachtige materiaal van 
Wilkin van de Kamp op het internet te vinden 
als "delaatste18uur.nl". Dat gaat over het 
intense lijden van Jezus in de laatste uren van 
zijn leven. We hebben ontdekt dat dat lijden tot 
enorme zegen heeft geleid. En we zullen dat nu 
ook weer ontdekken. Jezus heeft dat gedaan 
voor jou en mij. 

Wedergeboorte - het zevende Wonder van het Kruis

Wilkin van de Kamp beschrijft dit op creatieve wijze als de zeven wonderen van het kruis. En elk 
wonder verbindt hij met de zeven keren dat Jezus werd mishandeld, dat Hij bloedde voor jou en 
mij. Op het internet vind je een serie van zeven afleveringen opgenomen in Jeruzalem - steeds op 
één van de plekken waar Jezus heeft geleden. Ik raad je aan om deze filmpjes te bekijken. Je kunt 
dit vinden op www.de7wonderen.nl.

We hebben in eerdere weken aandacht gehad voor zes van de wonderen van het kruis: vergeving, 
verlossing, reiniging, genezing, bevrijding en verzoening. Het laatste en zevende wonder noemt 
Wilkin het wonder van wedergeboorte. Eigenlijk is een samenvatting van de eerdere zes wonderen. 
Als we door Jezus hebben ontvangen van vergeving tot en met verzoening, dan is het proces van 
opnieuw geboren worden compleet. Dan hebben we het nieuwe leven ontvangen dat God voor ons 
bedoelt. De nadruk lag tot nu toe helemaal op het plaatsvervangende werk dat Jezus voor ons heeft 
gedaan. We gaan nu de aandacht richten op het werk van de heilige Geest. Die Geest heeft Jezus 
aan ons gegeven als de inwonende werkelijkheid van God in ons hart.

Alle geloofsijver zonder de heilige Geest leidt tot levenloze religie

De term 'wedergeboorte' komt bij Jezus vandaan. We kennen waarschijnlijk allemaal wel het 
gesprek dat Jezus had met Nicodemus. In de eerste verzen van Johannes 3 lezen we hoe Jezus er 
voor zorgt dat er bij Nicodemus een vraag ontstaat: "Nikodemus vroeg: "Hoe kun je nu geboren 
worden als je al oud bent? Je kan toch niet weer de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren
worden?" (vs 4, Basis Bijbel). Jezus gebruikt de illustratie van de geboorte van een mensenkind om 
iets te zeggen over het werk van de Heilige Geest. Het gaat hier om de geboorte van een nieuw 
geestelijk leven in het hart, het binnenste van een mens. Als Jezus daarover spreekt, dan leidt dat bij
Nicodemus opnieuw tot een vraag: "Nikodemus vroeg aan Jezus: "Hoe moet iemand uit Gods Geest
geboren worden?" En dat is precies de vraag waar ik het nu over wil hebben.

In feite gaat het hier over een botsing tussen levenloze, zelfs geestdodende religie en het 
levenwekkende werk van de Heilige Geest. Nicodemus staat in zekere zin model voor de Joodse 
godsdienst in de tijd van Jezus. Nicodemus was waarschijnlijk nog wel een oprechte gelovige, met 
oprechte en toegewijde ijver voor God, voor de Wet, en voor de Joodse geloofspraktijk van zijn tijd.
En toch snapte hij niet waar Jezus het over had.



Paulus spreekt hierover in 2 Kor 3, waar hij het nieuwe in Christus vergelijkt met het verouderde in 
Mozes. Vanaf vers 15 lezen we: "Ja, ook in deze tijd zijn zij verblind, als zij lezen wat Mozes 
geschreven heeft. Maar als iemand zich tot de Here bekeert, wordt die sluier weggenomen. De Here
is de Geest, Die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons 
gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl Zijn 
Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken." (2 Kor 3:15-18, Het Boek) Het gaat hier 
om religieuze, diepgelovige mensen die het geschreven Woord van God door en door kennen - en 
toch kunnen ze het niet pakken. Het is alsof er een geestelijke bedekking of verblinding is. Paulus 
wist uit eigen ervaring (Hij was niet zo'n diepgelovige, uiterst toegewijde Joodse gelovige) dat dit 
alleen kan veranderen door een levensveranderend werk van de Heilige Geest diep in ons binnenste.
Het is in dit tekstgedeelte dat de Heilige Geest nadrukkelijk God (Here) wordt genoemd. God Zelf 
is binnen in ons bezig, wanneer wij Jezus hebben leren kennen. En alleen op die manier is het 
mogelijk dat wij echt veranderen en dat we steeds meer op Hem gaan lijken. 

Paulus wist van het grote gevaar van religie (Joodse en Christelijke religie) die daarvoor in de plaats
kan komen. Dan kan er sprake zijn van oprecht geloof, uiterste toewijding en kennis van Gods 
Woord - en toch brengt het niet de verandering die God voor ons bedoelt. En ook bij ons is er steeds
weer opnieuw het gevaar dat we het levende van de Heilige Geest vervangen door het levenloze en 
geestdodende van (Christelijke) religie.

Misschien is dit een goed moment om deze prediking (of 
het lezen van het verslag daarvan) even te onderbreken en 
op YouTube te kijken naar een buitengewoon boeiend film-
verslag genaamd "The Forbidden Chapter Isaiah 53" 
(https://www.youtube.com/watch?v=cGz9BVJ_k6s) Joodse
Christenen (of Messias belijdende Joden) evangeliseren hier
op straat vanuit Jesaja 53. We hebben gezien in deze 40 
dagen tijd dat dit hoofdstuk bij uitstek een profetische 
heenwijzing is naar Jezus als de lijdende Messias. Al vroeg 

in de kerkgeschiedenis beseften Joodse leiders dat dit hoofdstuk mensen naar de Jezus van de 
Christenen zou kunnen leiden. Daarom wordt dit hoofdstuk al heel lang overgeslagen in de officiële
voorlezing in de Joodse synagoge. Bekijk dit filmpje en merkt op hoe zeer er een bedekking lijkt te 
zijn. Zelfs dat wat zo nadrukkelijk naar Jezus wijst - maar de meesten zien geen enkel verband. Er is
één jongeman die dat uiteindelijk wel opmerkt, maar dan ook onmiddellijk zegt dat hij met alle 
Joodse gelovigen heeft geleerd om dat niet zo te kunnen en mogen zien. Hij constateert zijn eigen 
bedekking en je ziet dat er bij hem een lichtje aangaat. Hier zien we zo zichtbaar het werk van de 
Heilige Geest - werkzaam via het geschreven Woord van God en door de vrijmoedige verkondiging
van Gods kinderen.

Samen met Jezus mogen we echt opnieuw beginnen!

Paulus zegt: "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden." (2 Kor 5:17, HSV) In de vertaling van Het Boek is 
dat heel treffend vertaald met: "Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent 
als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen." Dat is wat Jezus 
bedoelde in het gesprek met Nicodemus - dat is het werk van de Heilige Geest: Er wordt binnen in 
ons iets nieuws geschapen - een nieuw leven - een nieuw start. Daarom ook de titel van deze 
boodschap: 'We mogen helemaal opnieuw beginnen!' 

Hoe vaak is het niet zo dat we terugkijken op ons leven en zouden willen dat we het konden 
overdoen. We zouden wel een herkansing willen. We ervaren zo diep dat we in een belangrijke 
mate het product zijn van ons verleden - dat we dat niet kunnen veranderen - zeker ook de nare en 



lelijke kanten daarvan. En die nieuwe kans wordt ons nu door Jezus geboden!

We proberen als gelovigen soms wel om dat negatieve te compenseren met godsdienstige en 
kerkelijke ijver. Of we onderwerpen ons aan wetten, regels en angst voor straf en oordeel. We 
hebben het gevoel dat dit ons nog enigszins in het gareel houdt - en ook andere mensen die er 
anders een zootje van maken. Maar dat is niet Gods weg. Strenge wetten zijn weliswaar nodig om 
de zonde te beteugelen, maar strenge wetten en angst voor straf zal nooit ons hart veranderen. En 
dat laatste was waar Jezus voor gekomen was. Hij kwam geen nieuwe regels - geen nieuw 
Christelijk systeem brengen - Hij kwam met nieuw leven. Hij deed dit door een geweldig krachtig 
plaatsvervangend werk aan het Kruis en Hij maakte dat compleet door de heilige Geest uit te storten
en deze te laten wonen in alle mensen die zich met Hem verbinden. Als we dat doen, dan wordt er 
op bovennatuurlijke wijze nieuw leven binnen in ons verwekt en mogen wij echt samen met Jezus 
een compleet nieuwe start maken!

De Heilige Geest van God gaat binnen in ons samenwerken met onze geest.

Paulus zegt in Romeinen 8:14-16 iets heel bijzonders: "Iedereen die door Gods Geest wordt geleid, 
is een kind van God. Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. 
Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest 
noemen we Hem vol vertrouwen: Lieve Vader! Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten
dat we kinderen van God zijn." (Basis Bijbel) Dat is zo treffend vertaald: Gods Geest die onze eigen
geest iets laat weten. Wow! Ken jij dat al in je leven? Woont Gods Geest al in jou? Als je bij Jezus 
hoort - voor Hem hebt gekozen - je leven aan Hem hebt gegeven - dan geeft Hij de Geest van God 
in jouw binnenste. Dat is de plek waar jouw geest is - jouw menselijke geest. Die heb je altijd al 
gehad - ook toen je Jezus nog niet kende. Maar dat geestelijke leven was heel erg verschrompeld, 
zoals bij alle mensen zonder God. Maar God heeft ons oorspronkelijk geschapen om van geest tot 
Geest contact te hebben - van mens tot God. Dat hoort bij wie zijn zijn. En door onze verbinding 
met Jezus wordt dat contact hersteld. 

Dat is ten diepste de betekenis van wedergeboorte. Door het bloed van Jezus is er een proces van 
vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding en verzoening. De volgorde is niet zo 
belangrijk. Het gaat er om dat alles dat scheiding maakte met God, alles wat bij ons een bedekking 
en een verblinding heeft gegeven, weer wordt weggenomen. En dan komt daar de heilige Geest - 
een diepe innerlijke vervulling met Gods Geest.

Soms denken wij als evangelische Christenen bij het woordje wedergeboorte alleen maar aan het 
eerste moment van bekering - dat moment dat we wellicht onze hand opstaken in een samenkomst 
en voor Jezus kozen. Dat is ook een geweldig belangrijke mijlpaal in ons leven. Maar dan is er nog 
zoveel meer nodig. Dat is vast ook wel duidelijk geworden door het onderwijs van Wilkin van de 
Kamp. Het kan best zijn dat je bij jezelf merkt dat dit proces nog niet helemaal af is. Neem je dan 
voor om alles te doen om echt die nieuwe start te maken die Jezus voor jou bedoelt.

Bij de geboorte van een mensenkind is het eigenlijk niet 
zo heel anders. Wanneer is die geboorte er precies: Bij 
de eerste conceptie van zaadcel en eicel? Bij de 
inhechting van de bevruchte eicel in de baarmoeder? Of 
als het hartje voor het eerst gaat kloppen? Of als het 
kindje levensvatbaar is in geval van vroegtijdige 
geboorte? Of pas als het de moeder verlaat en in de 
handen van de verloskundige is? Of pas als de longen 
gaan werken bij het eerste huilen? Of pas als het voor 

het eerst aan de moederborst drinkt? Maar ook dan is de baby nog volledig afhankelijk van de 



ouders en zo kwetsbaar. Is het proces van geboorte dan af? Wat ik maar wil zeggen: het is niet één 
moment - het is een proces van geboorte. En dat proces moet volledig doorlopen worden wil het tot 
een levensvatbaar nieuw mensenkind leiden.

Bij de geboorte bij een nieuw kind van God is een moment van bekering en het ontvangen van 
vergeving van zonden nog lang niet voldoende. Het is eigenlijk pas compleet als dit nieuwe kind 
van God iets van de andere wonderen van het Kruis heeft ervaren en wanneer het de innerlijke 
werking van de Heilige Geest ontvangt en gaat ervaren. Dan is er nog een hele weg van geestelijke 
groei en discipelschap nodig, maar dan is er wel een goede en complete start gemaakt van een heel 
nieuw leven.

We krijgen door Jezus een nieuw hart en een nieuwe geest!

De memorisatietekst van de laatste van deze 7 weken (40 dagen) staat in Ezechiel 36:26-27a. Daar 
lezen we: "Ik zal jullie een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest in jullie leggen. Jullie eigen 
hart, dat zo hard en zo koud is als steen, zal Ik uit jullie weghalen. En dan zal Ik jullie een warm, 
zacht hart geven. Ik zal mijn Geest in jullie binnenste leggen. Dan zullen jullie leven zoals Ik het 
wil." (Basis Bijbel) 

Hoe weet je nu dat dit is gebeurd? De profeet geeft hier een duidelijke indicatie: De kou verdwijnt 
uit je binnenste en er komt warmte voor in de plaats. Of: de hardheid verdwijnt uit je binnenste en 
komt zachtheid voor in de plaats. Door de innerlijke werking van de heilige Geest ga je een vrede 
ervaren, die je eerder niet kende. En een zekerheid die er eerder ook niet was. En een 
onverklaarbare hoop voor de toekomst. En je krijgt een honger en dorst naar meer van God. En een 
verlangen om Hem te dienen. En Jezus wordt zo bijzonder voor jou - dat wil je graag aan anderen 
laten weten. Een beetje verliefd, zou ik willen zeggen. Dan heb je geen wet en angst voor straf 
nodig om in beweging te komen (of om iets na te laten), dan wil je graag anders en heb je een 
nieuwe innerlijke motivatie. 

Een hele bekende illustratie bij die proces van 
wedergeboorte is de transformatie van een rups in 
een vlinder. Stel dat je nooit een vlinder hebt gezien. 
Wat zou je dan verwachten van een rups? Rupsen 
zijn soms lelijke onderkruipsels, die zich enkel maar 
volvreten met groene blaadjes. Hoe is het mogelijk 
dat dat in zo'n korte tijd kan worden tot zo'n 
prachtige, kleurrijke, vrolijke fladderaar? Dat is een 

wonder van de natuur - en natuurlijk is dat door God bedacht. Maar zoiets gebeurt ook door de 
wedergeboorte. Jezus wil heel graag dat jij die transformatie doormaakt. Hij weet al precies wat 
voor mooie vlinder jij gaat worden. Kom bij hem als die lelijke, onaanzienlijke, kruipende rups en 
laat je door Hem van binnen veranderen in een prachtige, vrije vlinder. Want zo heeft God jou 
bedoeld. Daartoe heeft Hij jou geschapen. En door Jezus mag dat weer werkelijkheid worden.

Ik wil afsluiten met een gebed dat je zelf ook kunt bidden. Spreek het maar hardop uit als een gebed
van jezelf. Laat het een begin zijn van een eigen gebed - een vrijuit praten met God - alles met hem 
delen - als een geliefd kind bij een geweldige Vader.

Jezus, kom in mijn leven! Ik geloof in U. Ik ontvang heel graag het hele Wonder van het Kruis. 
Dank U, voor alles wat U voor mij heeft gedaan! Heilige Geest, kom in mijn leven! Ik heb uw hulp 
nodig. Kom in mijn hart en doe in mij dat wonder van wedergeboorte! Ik wil graag dat nieuwe 
leven ontvangen – dat nieuwe hart en die nieuwe geest in mijn binnenste! Ik wil opnieuw beginnen. 
Ik wil met U beginnen, Jezus. Uw leven is voor mij en mijn leven is voor U!


