
 1.  

Bij de tijd                   
WEDERGEBOORTE (3)  

Vraag: Wanneer kan en mag men van zichzelf weten wederom geboren te zijn?  
 
Laat ik het maar gelijk zeggen. Het is al weer lang geleden dat mij een meisje schrijvend vroeg: Hoe moet een  
mens bekeerd worden? Ik weet dat God wil dat erom gebeden wordt, maar hoe moet het? Weet u het? Jawel.  
Het gaat, als het niet gaat. Maar u ziet het wel, weer een die het niet weet. De een weet niet hoe wedergeboren 
te worden, de andere weet niet hoe hij bekeerd moet worden, en weer een ander weet niet hoe hij bidden moet. 
Weet je wat we wel allemaal weten? Zeg het eens? Dat het uit God is. Juist, het is uit God. Daarom moet je bij 
God wezen om het te  weten. En als je bij God bent, weet je het. Wat weet ik? Dat ik het niet weet en God het 
wel weet. Meer hoeft niet. Als God het weet, dan is het genoeg. Wat moet ik dan weten? Dat God mij leert wat 
ik niet weet. Wat leert God mij dan? Hij leert mij dat alles wat in de Bijbel staat waar en goed is. Heel veel 
mensen leren u dingen die niet in de Bijbel staan. Van wat niet in de Bijbel staat, hoef ik niet per se iets te 
weten. De predikanten moeten u uit dit Woord goed onderwijs geven. Dat is lang niet altijd het geval. Veel 
predikanten vermoeien hun hoorders met biologie. Ik wil mij ook wel enigszins met plantkunde bezighouden, 
maar  dan op een heel andere wijze dan die leraars doen. Ik wil graag wijzen op de bloem en de plant van Gods 
verlustiging, namelijk de Roos van Saron en de Lelie der dalen. Christus moet centraal staan (lees ook Joh. 
15:1-17). Als u Hem kent, bent u wedergeboren. Daarom: zoek Hem om wedergeboren te zijn. Meer niet.  
 
U vraagt hoe? Ik zal het u nog gaan uitleggen, maar dit wil ik nu al vast vooropstellen. Hebt u Hem, dan bent u 
levend. Hebt u Hem niet, dan bent u dood. Dat is geen theorie, maar theologie. Dat is geen filosofie, maar 
Bijbelse theologie. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Deze kennis is bevindelijk en dit maakt uw hele 
godsdienst waardevol. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Wanneer ben ik nu 
wedergeboren, is de vraag. Nu, laten we opletten. Ik zeg u: let op! U bent wedergeboren als u weet van de 
redding van een gans verloren zondaar door Christus. Hoe weet u het? Wel, als u groeit en bloeit in Christus. 
Heb nog even geduld. Ik heb nog veel meer te zeggen. Maar dit zeg ik u alvast. Dit moet u weten. U bent 
wedergeboren als u in Christus bent. Heel bewust in Christus. Dit moet u weten, want velen leren anders. En 
anders leren is een leren niet naar Gods Woord. En wat niet naar Gods Woord is, moet u niet aannemen. En als 
het een engel is? Ook dan moet u het niet aannemen. Als het een engel is moet u dubbel voorzichtig zijn, want 
de duivel toont zich heel vaak als een engel des lichts. Hoe kunt u dit dan weten? Wel, ik zeg het u, het moet 
naar Gods Woord zijn. Niet naar de Geest? Ja, ook naar de Geest, maar Gods Geest leert ons Gods Woord. 
Daarom zeg ik u: het moet naar Gods Woord zijn, want hebt u Gods Woord, dan is het naar de Geest. Bent u 
wedergeboren, dan bent u Christus ingeplant door het waar zaligmakende geloof. Dan gaat u bloeien en geuren 
naar de liefde van Christus. Bloeit en geurt u naar Christus, dan weet u het, u bent wedergeboren. Ware 
gelovigen wortelen in Christus de Levensvorst en zij zijn Hem ingeplant. Het Woord dat in hun harten wordt 
gezaaid, is het zaad. Als het vrucht draagt, is er geloof en bekering, en anders is er geen geloof en ook geen 
bekering. U draagt vrucht in de voorhoven des Heeren, in het huis onzes Gods. Kijk nu, u bent wedergeboren.  
 
Bent u niet wedergeboren, dan staat u nog in die woestenij buiten de hof. U ligt opgesloten in de baarmoeder 
des doods, als in een diepe afgrond. Hiervan staat: de aarde was woest en ledig. Zij die wedergeboren zijn, staan 
in de hof der Kerk. Christus is het tarwegraan, dat na dat sterven vrucht draagt en alzo is het ook met Zijn volk, 
dat met Hem sterft en leeft. Kijk, dan bent u wedergeboren. Stierf u niet met Hem, dan leeft u ook niet met 
Hem. Leeft u met Hem, dan was u ook met Hem gestorven. Kijk, is dit waar, dan bent u een nieuw schepsel. 
Weg met de filosofie. Ze komt van Aristoteles en is van Paulus veroordeeld (Kol. 2:8). Men is in de waan dat 
men voor in plaats van door het geloof en van eeuwigheid gerechtvaardigd is. Ook hier wordt weer bewaarheid 
dat de dwaling nooit alleen is. Van dwalen komt dwalen en zo is men zonder het te beseffen steeds verder van 
God en Zijn Woord afgedwaald. O Heere, breng ze terug, die dwalenden. Breng ze terug tot U en Uw waarheid.  
 
 
 
  
                                                                                                                               Ds. A. Kort – Krimpen a/d IJssel 2.   3.   
  

 

  
 



 

 



 


