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De Persoon en het Werk  
van de Heilige Geest 

Les 3/16: Wedergeboorte, het werk van de Heilige Geest 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V. 

 
 
Wedergeboorte is dat werk van God waarbij Hij Zijn leven meedeelt aan een persoon die dood was 
in zonde. Het is het werk van de Heilige Geest om leven mee te delen: “…want de letter [= wet] 
doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Korinthiërs 3:6). Niet enkel is dan de zondaar leven gege-
ven, maar hij is geboren in de familie van God. Eén van de sleutelpassages met betrekking tot we-
dergeboorte is Johannes hoofdstuk 3. 

Zij geloofden, maar Jezus geloofde niet in hen 
Aan het eind van Johannes 2 leren we over een interessante groep mensen. Ons wordt gezegd: “En 
toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam” (Johan-
nes 2:23a). Waarom geloofden deze mensen? “…toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed” (2:23b). 
Hun geloof was gebaseerd op de wonderen die zij zagen! Was Jezus erg blij met deze groep “gelo-
vigen”? Zei Hij: “dit is fantastisch!” Nee, het tegengestelde was waar: “Maar Jezus Zelf vertrouw-
de Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende” (Johannes 2:24). 
Het woord “geloofden” in Johannes 2:23a is hetzelfde woord “toevertrouwen” in Johannes 2:24. 
We zouden het zo kunnen zeggen: “Velen geloofden in Jezus, maar Jezus geloofde niet in hen”. Zij 
hadden geloof in Hem (wegens de wonderen die Hij deed) maar zij hadden niet veel geloof in Hem! 
“Hij kende hen allen” (Johannes 2:24). Jezus Die alles wist over Nathanaël (Johannes 1:47-48) is 
dezelfde Persoon die ook alles wist van deze mensen. Jezus wist dat deze mensen geen ware gelo-
vigen waren. Hij ontving deze schijnbare gelovigen niet met open armen want “Hij wist Zelf wat in 
de mens was” (Johannes 2:25). Hij kende deze mensen door-en-door en Hij wist dat hun harten niet 
recht waren in Gods ogen. Alhoewel zij een zeker geloof hadden (in de wonderen) hadden zij niet 
dat soort geloof dat Jezus van hen wilde. Zij moesten wedergeboren worden!  
In Johannes 3 worden we voorgesteld aan één van deze mensen. We worden voorgesteld aan een 
man die geloofde in Christus wegens de wonderen die hij zag: “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” (Johan-
nes 3:2). Nicodemus was een “gelovige in mirakels” maar Jezus vertelde Nicodemus: “U moet op-
nieuw geboren worden” (Johannes 3:7). 

Religieus maar niet gered 
Wat voor een man was Nicodemus? Hij wordt beschreven in Johannes 3:1. 
Hij was een Farizeeër. Dit betekent dat hij een religieus persoon was. Hij bad. Hij las de Bijbel en 
was wel vertrouwd met het Oude Testament. Hij ging naar de synagoge en naar de tempel. Hij 
trachtte de Tien Geboden te houden. 
Hij was een leider (Johannes 3:1). Hij was geen gewone Jood; hij was een leider van de Joden. Hij 
was een lid van het hoogste besturend lichaam binnen de natie (zie Johannes 7:45-50) dat het San-
hedrin genoemd werd. Hij was een man met een hoge positie. 
Hij was een leraar (Johannes 3:10). Als iemand de antwoorden had, dan was hij het wel! En toch, 
alhoewel Nicodemus anderen leerde, moest hij zelf onderwezen worden. Hij hoorde een les te krij-
gen over “opnieuw geboren worden”, onderwezen door de grootste Leraar van allen (Johannes 3:2)! 
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Alhoewel Nicodemus een Farizeeër, een leider en een leraar was, bewandelde hij een weg die uit-
mondde in de hel. Nicodemus was niet gered. Nicodemus had geen eeuwig leven. Hij had vele din-
gen maar hij bezat niet het allerbelangrijkste. Jezus’ boodschap aan Nicodemus was erg duidelijk: 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk 
van God niet zien” (Johannes 3:3).  
Alhoewel Nicodemus aan Farizeeër, een leider en een leraar was, liep hij op een weg naar de hel. 
Nicodemus was niet gered. Hij had geen eeuwig leven. Hij had allerlei belangrijke dingen maar 
bezat niet het belangrijkste. Jezus’ boodschap aan Nicodemus was erg helder: “Ik zeg u: Als iemand 
niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3:3). Er is maar 
één weg: u moet opnieuw geboren worden! 

Wat betekent opnieuw geboren worden?  
Om in de hemel te komen moet met opnieuw geboren worden. Zij die niet wedergeboren zijn zullen 
nooit Gods koninkrijk binnengaan (Johannes 3:3). 
Nicodemus begreep niet wat Jezus bedoelde. Hij vroeg: “Hoe kan een mens geboren worden als hij 
oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren wor-
den?” (Johannes 3:4). Hij wist dat zoiets onmogelijk was. Wat bedoelde Jezus dan? 
Kijk naar het antwoord dat Jezus gaf in Johannes 3:5-6: “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet 
binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest”. Jezus 
maakte duidelijk dat Hij sprak over een geestelijke geboorte (“geboren uit water en Geest”). De 
eerste geboorte van een mens is “uit het vlees”, maar zijn tweede geboorte moet geestelijk zijn, en 
dit is iets wat de Geest van God moet doen! 

“Geboren uit water en Geest”  
“Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest …” (Johannes 3:5). Dit is een vers in de Schrift 
die dikwijls fout begrepen wordt. Er zijn er velen die geloven dat het “water” verwijst naar de wa-
terdoop. Zij zouden zoiets als dit willen zeggen: Tenzij u gedoopt bent in water kan u het konink-
rijk van God niet binnengaan en kan u niet gered worden. Dit klopt niet. De waterdoop is belangrijk 
maar de waterdoop op zich redt niemand. De waterdoop is niet iets wat een persoon doet om gered 
te worden. De waterdoop is iets wat een gered mens doet. 
Jezus sprak niet over fysiek water, dat een mens slechts aan de buitenkant kan reinigen. In Johannes 
3:5 sprak Jezus over een geestelijke reiniging (iets wat aan de binnenkant van een mens moet ge-
beuren). Om zuiver te zijn aan de buitenkant moet men een bad nemen met water en zeep, om zui-
ver te zijn aan de binnenkant is er een ander soort van bad nodig. Water kan nooit het vuil van zon-
den wegnemen! God moet iets doen aan de binnenkant van een persoon. De Schrift zegt: 

Johannes 3:3 zegt: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet 
zien”. 
Johannes 3:5 zegt: “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van 
God niet binnengaan”. 
 
Daarom betekent opnieuw geboren worden hetzelfde als geboren worden uit water en Geest. 
Als een persoon opnieuw geboren of wedergeboren is, dan is deze persoon geboren uit water en 
Geest. 

Het is gemakkelijk te zien dat water symbool staat voor het reinigen van iets. 
Zondaars moeten gewassen en gereinigd worden. Jezus wilde dat Nicodemus iets heel belangrijks 
zou weten: Geen onrein persoon kan Gods koninkrijk binnengaan! God zegt dat geen onrein 
persoon een “erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God” (Efeziërs 5:5, en zie ook 
Galaten 5:21 en Openbaring 21:27). Om het koninkrijk binnen te gaan moet een persoon gereinigd 
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zijn aan de binnenkant, en dat betekent dat zijn zonden moeten vergeven zijn! U moet geestelijk 
gewassen worden! 
Zie 1 Korinthiërs 6:9-11: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen 
beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die 
met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk 
van God niet beërven. 11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar 
u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest 
van onze God”.  
Onreine, onrechtvaardige mensen zullen Gods koninkrijk niet ingaan (verzen 9-10); dat is enkel 
bestemd voor mensen die “schoongewassen” zijn “door de Geest van God” (vers 11). De Geest 
heeft een aandeel in deze reiniging. 
Wanneer u ook denkt aan Johannes 3:5 zou u ook moeten denken aan Titus 3:5: “Hij maakte ons 
zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar van-
wege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heili-
ge Geest”. Beide verzen worden gevonden in hoofdstuk 3 vers 5, en zijn dus gemakkelijk te herin-
neren. Beide verzen spreken over wedergeboorte (“wedergeboorte” is hetzelfde als “opnieuw gebo-
ren” worden). Beide verzen spreken over water en Geest. God maakte ons zalig door het bad van 
de wedergeboorte (dat is het water) en de vernieuwing door de Heilige Geest (dat is de Geest). De 
wedergeboren persoon is de persoon die grondig werd gereinigd en vernieuwd door de Geest van 
God! 
Laat ons een kijken naar drie verzen die spreken over water en Geest : 

Johannes 3:5 “geboren uit (1) 
water en (2) Geest”. 

1 Korinthiërs 6:11 “u bent (1) 
schoongewassen … door (2) de 
Geest van God”: 

Titus 3:5 “(1) het bad [water] 
van de wedergeboorte  (2) de 
vernieuwing door de Heilige 
Geest” 

 
Al deze verzen spreken over dat wonderlijke werk dat God doet aan de binnenkant van een persoon, 
waardoor het mogelijk wordt Gods koninkrijk binnen te gaan. 
Merk het water op in Johannes 13:5: “Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van 
de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had”. Jezus ge-
bruikte water als een symbolisch beeld van een belangrijke geestelijke waarheid. Petrus was rein 
aan de binnenkant: “Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn 
handen en mijn hoofd. 10 Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten 
worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen” (Johannes 13:10). Er 
was inderdaad een andere discipel, Judas de verrader, die niet “gebaad” had en onrein was want hij 
was niet wedergeboren: “…En u bent rein, maar niet allen. 11 Want Hij wist wie Hem verraden zou; 
daarom zei Hij: U bent niet allen rein” (Johannes 13:10b-11). En vergelijk dit met Johannes 13:2: 
“Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart ge-
geven had Hem te verraden”. Deze Judas zou nooit het koninkrijk binnengaan. 
Het water wordt ook genoemd in Efeziërs 5:25-26: “… zoals ook Christus de gemeente liefgehad 
heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met 
het waterbad door het Woord”. Hoe wordt een persoon gereinigd? Door het Woord! 
Het Woord van God is een essentieel onderdeel van het reinigingsproces. Het Woord van God is 
de spiegel die ons toont hoe onrein wij werkelijk zijn (wegens zonde). Niet enkel toont de Bijbel 
ons onze zondigheid, maar hij wijst ook naar onze Redder en Hij belooft hen te redden die waarlijk 
in Hem geloven. Zonder het Woord van God kan een persoon nooit gered worden, nooit wederge-
boren worden. De volgende verzen tonen hoe belangrijk Gods Woord is: 

1) Psalm 119:9: “Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeen-
komstig Uw woord”. 

2) Johannes 15:3: “U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb”. 
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3) 1 Petrus 1:23-25: “u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onverganke-
lijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God”. 
4) Jakobus 1:18: “Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waar-
heid”. 

Gods Woord doet twee dingen:  
1) Het toont een mens wat een grote zondaar hij is (Romeinen 3:10-23); 
2) Het toont een mens wat een grote Redder Christus is (Romeinen 3:24-26)! 
Nicodemus was een Jood die vertrouwd had moeten zijn met het Oude Testament. In Johannes 3:9 
zien we dat Nicodemus niet begreep waarover Jezus sprak. In Johannes 3:10 vertelde Jezus Nico-
demus dat hij deze dingen had moeten weten! Hij had de betekenis van het water en de Geest moe-
ten begrepen hebben! Hij had vertrouwd moeten zijn met Ezechiël 36:25-29:  
“Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw 
stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw bin-
nenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik 
zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u 
Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven 
heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. 29 Ik zal u verlossen van al uw 
onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongers-
nood opleggen”.  
Deze passage spreekt van gereinigd worden en ook van de Geest. In deze passage beloofde God een 
wonderlijk werk te doen aan de binnenkant (zie Ezechiël 36-26-27)! Zie ook Jeremia 4:14 en Jesaja 
1:16. 

Hoe een persoon niet wedergeboren wordt  
Toen u de eerste keer geboren werd, werd u een lid van de menselijke familie. U werd een kind van 
uw ouders. Wanneer een persoon is wedergeboren, wordt hij een lid van Gods familie: een kind 
van God (Johannes 1:12). In Johannes 1:13 leren we drie manieren waarop een persoon niet we-
dergeboren wordt: “die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, 
maar uit God geboren zijn”: 

1. “Niet uit bloed”  
Er is een “bloedlijn” tussen ouder en kind, en er zijn vele dingen die ouders hun kinderen kunnen 
doorgeven: kleur van de ogen, haarkleur, gelaatstrekken, lichaamsgrootte, enz. Maar er is één ding 
dat ouders nooit aan hun kinderen kunnen geven: de nieuwe geboorte! Uw ouders kunnen u uw 
eerste geboorte geven, maar nooit uw tweede geboorte. Christelijke ouders geven geen geboorte aan 
christelijke baby’s! Wedergeboren ouders hebben geen wedergeboren baby’s! Redding wordt niet 
doorgegeven van ouder naar kind. Iemand heeft eens gezegd: God heeft vele kinderen maar Hij 
heeft geen kleinkinderen”. Dit betekent : de enige manier waarop een persoon een kind van God kan 
worden is door persoonlijk Christus te ontvangen door geloof (Johannes 1:12). Veel christelijke 
ouders denken dat zij kunnen geloven voor hun kinderen, maar dat kunnen ze niet. Ieder persoon 
moet op zichzelf geloven. 
Velen van de Joden dachten dat zij gered waren omdat zij afstamden van Abraham (Mattheüs 3:9; 
Johannes 8:39). Maar dat dit niet klopt bewijst Johannes 8:44 (“U bent uit uw vader de duivel …”). 
Ouders kunnen bidden voor hun kinderen en hun kinderen onderwijzen en voor hun kinderen een 
voorbeeld zijn van godvruchtig leven, maar ouders kunnen hen geen nieuw hart en geen nieuwe 
geboorte geven. 

2. “Niet uit de wil van vlees”  
Alle moeiten en inspanningen van een mens zullen hem nooit tot een kind van God maken. Jezus 
zei: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees” (Johannes 3:6). Ongeacht hoezeer een mens wenst te 
veranderen, hij kan zichzelf nooit veranderen. Zie Jeremia 13:23: “Kan ook een Cusjiet [Afrikaan] 
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zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken?” Evenmin kan een mens zijn zondige natuur 
veranderen. Enkel God kan zo’n verandering teweegbrengen. 
3. “Niet uit de wil van een man”  
Vele jaren werden de eerste christenen vervolgd door de Romeinse keizers en velen werden gedood. 
Uiteindelijk kam er een man met de naam Constantijn aan de macht (ong. 300 nC.). Deze man wil-
de van het Christendom de officiële religie maken. Hij wilde dat alle mensen in zijn rijk christenen 
zouden worden; maar maakte dit hen tot christenen? Nee, geen koning, president, priester, paus of 
pastor kan van een persoon een kind van God maken! De machtigste man op aarde is niet in staat 
iemand een rein hart en een nieuw leven te geven. Enkel God kan dit doen! 

Het werk van God  
Wedergeboren zijn is geheel Gods werk (Johannes 1:13: “maar uit God”). Daardoor wordt een per-
soon een kind van God (Johannes 1:12). Door zijn eerste geboorte werd een mens een lid van 
Adams gevallen ras; door zijn tweede geboorte werd een mens een lid van Gods familie. Wanneer 
een persoon is wedergeboren dan ontvangt hij een nieuw leven (Johannes 3:15), een nieuw hart 
(Ezechiël 36:25-27) en een nieuwe natuur (2 Petrus 1:4). De wedergeboren persoon is een “een 
nieuwe schepping” (2 Korinthiërs 5:17)!  
“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te wor-
den, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12). 

De Geest en de wind  
In Johannes 3:8 vergelijkt Jezus het werk van de Geest van God met de wind. De wind is onzicht-
baar. De wind zelf kan men niet zien maar we kunnen wel zien wat de wind doet. U kan zien hoe 
de bladeren en takken van een boom bewegen. U kan zien hoe een zeilboot wordt voortgedreven 
over het meer. U kan een vlag zien wapperen in de wind. Hetzelfde is waar met de Geest van God. 
U kan de Geest van God niet zien, maar u zou in staat moeten zijn op te merken wat de Geest doet! 
Als de Heilige Geest echt aan het werk is in een persoon zijn leven dan moet dat gezien worden. 
Men moet dan de vrucht van de Geest zien (Galaten 5:22-23; Efeziërs 5:9). Mensen kunnen zien 
hoe wij leven en handelen en spreken, en zij kunnen dan zien dat de Geest aan het werk is in onze 
levens! Kan de “klank” van de Geest gehoord worden in de manier waarop wij spreken en hande-
len, dag na dag? 
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