
Wat is wedergeboorte? 
 

In het Oude Testament. 

Wedergeboorte is een term die niet zo heel vaak in de Bijbel voorkomt. Maar de zaak die 

ermee aangegeven wordt komt wel veel voor. 

In het Oude Testament werd het ook wel ‘de besnijdenis van het hart’ genoemd. Dan werd de 

wet/wil van God in je hart geschreven en werden mensen eenswillend met God. De wet draait 

om God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Die liefde moet in de harten heersen. 

De wet van God in de harten geschreven. Dat gebeurde ook in het OT. Psalmen zingen 

daarover: hoe lief heb ik U en hoe lief heb ik uw wet (o.a. Psalm 19 en 119) en de levens van 

meerdere bijbelse figuren in het OT getuigt ervan. 

 

Het wonderlijke is, dat mensen dit ‘innerlijke werk’ zelf moesten doen, maar tegelijk beloofde 

God dat Hij het zal doen. Kijk maar: in Deuteronomium 10:16 lezen we: 

“Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig”. 

Dit is duidelijk een opdracht aan de mensen. Maar in Deuteronomium 30:6 staat, dat de Heer 

het zal doen: 

“De HEER, uw God, zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u 

Hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven blijven”. 

Het ene sluit het andere dus niet uit. Het gaat in de Bijbel op heel natuurlijke wijzen samen. 

God stelt de kracht van wedergeboorte (nieuw, liefdevol leven) beschikbaar (dus Hij geeft 

het), maar mensen moeten die krachten gaan gebruiken en zo kunnen en moeten zij dus gaan 

leven (zichzelf vernieuwen door Gods gegeven kracht). 

Het getuigt van een misvatting als iemand praat alsof het werk van God en het werk van 

mensen hier tegenover elkaar staan of elkaar zouden uitsluiten. Dat is onjuist. 

Het is hetzelfde als met geloof. Dat is 100% gave van God (Hij stelt geeft het en stelt 

het geloof dus beschikbaar; geeft alles wat ervoor nodig is). Maar de mens moet het 

geschenk, die gave van het geloof aanpakken en geloven. Nergens staat dat God moet 

geloven – dat is een werk wat wij moeten doen. Maar we kunne het alleen doordat 

God alles wat we daarvoor nodig hebben aanreikt.  

 

In het Nieuwe Testament.  

Ook in het Nieuwe Testament sluit wedergeboorte (als werk van Gods Geest in onze harten) 

niet uit dat de mensen zelf zich moeten bekeren. Jezus verkondigt de wedergeboorte als de 

weg om deel te krijgen aan het Koninkrijk (Johannes 3:3,5). In die verkondiging biedt Hij de 

wedergeboorte (nieuw leven) namens God aan. Vervolgens moeten mensen deze verkondigde 

en aangeboden wedergeboorte aanpakken. Ze moeten dat willen en er duidelijk voor kiezen. 

Ze laten hun wil en keus zien door zich te (be)keren tot God. 

Als Jezus mensen toeroept iets te doen, dan stelt Hij ook de kracht beschikbaar om dat te 

doen. Dan kunnen mensen het dus ook! Dat is Jezus vertrouwen (= geloven). Als mensen dan 

niet doen wat Jezus zegt en dus niet geloven, lopen ze grote kans dat ze door eigen onwil 

verloren gaan. 

Natuurlijk is het God die de beloofde wedergeboorte daadwerkelijk geeft. Hij verandert harten 

van mensen als zij luisteren en zich laten leiden door Jezus. God zal die mensen al voller 

maken van liefde, zodat ze passen bij het Koninkrijk en op aarde al beginnen te leven als 

burgers van de hemel. 

Hier is een samengaan van God en ons (samenwerken?!). Mooi wordt dat samenspel ook 

weergegeven in Jacobus 4:8a: “Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen”. Dat blijft tijdens 

ons hele leven heel simpel samengaan. Zo zal God ons vol maken van hemelse liefde en 



trouw, net zoals Jezus al meer gehoorzaamheid leerde (Hebr 5:8) via de weg van 

gehoorzamen. Zó worden we al meer één met God, waar Jezus om bad in Johannes 17:20-23: 

“Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons 

zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. … één zoals Wij; Ik in hen en U 

in Mij. Dan … zal de wereld begrijpen …”. 

 

Wat is wedergeboorte? 

We worden wedergeboren, andere mensen, doordat God door de Heilige Geest de hemelse 

mentaliteit of geest in ons laat komen, die ook in Jezus was. God doet dat bij ieder die Jezus 

aanvaard, zo zegt Johannes 1:12. 

Dan begint innerlijk een hartelijke gezindheid te groeien om in alles voor God en niet meer 

voor jezelf te leven (Filippenzen 2:5v; 2 Korintiërs 5:15,17; Galaten 2:19,20). We leggen de 

oude mens af - zodra die de kop weer even opsteekt - en we trekken de nieuwe mens steeds 

weer aan (Efeziërs 4:22-24); we kruisigen onze oude mens als die weer invloed wil uitoefenen 

en staan op in een nieuw leven (Romeinen 6:4,6,11,12; Gal 5:24; 6:14,15). 

Wedergeboorte brengt een innerlijke verandering waardoor je helemaal gericht op God leeft 

(uiteraard voor zover je inzicht hebt). In je daden blijkt dat je God liefhebt boven alles en je 

naasten als jezelf. Gods wil/wet blijkt in jouw hart geschreven. Dat blijkt in al je daden en in 

je omgang met je naasten. En steeds, als God je verder inzicht geeft, groeit de gelovige in 

heiligheid – naar Christus ons hoofd toe – in eenheid met Hem. 

De houding van gericht zijn op het leven voor God blijft gelijk, maar de inhoud van het 

kennen van goed en kwaad groet en daardoor het leven als rechtvaardige of als heilige. 

 

Wedergeboorte: liefde, trouw en gehoorzaamheid. 

Wedergeboorte maakt je kind van God. Je begint meer en meer te denken en doen als Jezus. 

Hij stelt in Matteüs 12:48 de vraag: “Wie is familie van mij?”. Voor het antwoord wijst Hij op 

zijn leerlingen en zegt dan: “Zij zijn mijn familie. Want ieder die de wil van mijn Vader in de 

hemel doet is mijn broer, zus en moeder” (Matteüs 12:49,50). 

Wedergeboorte heeft dus alles te maken met gehoorzaamheid, trouw aan God. Dat lezen we 

ook in Johannes 3:36, waar geloven en gehoorzamen in feite parallel staan: “Wie in de Zoon 

gelooft heeft eeuwig leven; wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal het leven niet kennen; 

integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten”. 

Door wedergeboorte ben je kind van God – hoor je bij zijn Koninkrijk waarin alles en 

iedereen door liefdevolle trouw en gehoorzaamheid aan God en aan de naasten beheerst 

wordt. Dat bewerkt Gods Geest oftewel Jezus-in-ons. 
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