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Uit God geboren
Wat een voorrecht om uit God
geboren te zijn.
We lezen
hierover in Joh. 1:12
Maar
allen,
die
Hem
aangenomen hebben, hun heeft
Hij macht gegeven kinderen van
God te worden, namelijk, die in
zijn naam geloven; Die niet uit
bloed, niet uit de wil van vlees
en ook niet uit de wil van een
man, maar uit God geboren
zijn.
Wanneer wij op een punt in ons
leven komen, dat God door Zijn
Geest in ons hart werkt en wij in
onze zondenood Jezus als
Verlosser
en
Zaligmaker
aannemen, ontvangen wij macht
om een kind van God te worden.
We worden als een kleine
geestelijk kind uit de Vader
geboren met de eigenschappen
van zijn natuur in ons, om zo te
kunnen opgroeien van een kind
naar een jongeling en van een
jongeling naar een man.

Ook de christenen uit Corinthe
waren uit God geboren, ze
waren gedoopt in water en in de
Geest
en
voorzien
van
geestelijke gaven, maar toch kon
Paulus niet tot hen spreken als
tot geestelijke christenen. Hij
noemt ze in 1 Cor. 3:3
"vleselijk" omdat zij nog leefden
naar het vlees.
Maar ze hoefden niet zo te
leven. Ze waren wedergeboren
– uit God geboren – en ze
hadden macht gekregen.
Goddelijke kracht en macht om:
- lief te hebben
- macht om goed te doen
- macht om het kwade te
overwinnen door het
goede.
Jezus zei tegen Nicodemus het
volgende in Joh. 3:5 Jezus
antwoordde:
Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, als iemand
niet geboren wordt uit water en
Geest, kan hij het Koninkrijk
van Gods niet binnengaan.
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6 Wat uit het vlees geboren is, is
vlees, en wat uit de Geest
geboren is, is geest.
Nicodemus had geen nieuwe
leer nodig maar een nieuw hart.
Dus:
wie Jezus heeft
aangenomen als zijn verlosser,
heeft macht gekregen om: a) lief
te hebben b) om goed te doen en
c) om het kwade te overwinnen
door het goede.
Wie uit God geboren is, doet
geen zonde! Wat hoor ik nu!
Wie zegt dat! Wie zegt dat ?
De apostel Johannes.
En waarom doet hij geen zonde?
Omdat het zaad Gods in hem
blijft. Dat zaad Gods is zo
krachtig, dat zelfs de boze geen
vat op hem heeft als hij in dat
woord blijft. We gaan dit woord
lezen.
1 Joh. 3:9 Ieder, die uit God
geboren is, doet de zonde niet;
want Zijn zaad (namelijk het
zaad Gods) blijft in hem en hij
kan niet zondigen, omdat hij uit
God geboren is.

Het zou goed zijn als wij net zo
positief gaan spreken als
Johannes. Zo van: "Ik kan niet
zondigen, want het zaad Gods
blijft in mij."
Dat is dus de
reden van het niet zondigen:
Er staat: Zijn zaad (en dat is het
zaad Gods) blijft in hem en hij
kan niet zondigen, want hij is uit
God geboren.
Wat een kracht heeft het zaad
Gods. En als dat zaad Gods in
mij blijft, dan zondig ik niet.
We hebben macht gekregen om
lief te hebben, omdat wij uit
God geboren zijn. We gaan dat
met andere woorden lezen in het
volgende vers:
1 Joh. 4:7
Geliefden, laten wij elkaar
liefhebben, want de liefde is uit
God; en ieder, die liefheeft, is
uit God geboren en kent God.
Hier krijgen wij een liefderijke
aansporing van Johannes die
begint met "Geliefden".
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Geliefden, laten wij elkander
liefhebben, want de liefde is uit
God.
Wanneer wij iemand ontmoeten
die echt onzelfzuchtig lief heeft,
dan kunnen we stellen dat zo
iemand uit God geboren is en
dat zo iemand God kent.
Maar het gaat hier om
goddelijke liefde zoals in het
vervolg staat namelijk 1 Joh.
4:10 t/m 12:
Hierin is de liefde, niet dat wij
God lief hebben gehad, maar
dat Hij ons lief had en zijn Zoon
zond als verzoening voor onze
zonden.
Geliefden, als God ons zó lief
had, moeten ook wij elkander
lief hebben.
Niemand heeft ooit God gezien;
als wij elkander liefhebben,
blijft God in ons en is zijn liefde
in ons volmaakt geworden.
Lief hebben zoals God is dus
zoals hier staat: niet wij, maar

Hij heeft ons liefgehad. Liefde
geeft dus en eist niet.
Liefde is geven en liefde is niet
geven en nemen op grond van
dit woord. Niet wij, maar Hij.
De bron van onze liefde moet
dus niet in de mensen en in hun
gedrag liggen, maar in God.
God gaf zijn Zoon, toen wij nog
zondaars waren. Niet wij …
maar Hij. Zo kunnen ook wij
zeggen: niet jij, maar ik.
De bron van onze liefde moet in
God liggen en niet in het gedrag
van de ander.
Als de liefde van Jezus gelegen
had in het gedrag van de ander,
in de manier, waarop Hij door
mensen behandeld werd, dan
was Hij niet in de Vader
gebleven, en de Vader was niet
in Hem gebleven; dan zou Hij
gezondigd hebben en had de
duivel macht gekregen.
Wie uit God geboren is, kan
liefhebben naar het voorbeeld
van Jezus en daarin toenemen.
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Vandaar de
Johannes.

aansporing

van

1 Joh. 5:3/4
Want dit is de liefde tot God, dat
wij zijn geboden in acht nemen.
En zijn geboden zijn geen zware
last, , want al wat uit God
geboren is, overwint de wereld.

apostel Johannes niet.
waarom zijn ze niet zwaar?

En

Het antwoord wordt ons
duidelijk gegeven: Ze zijn niet
zwaar … want al wat uit God
geboren is, overwint de wereld.

Wanneer iemand zegt, dat Hij
van Jezus houdt maar zijn
geboden niet bewaard (niet in
acht neemt) , dan houdt hij toch
niet van Hem.

We zijn uit God geboren en
hebben macht gekregen om te
overwinnen.
Om wat te
overwinnen? De wereld: Wat
is dan de wereld? Volgens 1
Joh. 2:16 is het volgende de
wereld:

Hij zegt dat hij van Jezus houdt
maar omdat hij zijn geboden
niet bewaart, houdt hij toch niet
van Hem met de daad, slechts
met het woord houdt hij van
Hem.

Want al wat in de wereld is: de
begeerte van het vlees, de
begeerte van de ogen en de
hoogmoed van het leven, is niet
uit de Vader, maar is uit de
wereld.

Nogmaals: Want dit is de liefde
Gods, dat wij zijn geboden in
acht nemen. En zijn geboden
zijn geen zware last, want al
wat uit God geboren is,
overwint de wereld.

Dat is de wereld. De begeerte
van het vlees en de begeerte van
de ogen en de hoogmoed van het
leven.. Men kan dus zeggen, dat
de wereld in ons vlees zit.

Zijn geboden zijn dus niet
zwaar. Of zijn ze wel zwaar?
Volgens dit woord van de

En zijn geboden zijn geen zware
last, want al wat uit God
geboren is, overwint de wereld.
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Dus al wat uit God geboren is,
overwint de wereld. Er staat
niet: want allen die uit God
geboren zijn maar … want al
wat uit God geboren is.
Er kan dus meer en meer in ons
geboren worden. Men kan
toenemen
in
een
overwinningsleven doordat er
meer van God in ons geboren
wordt.
En het zaad is het
woord!
Er staat in 1 Joh. 5:4 … en dit is
de overwinning, die de wereld
overwonnen heeft; ons geloof.
Geloven wij in de overwinning
van Jezus, waardoor wij ook
kunnen overwinnen??
Het is door geloof dat wij
overwinnen.
Geloof niet in
onszelf maar geloof in Zijn
overwinning. 1 Cor. 15:57 en
58:
Maar God zij dank, die ons de
overwinning geeft door onze
Here Jezus Christus.

Daarom, mijn geliefde broeders,
weest
standvastig,
onwankelbaar,
altijd
overvloedig in het werk van de
Heer, in de wetenschap, dat uw
inspanning niet tevergeefs is in
de Heere.
Laten we daarin geloven: God
geeft ons de overwinning door
onze Here Jezus Christus. En
daarom kunnen wij zijn: a)
standvastig en b) onwankelbaar.
Dus: ons geloof overwint de
wereld.
Wat heerlijk en een voorrecht
om uit God geboren te zijn. We
gaan dit in een volgend vers dat
Johannes noemt. We gaan het
eerst lezen en op ons in laten
werken:
1 Joh. 5:18 Wij weten, dat
ieder, die uit God geboren is,
niet zondigt; maar wie uit God
geboren is, bewaart zichzelf en
de boze heeft geen vat op hem.
We beginnen met het eerste
stukje van dit vers: Wij weten,
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dat een ieder, die uit God
geboren is, niet zondigt.

Christus, die een verzoening is
voor onze zonden.

Dat is het uitgangspunt van een
ieder, die uit God geboren is: hij
wil niet zondigen.

Dus de bedoeling is: niet
zondigen. Mocht het toch
gebeuren, dan is daar Jezus als
voorspraak en verzoening.

Dat is ook het uitgangspunt van
Johannes en daarom heeft hij
ook deze brief geschreven. Om
dit vers goed te begrijpen gaan
we ook 1 Joh. 2:1/2 lezen:
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u
deze dingen, opdat u niet
zondigt.
En als iemand gezondigd heeft:
wij hebben een Voorspraak bij
de Vader, Jezus Christus, de
Rechtvaardige.
En Hij is een verzoening voor
onze zonden; en niet alleen voor
de onze, maar ook voor de
zonden van de hele wereld.
Hij schrijft deze brief met de
bedoeling dat ze niet tot zonde
komen.
Mocht
dit
toch
gebeuren, dat is er een
voorspraak bij de Vader, Jezus

Nu gaan we weer terug naar:
1 Joh. 5:18 Wij weten, dat
ieder, die uit God geboren is,
niet zondigt; maar wie uit God
geboren is, bewaart zichzelf en
de boze heeft geen vat op hem.
De kracht van het uit God
geboren is, dat we niet willen
zondigen en ook niet hoeven te
zondigen. En er staat ook achter,
waarom niet.
Er staat: … want Hij, die uit
God geboren werd, bewaart
zichzelf..en de boze heeft geen
vat op hem..
Hij, die uit God geboren is,
bewaart zichzelf. Hij heeft de
kracht – omdat hij uit God
geboren is – om zichzelf te
bewaren. Om waakzaam door
het leven te gaan.
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Hij weet het: Het gaat er om dat
ik mijn klederen bewaar in de
wisselende omstandigheden van
het dagelijks leven en door deze
waakzaamheid, die uit God
komt en waartoe hij de macht
heeft, heeft de boze geen vat op
hem.
Jezus zei immers ook: waakt en
bidt, opdat gij niet in verzoeking
komt. (St.vert.) De geest is wel
gewillig maar het vlees is zwak.
Ook dat is waar maar Jezus
bedoelde hier niet mee dat het
vlees zwak is en wij wel moeten
zondigen.
Nee, Hij zegt
immers: waakt en bidt, opdat gij
niet in verzoeking komt.
Nu gaan wij weer terug naar:
1 Joh. 5:18 Wij weten, dat een
ieder, die uit God geboren is,
niet zondigt; want Hij, die uit
God geboren werd, bewaart
zichzelf, en de boze heeft geen
vat op hem.
We zijn uit God geboren, en
daarom
willen
wij
niet
zondigen.

Voordat ik wedergeboren werd,
ging ik als jonge man soms
meerdere keren per dag naar de
bioscoop.
Toen
ik
wedergeboren werd, had ik daar
helemaal geen zin meer in.
Je gaat ontdekken, dat alles wat
de boze te bieden heeft, iets
minderwaardigs is, en wat hij te
bieden heeft is verlies en geen
winst.
Laten we deze woorden van de
apostel Johannes niet naast ons
neer
leggen,
maar
ze
overpeinzen en op ons in laten
werken.
Hoe meer we beseffen dat wij
uit onszelf niet in staat zijn zo'n
leven te leven, hoe meer kan
God door Zijn Geest in ons
werken.

