WEDERGEBOORTE
hjms
Geliefde broeders en zusters. Deze bijbelverkondiging gaat over de wedergeboorte en wil ik
doen aan de hand van Mal. 1:2-3 ---- “Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt de HEERE;
nochtans heb Ik Jakob liefgehad. En Ezau heb Ik gehaat;”
Wat een vreemde tekst is dit toch. Waarom zegt God dit? Strookt dit wel met de bijbelse
boodschap van liefde? Hierover wil ik het nu hebben.
Deze tekst heeft te maken met het bijbelse verhaal in het boek Genesis over twee broers
Jakob en Ezau. In dit verhaal verkocht Ezau zijn eerstgeboorterecht aan Jakob voor een
bordje rode linzensoep (Gen. 25:27-34). En zoals veel christenen wel weten, is het
eerstgeboorterecht een schaduwbeeld van de wedergeboorte van het kind van God.
Het belang van de wedergeboorte
In predikingen hebben we vaak gehoord over het belang van onze wedergeboorte. Jezus zei
tegen Nicodémus in Joh. 3:3b en 5b --- “…………… Tenzij dat iemand wederom geboren
worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. ……………. Zo iemand niet geboren wordt uit
water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. “
Met andere woorden, wil je eens Gods Koninkrijk ingaan, dan is er wederom, is er opnieuw
een geboorte nodig. Wie mogen er straks Gods Koninkrijk ingaan? Dat zijn toch de kinderen
Gods die Jezus als hun Redder hebben aangenomen? De woorden van Jezus kunnen
daarom niets anders betekenen, dan dat het worden van een kind van God een geboorte
vereist. En omdat wij reeds een natuurlijke geboorte hebben ondergaan, moet er nu sprake
zijn van een geestelijke geboorte. Deze geestelijke geboorte noemden wij christenen de
wedergeboorte, namelijk het (geestelijk) als kind van God geboren worden.
We weten dat de natuurlijke geboorte van een kind een zwangerschapsproces vergt.
Daarom gaat ook aan onze wedergeboorte een proces vooraf.
Laten we eens 1 Joh. 5:7-8 lezen --- “Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader,
het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de
aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. “
Dit schriftdeel spreekt van de Drie-enige God. Het zegt dat er drie hemelse getuigen zijn,
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, Die de levensloop van het kind van
God aanschouwen. Wat aanschouwen zij? De levensloop van het kind van God in water, in
bloed en in Geest. Dit lijkt voor sommigen misschien heel erg moeilijk, maar dat is het toch
niet. Het betreft hier namelijk de ervaring van de zogenaamde “bloeddoop” als het kind van
God bij het kruis van Jezus zijn zonden heeft beleden en het Bloed van Jezus hem heeft
gereinigd. Voorts betreft het de “waterdoop” en de “doop met de Heilige Geest”.
Maar de Drie-enige God aanschouwt hier ook de geestelijke geboorte, de wedergeboorte,
van het kind van God.
Want hoe is het bij een natuurlijke geboorte van een baby? Er is dan sprake van water en
bloed. Maar daar is ook geest aanwezig. De geest is aanwezig in de vorm van de levensadem. Denk maar God de Vader, Die toen Hij Adam schiep, in hem de adem des levens
blies (Gen. 2:7). Het Hebreeuwse woord voor geest is “roeach” dat “adem, wind, geest”
betekent.
Vlak vóór de natuurlijke geboorte wordt door de barende vrouw het vruchtwater uitgestort en
dan wordt de baby onder het vloeien van veel bloed geboren. Maar dan ademt de baby vaak
nog niet meteen uit zichzelf, want in de baarmoeder heeft de baby nooit geademd, maar
kreeg het zuurstof via de moeder. De baby krijgt dan enkele tikken, waardoor het gaat
schreeuwen en automatisch begint te ademen.
Zo moet het ook geestelijk gebeuren! Net zoals bij een natuurlijke geboorte is er bij een
wedergeboorte het water, het bloed en de geest aanwezig. Toen Jezus aan het kruis was

gestorven, doorstak een van de Romeinse soldaten Zijn zijde met een speer en terstond
vloeide er bloed en water uit (Joh. 19:34). Dit was het beeld van de geestelijke geboorte van
de Gemeente, van de gemeenschap van kinderen Gods. En toen Jezus uit de doden was
opgestaan en Zich aan Zijn discipelen vertoonde, toen blies Hij op hen (Joh. 20:22) en zei:
“Ontvang de Heilige Geest”. Net zoals God eens Zijn adem in Adam’s neus had geblazen.
Is dit blazen van de Heilige Geest de Geestesdoop, de vervulling met de Geest? Neen, het is
het ontvangen van het geestelijke leven in God.
De doop met de Heilige Geest is echter als het ware Gods zegen op je wedergeboorte.
Waarom haatte God Ezau?
Waarom haatte God Ezau (Mal. 1:2-3)?
Omdat Ezau zijn eerstgeboorterecht verachtte (Gen. 25:34). Het eerstgeboorterecht was in
Israël heel bijzonder. De eerstgeborene ontving de grootste zegen van zijn vader en had
recht op een dubbel erfdeel (Deut. 21:15-16). Maar niet alleen dat! De eerstgeborene was
ook in het bijzonder aan God toegewijd. God had gezegd dat de eerstgeborenen aan Hem
gegeven moesten worden (Ex. 22:29; Num. 3:13). Dit impliceert, dat op de eerstgeborene
ook de grootste zegen van God rustte. En dit bijzondere voorrecht werd door Ezau veracht!
Hoe? Hij verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een bordje soep, voor een korte bevrediging
van zijn vleselijke verlangens (Gen. 25:29-34).
Als we dit geestelijk bezien, dan zien we in Ezau het beeld van een kind van God dat eens
de wedergeboorte heeft ervaren, maar nu geestelijk geheel is afgevallen. Het heeft als het
ware zijn wedergeboorte heeft verkwanseld. Hierover kunnen we lezen in Hebr. 6:4-8.
Ik ben het dan ook niet eens met de mening van sommige predikers, dat kinderen Gods hun
geestelijk geboorterecht nooit meer kunnen verliezen. Wij kunnen wel degelijk onze
wedergeboorte verkwanselen door zelf niet het goddelijk licht te verspreiden, door niet te
eten van het Woord en door de levendmakende Heilige Geest de toegang tot ons hart te
blokkeren door voortdurend te zondigen. We worden dan lauwer en lauwer, vallen af van
het geloof (1 Tim. 4:1) en sterven dan uiteindelijk geestelijk (Openb. 3:1-2).
Geliefde broeders en zusters, laten wij ons grondig onderzoeken of wij nog wel daadwerkelijk
levend in het geloof staan.
Waarom had God Jakob lief?
God had Jakob lief (Mal. 1:2-3), omdat Jakob de grote waarde van het eerstgeboorterecht,
dus in geestelijke zin van de wedergeboorte, wél inzag en alles deed om dat recht te
verkrijgen. Jakob had dat eerstgeboorterecht rechtens van Ezau gekocht, hoewel hij er
eigenlijk geen recht op had en het niet verdiende. Van nature was Jakob een bedrieger.
Maar dit was niet alles wat Jakob deed. Hij zorgde er door zijn transactie met Ezau niet
alleen voor, dat hij nu een recht op die eerstgeboorte had. Hij zorgde er vervolgens óók voor,
dat hij dáádwerkelijk die grote zegen op de eerstgeborene van zijn vader Izaäk ontving.
Als je een recht op iets heb, maar je neemt het niet daadwerkelijk in ontvangst, dan schiet je
er niets mee op! Ja toch? Je moet het concreet in ontvangst nemen.
Zo moeten wij ons niet slechts realiseren, dat wij kinderen Gods kúnnen worden, maar er
ook daadwerkelijk voor zorgen, dát wij het worden. Dán pas wordt Gods zegen ons deel!
En dit in ontvangst nemen is een proces! Christenen kennen het verhaal van Jakob. Hij
vermomde zich als Ezau en bracht een heerlijk stukje wildbraad naar zijn vader en ontving
die dubbele zegen van het eerstgeboorterecht van zijn vader Izaäk (Gen. 27). Leest u eens
dat gehele hoofdstuk.
Maar Jakob wilde óók nog Góds zegen ontvangen op de eerstgeboorte. En God gedacht
hem en zegende hem. Op een nacht droomde hij en zag een ladder, waarop de engelen op
en neer gingen. En toen zag hij de Heer en Die gaf hem dezélfde grote zegen als welke Hij
aan Abraham had gegeven (Gen. 28:10-19). Waar ontving Jakob die zegen? Op een plaats
genaamd Bethel. Dat betekent “Huis van God” en verwijst ons naar de Gemeente.

Dus Jakob had nu niet alleen de zegen van zijn vader Izaäk, maar ook Gods zegen op de
eerstgeboorte ontvangen.
Maar tóch was de geestelijke strijd van Jakob nog niet voltooid. En ook Gods zegen was nog
niet compleet! Gods zegen over de kinderen Gods is immers onuitputtelijk.
Jakob moest zijn bedriegersnatuur nog prijsgeven. Jakob betekent “hij zal bedriegen, hij zal
een hak (hiel) zetten”. God wil niet slechts dat wij wedergeboren en kinderen Gods worden.
Hij wil ook dat wij verlost worden van ons boze ego en onze bedriegersnatuur.
Op een dag stond Jakob op het punt om na vele jaren weer zijn broer Ezau te ontmoeten
(Gen. 32:3-7). En hij was heel bang dat Ezau hem uit wraak zou vermoorden. Dat was hij
immers ooit van plan geweest (Gen. 27:42). En Jakob stond vlak voor de beek Jabbok (Gen.
32:22). Jabbok betekent “ontledigen, leegmaken”. Broeders en zusters, jezelf leegmaken van
alle onreinheid en elke zonde is hetgeen wat een kind van God moet doen. Wil je verlost
worden, wil je de volkomen zegen van God op je wedergeboorte ontvangen? Dan moet je je
eerst volkomen ontledigen en het uitworstelen bij God. Kom met je oude, nare karakter tot
God. Belijdt je schuld en strijdt totdat je vrij bent.
Wat deed Jakob? Hij was zo laf dat hij zijn vrouwen en kinderen vooruit stuurde. Maar zelf
bleef hij achter. Als Ezau kwaad in de zin had, dan zouden eerst zijn vrouw en kinderen
sneuvelen. Zijn oude bedriegersnatuur kwam weer boven. Maar toen kwam hij in worsteling
met God (Gen. 32:22-30). En Jakob overwon in die strijd. Hij overwon zijn karakter en
gedroeg zich vorstelijk. En hij kreeg van God een nieuwe naam, Israël. En Israël betekent
“God strijdt, hij strijdt voor God”.
Broeders en zusters, dáárom had God Jakob lief (Mal. 1:2-3). En als wij ons net zo vorstelijk
gedragen als Jakob, zal Gods grote zegen ook aan ons ten deel vallen.
Net zoals Jakob hebben wij het recht van wedergeboorte, van het kindschap Gods, eigenlijk
niet hebben verdiend. Ook wij zijn zondaars en bedriegers. Maar tóch mogen wij het net als
Jakob ontvangen. Maar wij mogen het gratis ontvangen. Joh. 1:12 --- “Zovelen Hem hebben
aangenomen, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden.”
Toen Jezus stierf, vloeide er water en bloed uit Zijn zijde. Hij heeft ons gebaard door Zijn
dood aan het kruis en Zijn Opstanding. Welk een grote en onverdiende genade voor ons, die
eens diep verloren waren in de zonden! Amen.

