
GELOOF EN BEKERING 

20 Wie Mij vroeg zoekt ... 

BINNENKOMER 
Nu niet aan denken 
Misschien word je ernstig ziek, 
zodat je over enkele maanden niet meer leeft ... 
Misschien krijg je morgen een ongeluk met dodelijke afloop ... 
Misschien verschijnt Jezus vandaag op de wolken van de 
hemel ... 
Misschien zul je over enkele ogenblikken God onder ogen 
moeten komen ... 
Nu niet aan denken, anders kan ik vannacht niet slapen! 
Nu niet aan denken, anders voel ik me niet langer prettig! 
Nu niet aan denken, anders moet ik serieus worden! 
Nu niet aan denken, anders word ik depri! 

• Lees het bijbelgedeelte en doe daarna de bespreekvragen. 

SV 

BIJBELSTUDIE 
Johannes 3:1-8 

1 En er was een mens uit de Farizeeën, 

wiens naam was Nicodémus, een 

overste der Joden; 

HSV 
1 En er was iemand uit de Farizeeën; 

zijn naam was Nicodemus, een leider 

van de Joden. 

2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en 2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei 

zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van 

zijt een Leraar van God gekomen; want 

niemand kan deze tekenen doen, die 

Gij doet, zo God met hem niet is. 

3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: 

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat 

iemand wederom geboren wordt, hij 

kan het Koninkrijk Gods niet zien. 

4 Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan 

een mens geboren worden, nu oud 

zijnde? Kan hij ook andermaal in de 

buik van zijn moeder ingaan, en 

geboren worden? 

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, 

voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet 

geboren wordt uit water en Geest, hij 

kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 

God gekomen bent als leraar, want 

niemand kan deze tekenen doen die U 

doet, als God niet met hem is. 

3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

iemand niet opnieuw geboren wordt, 

kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan 

een mens geboren worden als hij oud 

is? Hij kan toch niet voor de tweede 

keer in de buik van zijn moeder ingaan 

en geboren worden? 

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 

geboren wordt uit water en Geest, kan 

hij het Koninkrijk van God niet 

binnengaan. 
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SV HSV 
6 Wat uit het vlees geboren is, dat is 

v lees; en wat uit de Geest geboren is, 

dat is geest. 

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; 

en wat uit de Geest geboren is, is 

geest. 

7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u 

Gij moet wederom geboren worden. gezegd heb: U moet opnieuw geboren 

worden. 

8 De wind blaast, waarheen hij wil, en 8 De wind waait waarheen hij wil en u 

gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, hoort zijn geluid; maar u weet niet waar 

van waar hij komt, en waar hij heen hij vandaan komt en waar hij heen 

gaat; alzo is een ieder, die uit de Geest gaat; zo is het met iedereen die uit de 

geboren is. Geest geboren is. 

Bespreekvragen 
1. Lees vers 3 nog een keer en vraag je af of het goed is 

regelmatig aan deze tekst te denken. 
2. Lees vers 5 nog een keer en vraag je af of het goed is 

regelmatig ook aan deze tekst te denken. 
3. Wat levert dit denken voor jou op? 

INFORMATIE 
Je bent jong en ... 
Herken je de woorden boven dit stukje? 't Is waarschijnlijk niet 
moeilijk voor je om de zin af te maken: 'Je bent jong en je wilt 
wat!' 
Dat is toch zo!? Wie jong is, heeft idealen. Je verlangt naar het 
een en wilt ook nog iets anders. Wat staat er allemaal op jouw 
verlanglijstje? Maar verlang jij er ook naar om God te dienen? 
Of vind jij dat zo'n wens niet thuis hoort op het verlanglijstje 
van jongeren? Denk je dat zoiets meer iets is voor ouderen? 
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Toch zijn er ook jongeren die de HEERE dienen, al vanaf hun 
kinderjaren . 

Gert-Jan Harmsen overleed op 22 mei 1978 na een auto
ongeluk dat hem in zijn woonplaats Zoetermeer was over
komen. Op 12 juni 1978 zou hij 14 jaar geworden zijn. Gert
Jan was als kind veel bezig met de dingen van de HEERE. Toen 
hij nog maar zeven jaar oud was, sprak hij met zijn ouders 
over zijn verlangen om predikant te worden. Dat verlangen 
was zo groot dat Gert-Jan in zijn kinderjaren al korte preek jes 
schreef. 

Over Ezechiël 18:23-24: Zou Ik enigszins lust hebben aan de 
dood dergoddelozen ? Gemeente, dat is hettegenovergestelde 
van wat de Heere wil. Want Hij vecht ervoor om ons te 
behouden. Aan het kruis heeft Hij gehangen om onze zonden 
te moeten dragen. 
Neemt u bijvoorbeeld Paulus maar. Op zijn tocht naar 
Damaskus. Was hij de dood niet schuldig bij het stenigen 
van Stefanus? Maar God was genadig. En Paulus kreeg als 
taak evangelist te worden, ook buiten zijn eigen geboorteland. 
Uit enkel liefde tot de heidenen, die nog geen schaapje van 
Jezus waren. 

Gemeente, hoe denkt u over het geestelijk leven? Of denkt u 
daar niet aan? Leeft u zorgeloos verder? Als u zich niet 
bekeert, zal u de tweede dood ontmoeten. Maar als u zich 
wel bekeert, zich geheel overgeeft aan God, zult u leven voor 
eeuwig in de hemel. 

Als u overuren moet maken, en u zou bijvoorbeeld maar 
50% extra krijgen, nou, dan zou u op uw achterste benen 
staan om dat te hebben. Staan we dan niet op onze achterste 
benen om de hemel te bezitten? Wist u, dat dát dan 100% 
waard is? Ga er dan voor werken, voor bidden, voor strijden 
en worstelen met God, net zoals Jakob ... 

U gaat zo meteen naar huis. Vergeten we alles weer? Dan 
heeft u er niet veel aan gehad. En als dat zich elke zondag 
herhaalt, nog minder. Maar dan kan het voor eeuwig te laat 
zijn. Hoort u wat er in dat woordje "te laat" allemaal zit? 
Maar heeft u ook gehoord, wat in dat woordje "eeuwig 
leven" allemaal zit?' 
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Te jong? 
Serieus zijn, gelovig worden ... , het lijkt iets voor later, als je 
ouder bent. Dat oude(re) mensen gelovig zijn, kun je begrijpen. 
Maar jonge mensen? Jong zijn en geloven lijkt niet bij elkaar te 
passen. Zo denken veel jongeren. Heb je je wel eens afgevraagd 
waar die gedachte vandaan komt? Zou er ' iemand' kunnen zijn 
die jou dat wijs maakt omdat hij niet wil dat je God dient? Eén 
ding staat vast: de duivel stelt alles in het werk om te 
voorkomen dat je echt gelovig wordt. 

God wil ook wat 
Jij wilt iets met jouw leven en hebtdaarvan allerlei verwachtingen 
en verlangens. Maar God wil ook iets met jouw leven. Hij wil 
voor jou een Vader zijn en jou tot Zijn kind maken. Dat heeft 
God beloofd in jouw doop. Sindsdien heeft Hij er alles aan 
gedaan om die belofte in jouw leven waar te maken. Hij bracht 
je vanaf je vroege jeugd in aanraking met Zijn Woord: door de 
zondagse verkondiging ervan en door het onderwijs eruit: 
thuis, op school en op catechisatie. Het doel daarvan is dat je 
God nodig krijgt en Hem gaat zoeken. Toch stellen veel (jonge) 
mensen dat uit. Soms moet er in hun leven iets ingrijpends 
gebeuren voor het ervan komt God te gaan zoeken. 

Tom Kroos (1942- 1964) vond zijn ouders veel te streng. 
Daarom ging hij op zijn zeventiende jaar bij de marine. Dan 
kon hij doen wat hij wilde. Na enkele jaren bleek hij 
ongeneeslijk ziek te zijn en werd hij opgenomen in het 
militaire ziekenhuis in Utrecht. Hij wist dat hij moest sterven. 
Daar had hij het erg benauwd mee, want hij kon zo niet 
sterven. Hij heeft eigenlijk nergens meer belangstelling voor 
en wil het liefst over geestelijke dingen horen. De dominee 
zochtTom in het ziekenhuis op. 
Toen dominee Hofman .. . bij Tom kwam, wist hij niet wat hij 
zag. Tom lag daar met grote ogen van benauwdheid, aan 
elke haar een druppel zweet .. . 
Toen hij dominee Hofman zag, zei hij: 'Zal ik zelf maar God 
gaan aanroepen?' 'Geneer je maar niet, Tom,' zei de domi
nee, 'je hebt je niet geschaamd om in de zonde te leven; 
schaam je maar niet om God aan te roepen.' 
Toen begon Tom hardop te bidden: 'Grote God, ik lig hier 
met niets dan zonden; ik heb U niet gezocht en ik ken U niet. 
ZÓ kan ik niet naar de hemel. Maar naar de hel kan ik ook 
niet, want daar moet ik U vloeken, en Gij hebt niets dan goed 
aan mij gedaan. Ik ben de schuldige. ( ... ) Is er nog genade 
voor me, al heb ik alles verzondigd? Kunt Gij mij verhoren 
om Jezus' wil? Amen.' 
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Dominee Hofman is daarna bij hem gaan zitten, heeft zijn 
hand gepakt en is met hem gaan praten over de zonde. Hij 
zei, dat God Zich daarover verschrikkelijk vertoornt. Over de 
straf der zonde zei hij dat God die aan Zijn Zoon had 
bezocht. 
Tom zei daarop: 'Nou ben ik wel zondaar, maar ben ik nu 
echt zondaar?' 
Dominee Hofman heeft toen verteld van Prins Maurits, en 
zei: 'Tom, Prins Maurits werd op zijn sterfbed bezocht door 
dominee Bogerman. Onder tranen zei de Prins: 'Ik heb heel 
erg gezondigd.' Dominee Bogerman antwoordde toen: 'Dat 
is een aangenaam offer voor God; Die zal zeker zo'n verbroken 
geest niet versmaden.' ( .. . )'Toen zei Tom: 'Mag ik u even in 
de rede val/en? Is het dan al/es, hélemaal, al/één genade? 
Want als het zó is, dan krijg ik een héél, héél klein beetje 
hoop. Dan kan het ook voor mij nog.' 
Niet lang daarna, op 7 april 1964, is Tom gestorven, 22 j aar 
oud. Hij had vrede met God door de Heere Jezus Christus. 

Zo niet 
Je bent gelukkig als God ziekte en tegenslagen gebruikt om je 
tot Hem te brengen. Toch moest dat niet nodig zijn. De HEERE is 
zo goed en Hij is het waard dat jij Hem dient. Is het de bedoeling 
dat je de beste jaren van je leven voor jezelf houdt en de zonde 
dient? En dat de 'rest' van je leven voor God is? Als er nog een 
'rest' komt! 
Het is anders. De HEERE heeft recht op heel jouw leven. Hij gaf 
het aan jou en Hij zorgde voor jou, beter dan jij het zelf kunt. In 
al die trouwe zorgen en zegeningen lokt de HEERE je en wil Hij 
je naar Zich toe trekken. Als je er dan toch niet toe komt je leven 
aan de HEERE te geven, bid dan: 'Neem mijn leven .. .' Ook dat 
behoort bij de belofte van je doop. 

Wie Mij vroeg zoekt ... 
De Bijbel en ook de kerkgeschiedenis kennen veel voorbeelden 
van kinderen en jongeren die de HEERE vanaf hun jeugd dienen. 
De Bijbel heeft zelfs een belofte voor wie de Heere vroeg 
zoeken. 'Vroeg' mag je ook betrekken op je jonge leven. De 
belofte is dat wie de HEERE vroeg zoeken, Hem zullen vinden 
(Spr. 8:17). 

ONTHOUDEN 
• De gedachte dat je te jong bent om God te dienen, komt van 

de duivel. 
• Dat God onze Vader wil zijn en ons tot Zijn kinderen wil 

maken, heeft Hij in onze doop beloofd. 
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• Gods zorg over ons leven en de verkondiging van Zijn 
Woord moesten genoeg zijn om ons tot Hem te brengen. 

• Voor sommige mensen blijken 'extra' maatregelen (ziekte, 
tegenslagen) nodig om hen tot God te brengen. 

• Het is gelukkig als God zulke 'extra' maatregelen gebruikt, 
maar daar moeten we het niet op aan laten komen . 

• De HEERE is onuitsprekelijk goed. Daarom is Hij het waard 
dat wij Hem dienen. 

• God heeft recht op ons leven. Het kan niet zo zijn dat we de 
beste jaren voor onszelf houden en de zonde dienen. 

• Als wij ons leven niet aan de HEERE geven, wil Hij ons leven 
nemen. Dat hoort ook bij de beloften van de doop. 

~ VERWERKING 

il VRAGEN EN OPDRACHTEN 

1. Waarom stellen wij de bekering steeds maar uit? 
2. Wat heeft God beloofd in de doop? 
3. Waarom heeft de HEERE recht op ons leven? 

Belijdenis 
Lees Heidelbergse Catechismus, zondag 33, vraag en antwoord 
88 en 89. 
1. Welke twee elementen vormen samen de ware bekering? 
2. Waarover gaat het leedwezen (berouw) over de zonde? 

Leer uit je hoofd 
'En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest 
geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw 
vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven' (Ezechiël 
36:26). 

GESPREK 

Wat vind je van de deze stellingen? 
1. Je kunt nooit te jong zijn om de Heere te zoeken. 
2. Het is levensgevaarlijk om vannacht rustig te gaan slapen als 

je nog onbekeerd bent. 
3. Pluk de dag, geniet van het leven, je kunt je altijd later nog 

bekeren. 
4. Toen was er geen tijd meer (Openbaring 10:6). 
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21 Wedergeboorte en bekering 

BINNENKOMER 
Ineens valt het kwartje 
Je kunt je soms suf piekeren hoe je het 
goed kunt maken als je met iemand ruzie 
hebt. Je wilt liever niet afgaan, maar om 
nou toe te geven dat jij ook fout bent 
geweest ... AI tobbend val je in slaap en 
als je de volgende ochtend wakker wordt, 
begint het gepieker opnieuw. Maar 
plotseling valt het kwartje. Je ziet opeens hoe kinderachtig het 
is om je schuld niet toe te geven. Door dat inzicht lijkt het 
gepieker in één keer van je af te vallen. Je pakt je mobieltje en 
stuurt een sms-je met de boodschap: 'Ik ben een oen geweest, 
dat spijt me. Ik wil graag met je praten. Wanneer kun jij?' 

• Lees het bijbelgedeelte en beantwoord de bespreekvragen. 

SV 

BIJBELSTUDIE 
Lukas 15:11-20a 

11 En Hij zeide: Een zeker mens had 

twee zonen. 

12 En de jongste van hen zeide tot de 

vader: Vader, geef mij het deel van het 

goed, dat mij toekomt. En hij deelde 

hun het goed. 

13 En niet vele dagen daarna, de 

jongste zoon, alles bijeenvergaderd 

hebbende, is weggereisd in een ver 

gelegen land, en heeft aldaar zijn goed 

doorgebracht, levende overdadig. 

14 En toen hij het alles verteerd had, 

werd er een grote hongersnood in dat 

land, en hij begon gebrek te lijden. 

15 En hij ging heen, en voegde zich bij 

een van de burgers van dat land; en die 

zond hem op zijn land om de zwijnen te 

weiden. 

16 En hij begeerde zijn buik te vullen 

met de draf, die de zwijnen aten; en 

niemand gaf hem die. 

HSV 
11 En Hij zei: Een zeker mens had twee 

zonen. 

12 En de jongste van hen zei tegen zijn 

vader: Vader, geef mij het deel van de 

goederen dat mij toekomt. En hij 

verdeelde zijn vermogen onder hen. 

13 En niet veel dagen daarna maakte 

de jongste zoon alles te gelde en trok 

weg uit zijn land naar een ver land en 

verkwistte daar zijn vermogen in een 

losbandig leven. 

14 En toen hij alles er doorgebracht 

had, kwam er een zware hongersnood 

in dat land en begon hij gebrek te 

lijden. 

15 En hij ging heen en voegde zich bij 

een van de burgers van dat land, en 

die stuurde hem naar zijn akkers om de 

varkens te hoeden. 

16 En hij begeerde zijn buik te vullen 

met de schillen die de varkens aten, 

maar niemand gaf hem die. 
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SV 
17 En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide 

hij: Hoeveel huurlingen van mijn vader 

hebben overvloed van brood, en ik 

verga van honger! 

18 Ik zal opstaan en tot mijn vader 

gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, 

ik heb gezondigd tegen de Hemel, en 

GELOOF EN BEKERING 

HSV 
17 En nadat hij tot zichzelf gekomen 

was, zei hij : Hoeveel dagloners van 

mijn vader hebben brood in overvloed 

en ik verga van honger. 

18 Ik zal opstaan en naar mijn vader 

gaan en tegen hem zeggen: Vader, 

ik heb gezondigd tegen de hemel en 

voor u; tegenover u. 

19 En ik ben niet meer waardig uw zoon 19 En ik ben het niet meer waard uw 

genaamd te worden; maak mij als een 

van uw huurlingen. 

20 En opstaande ging hij naar zijn 

vader. 

Bespreekvragen 

zoon genoemd te worden. Maak mij als 

een van uw dagloners. 

20 En hij stond op en ging naar zijn 

vader. 

1. Vertel welk kwartje bij de jongste zoon viel nadat hij alles 
kwijt was. 

2. Welke gedachte zorgde ervoor dat hij terugging naar zijn 
vader? 

3. Zou deze zoon na zijn terugkeer anders zijn gaan leven? 
Zo ja, hoe? 

IJ INFORMATIE 

Jozef (zoon van 
Koning Manasse Saulus van Tarsen 

Lydia de pur-
Jakob) perverkoopster 

• Vreest God • Zeer • Christenvervolger • Hoort het 
• Is eerlijk goddeloos • Helpt bij stenigen Woord van 

• God is met • Offert aan van Stefanus God 
hem afgoden, zelfs • Wil in Damaskus • God opent 

• Gaat de zonde in de tempel christenen doden haar hart 
uit de weg • Gelooft in • Wordt door • Wordt 

• Geeft God de waarzeggers Jezus stilgezet gedoopt 
eer • Offert zijn • Heidenapostel • Ontvangt 

• Wreekt zich zonen aan • Schrijft belang- Paulus 

niet op zijn afgoden rijke brieven 

broers • Zondigt erger 
• Zorgt voor z'n dan de 

familie heidenen 

• Naar Babel 
gevoerd 

• Erkent God 

16 



GELOOF EN BEKERING 

Bekeerde mensen 
De bijbelse figuren hierboven ken je wel. De één misschien wat 
beter dan de ander. Op één punt lijken ze op elkaar. Het zijn al
lemaal wat we noemen 'bekeerde' mensen. 
Er is ook verschil. Bij sommigen is de bekering heel geleidelijk 
gegaan, niet opvallend. Bij anderen is dat heel plotseling en 
zelfs schokkend gegaan. 
Toch kun je in beide gevallen zien dat zij veranderd zijn. Want 
waarachtige bekering blijft niet zonder vrucht in ons leven. 

'Wij weten,' zegt Johannes, 'dat wij overgegaan zij n uit de 
dood in het leven' (1 Johannes 3: 14). De precieze tijd van die 
overgang kan vaak voor iemand verborgen zijn, maar het feit 
zelf is eigenlijk nooit onzeker. Toen de bekende Engelse op
wekkingsprediker George Whitefield (1740-1770) aan een 
Schots meisje vroeg of haar hart was veranderd, zei ze: 'Er 
was iets veranderd. Het zou de wereld kunnen zijn of mijn 
eigen hart. Maar er was ergens een grote verandering. Dat 
weet ik zeker, want alles leek anders dan het vroeger was.' 

Niet helemaal hetzelfde 
Je hoort over bekering praten, je hoort ook wel eens over we
dergeboorte spreken. Die twee hebben met elkaar te maken, 
maar zijn niet helemaal hetzelfde. Wedergeboorte is het eerste, 
bekering is het tweede. 
Je kunt ook zeggen: wedergeboorte is het werk van God in de 
mens door de Heilige Geest. En bekering is het werk van de 
mens zelf door de Heilige Geest. 
Of nog anders: wie door Gods Geest is wedergeboren, gaat 
zich bekeren . 
Als we het hebben over wedergeboorte, valt de nadruk op wat 
God doet. Dat is het eerste. 
Maar als je wederom geboren bent (d.w.z. opnieuw geboren of 
uit God geboren), ga je ook anders leven. 
Wedergeboorte en bekering zijn als twee kanten van één munt. 
Maar de kant van de wedergeboorte moet wel boven liggen. 

Wat is wedergeboorte? 
Adam en Eva hadden het leven van God ontvangen. Bij leven 
moet je niet alleen denken aan ademhalen, lopen en al die din
gen die wij nu ook doen. Leven betekende: verbonden met 
God, behoren bij God, het eeuwige leven. 
In het paradijs zijn wij bij God weggelopen. De zonde heeft 
scheiding gebracht tussen God en ons. 
Daardoor is de band met God verbroken . Wij zijn niet meer ver
bonden met God en hebben het (eeuwige, echte) leven niet 
meer. 
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Wij leven wel lichamelijk, maar wij leven niet met God. Geeste
lijk zijn wij dood. 
Als wij geestelijk dood blijven, gaan wij via de lichamelijke 
dood naar de eeuwige dood. Uit de eeuwige dood kan niemand 
terugkeren. 
God wil mensen echter opwekken uit de geestelijke dood. Hij 
alleen kán aan mensen nieuw (geestelijk) leven geven. Hij wil 
dat ook doen. 
Als God dat doet, ontdek je de werkelijkheid van je leven. 
Je ziet dat je zonder God bent. Je gaat naar de HEERE verlangen. 
Dat is al een teken van nieuw leven. Want niemand zoekt God 
uit zichzelf. 
Een oud rijmpje zegt: 
'God zoekt de ziele eerst, eer zij Hem zoeken konde, 
De ziele die Hem zoekt, is al door Hem gevonden: 
Zo is wedergeboorte de ingang tot het rijk van God. 
Het is belangrijk om te weten dat de Heilige Geest bij de weder
geboorte gebruik maakt van (de verkondiging van) het Woord 
van God. 

ONTHOUDEN 
• Wedergeboorte en bekering horen bij elkaar als de twee kan

ten van een munt. 
• Wedergeboorte is eerst, bekering volgt altijd op wederge

boorte. 
• Wedergeboorte is het werk van God door Zijn Heilige Geest 

in de mens. 
• Bekering is het werk van de mens door de Heilige Geest. 
• Wedergeboorte is opstanding uit de geestelijke dood. 
• De Heilige Geest gebruikt (de verkondiging van) het Woord 

van God als middel van wedergeboorte. 

~ VERWERKING 

il VRAGEN EN OPDRACHTEN 

1. God had tegen Adam en Eva gezegd dat de straf op onge
hoorzaamheid de dood was. Adam en Eva zijn ongehoor
zaam geweest en toch blijven zij leven. Op welke manier 
heeft God de straf toch uitgevoerd? 

2. Iemand heeft geen opvallende bekering gehad. Toch kun je 
aan hem zien dat hij veranderd is. Waaraan kun je dat mer
ken? 

3. Waarom is iemand die God zoekt, al door God gevonden? 
4. Wat betekent het voor jou dat de Heilige Geest (de verkondi

ging van) hetWoord van God als middel van wedergeboorte 
gebruikt? 
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