ZIJN LEDEN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS:
WEDEROM GEBOREN OF GERED?
Door: Mike Schroeder
Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1946.
Een aantal jaren geleden werd een prediker, die ik ken, benaderd door een straatevangelist die
hem vroeg: Bent u gered? Bent u wederom geboren? De prediker aarzelde even en reageerde
met: “ja en nee”. Verbaast zei de evangelist: “Wat bedoelt u?”. De prediker legde hem uit dat
je het éne of het andere bent, maar niet beide.
Het is moeilijk te bepalen op welk moment de twee aanduidingen geacht werden hetzelfde te
zijn. De bekende uitroep van Luther, nadat hij de waarheid had gezien van Rom.3 - 4 en 5: “Ik
voelde alsof ik wederom geboren was”, kan het begin zijn geweest, maar er is weinig
discussie over dat het gered zijn en het wederom geboren zijn hetzelfde is. Het is echter
grondig geautoriseerd in de Christelijk Evangelische manier van denken door de prediking
van Billy Graham, hij heeft het idee van “het wederom geboren zijn” in het centrum gesteld
van al zijn preken gedurende zijn kruistochten.
Traktaten zijn eveneens een populair middel geweest om dit idee te verspreiden. Recentelijk
had ik de gelegenheid om er één te lezen met als titel: “Bent u wederom geboren?”. De
traktaat begon met Johannes 3, dat is de enige plaats in de Bijbel waar de uitdrukking
“wederom geboren” voorkomt.
“Joh.3:3: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat
iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
Dit wordt gevolgd door de bewering dat degenen die “werkelijk” wederom geboren zijn
bepaalde kenmerken in hun gedrag vertonen. Al deze “kenmerken” zijn, begrijpelijk,
verkregen uit Johannes zijn latere brieven. Het eerste “kenmerk, zo beweert het traktaat,
wordt gevonden in 1Joh.3:9:
“Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet,…….”.
Vanaf dit punt begint de auteur van het traktaat met het “afzwakken” van deze expliciete
verklaring door te zeggen dat niet echt wordt bedoeld wat er staat. In zijn uitleg van het vers
biedt hij deze buitengewoon bijzondere verklaring aan:
“Een wederom geboren, of geregenereerd, mens zondigt niet uit gewoonte”.
Waarom voegt hij deze laatste drie woorden toe? Waarom laat hij het vers niet zeggen wat er
staat? Omdat hij niemand weet, inclusief hijzelf, die geen zonde doet! Om het vers voor hem
bruikbaar te maken moest deze toevoeging gedaan worden.
Zijn tweede “kenmerk” is gebaseerd op 1Joh.5:1:
“Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren;…….”.
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Met andere woorden, als iemand wederom geboren is die zal verkondigen dat Jezus de
Christus is.
Zijn derde “kenmerk” is gebaseerd op 1Joh.2:29:
“Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid
doet, uit Hem geboren is.
Hier is zijn uitleg van wat hij gelooft dat hiervan de inhoud is:
“De wederom geboren, of geregenereerde, mens is een heilig mens. Hij poogt te leven naar de
wil van God door dingen te doen die God behagen en dingen te mijden die God haat. Zijn
bedoeling en wens is om God met hart, ziel, verstand en kracht lief te hebben en zijn naaste
lief te hebben als zichzelf. Het is zijn wens om onophoudelijk naar Christus te kijken als zijn
voorbeeld en Redder, en zichzelf te laten zien als een vriend van Christus door alles te doen
wat Christus beveelt. Hij is zonder twijfel niet volmaakt. Hij zal de laatste zijn die van
zichzelf zegt volmaakt te zijn. Hij gaat gebukt onder de last van inwonend verderf dat hem
verscheurt. Hij vindt in zich een kwaad beginsel dat constant strijdt tegen de Genade, en dat
hem bij God tracht weg te trekken. Maar hij geeft er niet aan toe ofschoon hij de
aanwezigheid er van niet kan voorkomen. Ondanks alle tekortkomingen is zijn gemiddelde
manier van wandelen heilig, zijn daden zijn heilig, en zijn gewoonten zijn heilig. Ondanks al
zijn dwalen en afwijken, gelijk een schip die tegen de wind in vaart, is de gemiddelde koers
van zijn leven in één richting, naar God en voor God. En ofschoon hij zich soms zo
neerslachtig voelt dat hij zich afvraagt of hij wel een Christen is, zal hij over het algemeen in
staat zijn om met de oude John Newton te zeggen: “Ik ben niet wat ik behoor te zijn, ik ben
niet die ik graag zou willen zijn. Ik ben niet wat ik hoop te zijn in een andere wereld, maar ik
ben niet meer wat ik eens ben geweest, en door de Genade van God ben ik wat ik ben”.
Einde citaat
Ik ben het er mee eens dat hetgeen hij beschrijft in zijn uitleg zeer goed de levenservaring van
vele christenen zou kunnen karakteriseren, maar niets van dit alles kan bevestigd worden van
dat deel van de Schrift, het evangelie van Johannes en 1Johannes, waaruit hij zijn conclusies
afleidt. In 2Kor.5 staat dat gelovigen “rechtvaardigheid Gods in Hem (Christus)” zijn, waar
Paulus in Rom.4 naar verwijst als “toegerekende rechtvaardigheid”. Dit betekent eenvoudig
dat de rechtvaardigheid van Christus is toegerekend aan onze hemelse rekening. Het betekent
absoluut niet dat de gelovige, door op Christus te vertrouwen als zijn/haar Redder,
rechtvaardig of heilig is gemaakt in het vlees.
Het vierde “kenmerk” komt uit 1Joh.3:14:
“Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders
liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood.
De wederom geboren mens zal automatisch al zijn medechristenen lief hebben. Ik
veronderstel dat dat afhangt van iemand zijn definitie van het woord “liefde”. Ik ben alreeds
25 jaar gered en in gemeenschap geweest met een breed spectrum van Christenen maar ik heb
deze automatische manier van liefde onder de broeders nog niet ervaren. Vele broeders, ook
ik zelf, kunnen bij tijden behoorlijk “liefdeloos” zijn, derhalve vereist het een grote
inspanning om liefde voor hen op te roepen.
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Het vijfde “kenmerk” komt uit 1Joh.5:4:
“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld
overwint, namelijk ons geloof.
Hij zal de wereld haten en ieder soort wereldlijke activiteit (bijvoorbeeld: wereldse films
bekijken, sport evenementen, televisie, het drinken van alcoholische dranken, tabak in welke
vorm ook, kaart en bordspel, computerspellen, iedere vorm van wereldse muziek, betrokken
bij politiek, of enig ander wereldse activiteit om daar plezier aan te beleven.
Het laatste “kenmerk” komt uit 1Joh.5:18:
“Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren
is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.
Dit is een herhaling van 1Johannes 3 vers 9, namelijk dat een ieder die uit God geboren is niet
zondigt. Ik geloof dat dat betekent dat ze niet kunnen zondigen en dat ze daarom in het geheel
niet zondigen. Er is geen voorziening om het met minder te doen dan de teksten in 1 Johannes
aangeven zoals de schrijver van het traktaat dat probeert te beweren.
Zonder twijfel zijn er vele Christenen die denken dat ze met dit alles in overeenstemming zijn,
maar ze hebben zichzelf voor de gek, ze kunnen God echter niet misleiden.
Johannes spreekt niet over het Lichaam van Christus, dat is een benaming die behoort
exclusief tot de openbaring der verborgenheid dat is toebetrouwd aan de apostel Paulus
en vermeld staat in zijn brieven. Johannes spreekt van en tot Israël onder het Nieuwe
Verbond.
Laten we nu naar de kern van het probleem gaan. Het probleem met deze gehele toepassing,
van de Bijbel, is dat er vandaag niemand in de gehele wereld is die gehoorzaam kan zijn aan
deze leer, want er is NU geen enkele gelovige “wederom geboren” of “uit God geboren”.
Echt niet! Zowat elke prediker in de geschiedenis van het Evangelisch Protestantisme, van
Luther tot Calvijn tot Wesley tot Finney tot Spurgeon tot Moody tot Billy Graham, zegt dat
we wederom geboren zijn. Hoe kunnen deze “pilaren van het geloof” zich hierin vergissen?
Hoe briljant sommige van deze mannen (en anderen zoals zij) ook zijn geweest ze hebben
toch iets gemist in het nieuw testamentische gedeelte van de Bijbel dat hun leugen
ondersteunt dat wederom geboren hetzelfde is als gered worden. Wat ze gemist hebben wordt
genoemd “de openbaring der verborgenheid” en het wordt exclusief uitgelegd in de dertien
brieven van de Apostel Paulus.
“Rom.16:25-26: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der
eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften,
naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen
bekend is gemaakt;
“Kol.1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle
geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;
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“Ef.3:3-5: 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik
met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken
mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere eeuwen den
kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige
apostelen en profeten, door den Geest;
Ik kan in de dertien brieven van Paulus geen enkele aanknopingspunt vinden met betrekking
tot hetgeen waar Johannes naar verwijst als het wederom geboren zijn of het uit God geboren
zijn (van boven). In elk geval niet in de zin zoals Johannes de aanwijzing gebruikt.
Er zijn zeker een klein aantal Evangelischen, buiten de charismatischen, die aanspraak maken
op een “tweede werk van genade”, die vermoedelijk geloven dat ze wederom geboren zijn en
beweren dat ze nimmer hebben gezondigd. Ze vergeestelijken per definitie deze passage door
te beweren dat het hun “geestelijke mens” of hun “nieuwe natuur” is die niet zondigt, alsof er
iets in hen is dat geheel apart staat van wie ze werkelijk zijn.
Dat is natuurlijk een volslagen misbruik van hetgeen staat in 1Johannes waar het over het
identificeren gaat en niets anders. Leden van het Lichaam van Christus worden
geïdentificeerd door hun getuigenis van het gered zijn, niet door hun vermogen om hun
zondige natuur te overwinnen. Het wonder en de kracht van God in de huidige bedeling wordt
weergegeven door het feit dat Hij onvolkomen en zondige mensen gebruikt om het goede
nieuws, van het evangelie van Christus, te verkondigen. Wij, evenals onze apostel Paulus, zijn
“vleselijk” en verkocht onder de zonde (Rom.7:14). Evenals Paulus kunnen we zeggen:
“Gal.2:20-21: 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus
leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God,
Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 21 Ik doe de genade Gods
niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs
gestorven.
Als Christenen, in het algemeen, beweren dat ze wederom geboren zijn, waarmee ze zeggen
dat ze een nieuwe geestelijke natuur bezitten, doen ze de genade van God geweld aan, om
maar niet te spreken van het feit dat ze een last op zich nemen die ze onmogelijk kunnen
dragen. Zonder twijfel komt er een dag wanneer allen van ons, die op Jezus Christus hebben
vertrouwd als hun Redder, opnieuw geboren zullen worden en dan zullen ze niet langer de
aanwezigheid van zonde in hun leven meer hebben. Die dag is de dag van verlossing, die dag
zal:
“…..de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods
nederdalen van den hemel; (1Thess.4:16-17).
En Hij ons weg zal nemen om voor altijd bij Hem te zijn. In die dag zullen onze verfoeilijke
lichamen veranderd worden in een lichaam dat gelijk is aan het verheerlijkte lichaam van
Christus.
Tot dan zijn we: “gered…en verzegeld met de Heilige Geest der belofte…..tot de dag der
verlossing. (Ef.2:8; 1:13; 4:30).
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