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Joh 17: 2-3•
Wat is eeuwig leven? 
Eeuwig leven is de waarachtige God KENNEN. Ken je je God?

Wat is de doop? 
Je wordt pas gedoopt als je wedergeboren bent.

- betekenis: oud leven begraven (ongeloof, twijfel,… worden begraven) en 
nieuw leven in Christus
- Rom 6: 3
- Ons oud leven wordt begraven, maar Jezus had niet gezondigd. Hij had dus 
geen oud leven.


Wat is wedergeboorte? 
Als Jezus Christus in je leven komt. Je geest komt terug tot leven. Nieuw leven.

- Rom 6: 4-6, 8-9
- Als ons oud leven al begraven is, kunnen we niet meer sterven (geestelijk). 
Waarom? De dood heerst niet meer over Hem (= Jezus. En wij zijn 
wedergeboren in Christus…)
- Rom 6: 10-11: Wij zijn dus ook dood voor de zonde, en levend voor God in 
Christus.


Dood voor de Zonde, Levend voor Christus

Hoe kan je nu God kennen? 
Eerst wedergeboorte. Geen traditie / filosofie, maar de openbaring van wie God 
is. Onze geest is ook nieuw en communicatie met God is terug mogelijk. 
Wedergeboorte is het startpunt van iets nieuws.

Matt 3: 13-17 → de doop van Jezus (van Galilea). De doop is Gods wil, het 

vervullen van alle gerechtigheid.
Toen Jezus uit het water kwam, werd de hemel geopend. De doop is niet een 
gewone 'zwempartij'.

Matt 28: 19 → Het zendingsbevel: Maak discipelen van alle volken, doop hen in de 

Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen alles wat Ik u 
geboden hebben.



Hoe moeten we in de Geest groeien?
Matt 16: 13-23

3 soorten van openbaring:

1)  Wat zeggen de mensen over Mij? Menselijke wijsheid
2) Wie zegt u (de discipelen) dat Ik ben? Petrus antwoordde wat hij van de 
Vader had ontvangen via de Heilige Geest.
3) vers 23: openbaring van satan (ook via Petrus): deze openbaring is altijd 
tegen het plan van God. Dus wat mooi klinkt, is nog niet altijd van God.


1) en 3) deze soorten van openbaring komen via onze ziel.

God gebruikt iedereen. Hij heeft onze menselijke kennis niet nodig. Het 
belangrijkste is ons hart (dat naar Hem uitgaat).

Ef 1: 17 → om God te kennen hebben we de Geest van Wijsheid en van 

openbaring gekregen (= de Heilige Geest)

Een openbaring kan zeer simpel zijn. Bijv: Ik ben een kind van God en ben veilig in 
Zijn handen. 

Kol 1: 9-10

2 Kor 13: 13


