Op weg naar Pasen!
Deel 7

De laatste 18 uur

Wedergeboorte

Advies
Neem eerst met elkaar deze handleiding door.
Kijk daarna deel 7 van: Het wonder aan het kruis.
Deze video van 15 minuten is te vinden bij de kringstudies op de site.
Sluit dan de avond af.
Het zevende wonder van het kruis: de wedergeboorte
Kerntekst
Ik zal u een nieuw hart geven (en nieuw en goede verlangens) en een nieuwe geest in u
planten. Ik zal uw van zonden versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees
ervoor in de plaats geven. Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten
gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag. (Ezechiël 32:26-27 HB)
Het moment dat Jezus sterft.
Volgens veel Bijbelgeleerden stierf Jezus aan het kruis op vrijdag 7 april, 30 na Christus, om
ongeveer 15.00 uur. Om 18.00 uur begint de grote sabbat van het Paasfeest en voor die tijd
moeten de lichamen van de gekruisigden verwijderd zijn. We hebben al gelezen dat de
soldaten de benen van de twee misdadigers breken, maar dat Jezus op dat moment al
gestorven is. Wel steekt één van de soldaten een speer in Jezus’zij. Meteen komt er bloed en
water uit. Waarom doorstak die Romeinse soldaat het lichaam van Jezus? Waar was dit goed
voor? Net als de geseling en de kroning met de doornenkroon vond het doorsteken van
Jezus’zij niet per ongeluk plaats. (Zacharia 12:10). Met deze profetische handelingen wil de
grote Regisseur jou duidelijk maken wat het wonder van het kruis voor jou betekent. Op het
moment dat de speer de rib van Jezus trof, stierf jouw oude mens. Het bloed van Jezus
verlost jou van je zonden. Het kruis verlost jou van je zondige natuur. Je wordt een nieuwe
mens en dat is een bovennatuurlijk wonder.
Pesach en Jezus
We kunnen er nu niet diep op ingaan, maar er is een geweldig verband tussen de viering van
het Joodse Pesachfeest en het lijden en sterven van Jezus. Hieraan kun je zien dat God alles
tevoren had geregisseerd en dat zelfs de Joodse wet en traditie treffend heen wijzen naar
alles wat Jezus in de laatste achttien uur van zijn leven op aarde heeft doorgemaakt.
Terwijl Jezus op Golgotha wordt gekruisigd, gaan in de tempel de rituelen ter voorbereiding
op het Pesachfeest gewoon door. Op het negende uur- het moment dat Jezus aan het kruis
wordt genageld- wordt in de tempel het offerlam voor het brandoffer vastgebonden aan de
hoorns van het altaar. Zes uur later wordt het lam geslacht en het bloed op het altaar
gesprenkeld. De Israëlieten brengen het bloed aan op de deurpost van hun huis. Dit is exact
het tijdstip waarop Jezus uitroept: ’Het is volbracht!’. Het paaslam voor de natie en het
Paaslam voor de wereld sterven op hetzelfde moment.
Een andere overeenkomst is het feit dat de botten van het pesachlam niet gebroken
mochten worden. (Exodus 12:46 en Numeri 9:12) Ook de benen van Jezus werden niet
gebroken.
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Vraag
Verwonder je over de gedetailleerde regie van God die Hij heeft vastgelegd in de weten voor
de Joden en zijn Meesterplan voor de wereld. Zie je nog meer verbanden?
Lees samen: Johannes 3:1-8
Een nieuwe generatie kinderen van God
Op het moment dat één van de soldaten zijn speer in Jezus’zij steekt, komt er water en
bloed uit. Een geboorte begint altijd met het vrijkomen van water en bloed. Toen het water
en het bloed uit het lichaam van Jezus stroomde, was dit het begin van jouw
wedergeboorte. Jezus bracht aan het kruis een nieuwe generatie kinderen van God voort.
Hij is niet alleen het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is als een
moeder, die leven geeft aan een nieuw mens.
Het Griekse woord voor ‘zijde’ is pleura en betekent tevens ‘rib’. De speer in Jezus’zijde doet
denken aan Genesis, waar staat dat God uit de rib van Adam een nieuwe mens schiep: Eva.
Zoals God Eva vormde uit de rib van Adam, zo vormde Hij een nieuwe mens uit Jezus.
Door het wonder van het kruis is er een nieuwe mensheid uit Jezus geboren. Het wonder
van het kruis brengt een totaal nieuwe schepping voort: Als u christen wordt, wordt u van
binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel
nieuw leven begonnen (2 Korintiërs 5:17 HB) Zonder het kruis zou het wonder van de
wedergeboorte nooit in jouw leven hebben kunnen plaatsvinden.
De wedergeboorte
Wedergeboorte is geen abstract begrip, maar een werkelijkheid die je mag ervaren.
In je bekeringsproces zijn een aantal stappen te herkennen, die in elkaar overvloeien:
1. God openbaart zichzelf aan iemand.
2. Er ontstaat een innerlijke overtuiging in het hart van de mens die openstaat voor de
werking van de Heilige Geest.
3. De mens neemt in geloof Gods genadeaanbod aan door ervoor te kiezen Jezus als zijn
Verlosser en Heer te aanvaarden.
4. De wedergeboorte vindt nu plaats door de Heilige Geest. Dit is een genadegeschenk
van God.
Je ervaart het levend maken van je geest in je hart, waarmee je niet alleen voelt dat je
veranderd bent, maar vooral weet dat je veranderd bent: De Geest zelf getuigt met onze
geest dat wij kinderen van God zijn (Romeinen 8:16).
Kenmerken van wedergeboorte
Enkele van de meest opvallende kenmerken van nieuw leven zijn:
• Zeker weten dat je nieuw leven hebt ontvangen
• Het ervaren van een diepe vrede
• Gezonde honger naar geestelijk voedsel (vooral naar de Bijbel)
• Verlangen om God te dienen
• Graag willen vertellen over Jezus
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Vraag
Herken je dit? Weet je nog meer te benoemen? Er zijn veel mensen die zich christen
noemen, maar Hem niet betrekken in hun dagelijks leven. Hoe denk je daarover?
Zijn natuur wordt jouw natuur
Opnieuw geboren zijn betekent: niet meer ik, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:220 NBG).
Dit betekent dat Jezus’leven jouw leven wordt. Van nu af aan wordt de liefde van Jezus jouw
liefde. Zijn blijdschap wordt jouw blijdschap, Zijn wijsheid wordt jouw wijsheid. Zijn geduld
wordt jouw geduld. Zijn vriendelijkheid wordt jouw vriendelijkheid. Zijn kracht wordt jouw
kracht. Zijn overwinning wordt jouw overwinning. Zijn natuur wordt jouw natuur. Jij bent
onafgebroken aangesloten op een bron die nooit zal opdrogen: Jezus Christus.
Paulus vat dit als volgt samen: Want voor mij is leven Christus..(Filippenzen 1:21 GN).
Je wordt een compleet nieuw mens, een nieuwe schepping: Daarom als iemand in Christus
is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden
(2 Korintiërs 5:17).
Opnieuw geboren zijn is te vergelijken met een moderne harttransplantatie. Het doodzieke
hart- verhard door de zonde- wordt vervangen door een nieuw warm hart; het hart van
Jezus. En doordat de Heilige Geest, die de Geest van Jezus genoemd wordt, in jou komt
wonen, zul je doen wat Hij van je vraagt. Als jij opnieuw geboren bent, heeft de Heilige Geest
het leven van Jezus Christus in jou geplant. Dan groeit dat nieuwe leven in jou en openbaart
zich steeds krachtiger, waardoor het beeld van Jezus in jouw leven steeds meer zichtbaar
wordt. De Geest van Jezus gaat het leven van Jezus in je leiden.
Jezus wil zijn relatie met jou elke dag versterken. Hij is het die in jou woont. Hij is het die in
jou overwint. Hij is het die je helpt om je partner lief te hebben. Hij is het die je helpt om
anderen te vergeven. Hij is het die geworsteld heeft tegen de zonde en heeft overwonnen.
Zolang je leeft in intimiteit met Jezus-in gesprek blijft met Hem- heeft zonde geen macht
over jou. Wat een ontspanning geeft dit! Maar als je je intimiteit met Hem verliest, verlies je
alles en leef je als vogelvrij verklaarde. De zonde heeft je dan zo te pakken. Verleiding komt
alleen tot je als je geen intieme, persoonlijke relatie met Jezus Christus hebt.
Wees je steeds weer bewust hoe God jou ziet in Christus en laat je niet verleiden door de
leugens van de tegenpartij!
Wie ben jij in eenheid met Christus?
Door het wonder van het kruis ziet God jou nooit meer los van Jezus. Jezus heeft zich één
gemaakt met jou. Door jouw schuld- en geloofsbelijdenis mag jij je nu één maken met Hem.
In eenheid met Christus verklaart Hij jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt:
• Omdat Christus rein is,
verklaart God jou nu in eenheid met Christus ook als rein.
• Omdat Christus heilig is,
verklaart God jou nu in eenheid met Christus ook als heilig.
• Omdat Christus rechtvaardig is,
verklaart God jou nu in eenheid met Christus ook als rechtvaardig
• Omdat Christus volmaakt is,
verklaart God jou nu in eenheid met Christus ook als volmaakt.
Wat was voor jou in deze lessen de grootste ‘eyeopener’?
Bron: De laatste 18 uur - Wilkin v.d. Kamp
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