
Meteen kunnen wij met de deur in huis vallen. Niet ieder geboren mens is een kind 

van God! Je wordt het niet door naar een Katholieke kerk, Protestantse of 

evangelische kerk te gaan of daarin te worden opgevoed! Ook niet door een 

kinderdoop. Er gaat meer aan vooraf. Wij nemen de woorden van Jezus zelf: 

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt 

uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Joh.3:5  

Nicodemus was theoloog, maar begreep het eerst niet. Hoe is het mogelijk om nog 

eens geboren te worden? Je hebt een vader en een moeder welke elkaar lief 

hadden. Dat was de werking van het vlees. Doch Jezus spreekt over de Geest. 

Geboren worden uit water en Geest. Het water zijn de woorden van Jezus, het 

evangelie. De Geest overtuigt u van die waarheid. Het water keert wel soms terug. 

 

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een 

ieder, die van dit water drinkt, zal weder 

dorst krijgen; Johannes 4:14 maar wie 

gedronken heeft van het water, dat Ik hem 

zal geven, zal geen dorst krijgen in 

eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem 

zal geven, zal in hem worden tot een 

fontein van water, dat springt ten 

eeuwigen leven. 

De Samaritaanse vrouw geloofde in Jezus na het gesprek, ze stelde zich de vraag of 

Hij de Messias niet zou zijn, welke ze verwachten. Water was er om de dorst te 

lessen. Mensen die de zin van het leven willen begrijpen, zijn mensen met dorst. De 

vrouw geloofde de woorden, en werd zelf een bron voor anderen tot eeuwig leven. 

Jezus kende haar, zonder haar ooit te hebben gezien.  

De profeet Jeremia waarschuwde zijn volk, omwille dat ze een eigen godsdienst 

creëerden. Het vroege christendom werd beïnvloed door keizer Constantijn, en 

stichtte een eigen kerk met eigen on-Bijbelse doctrine, net als Israël. Predikers die 

geen water geven! (Judas 12) 

Jeremia 2:13 want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron 
van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit 
te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.  

Paulus gaf het predikte woord door, zoals nog velen vandaag doen en hij schrijft: 

En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van 
ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat 
het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. (1 Thess. 2:13) 



De mensen welke tot geloof in Jezus kwamen, deden dit niet ten gevolge van de 

spraakvaardigheid of door overtuigingskracht van Paulus . Ze namen wat hij sprak 

als werkelijk een woord van God! Dat was het levende water, welke een mens tot 

rust brengt. ( 2 Kor.5:17) Het werden nieuwe mensen voor de toekomstige nieuwe 

schepping.  

Wie nu niet beseft dat ons wereldje tenietgaat is blind. 

Wie tot geloof kwamen lieten zich dopen, na een bede tot vergeving van alle zonden.  

Efeziërs 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de 
vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, 

1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een 
afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot 

God, door de opstanding van Jezus Christus, 

Deze korte boodschap werd geschreven in de naam van Jezus en Hij nodigt u 

persoonlijk uit, Hij staat aan de deur van uw hart vandaag!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar 
mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en 

maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
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