
Johannes 3:16
Jezus antwoordde en zeide tot hem:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt,
kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Noch op de positie van Nicodemus, noch op het feit dat hij in de nacht kwam en al helemaal niet op zijn hoffelijke en
flatteuze manier van aanspreken gaat Jezus in. Hij stoot direct door tot waar het om gaat. Het hart van de zaak en
daarmee het hart van - niet alleen! - Nicodemus. Het gewicht van de woorden van Jezus wordt onderstreept door het
plechtige ‘voorwaar, voorwaar’. Eén keer ‘voorwaar’ betekent al zoveel als ‘let op’, maar het twee keer ‘voorwaar’
heeft iets bezwerends, het laat geen ruimte voor ontsnapping. En daarbovenop komt dan nog eens het ‘tenzij’, terwijl
Jezus ook nog eens gezag afdwingt met het ‘Ik zeg u’.

Met slechts enkele woorden veegt Jezus alles waarvoor Nicodemus staat ondersteboven: tenzij iemand wederom
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Laat voor verder te lezen die woorden eens goed  doordringen.

Valt het u op dat Jezus niet zegt tenzij GIJ…, nee, Hij spreekt deze woorden niet alleen aan het in het duister - de
nacht - geleefde bestaan van Nicodemus, maar zoals al aangegeven aan elk hart dat Hem niet toebehoort, aan het
adres van elk mens die leeft in de nacht, de duisternis! Tenzij IEMAND (= wie ook!) wederom geboren wordt, kan
hij het Koninkrijk Gods niet ZIEN. Iemand die niet wedergeboren is/wordt, komt niet alleen het Koninkrijk van God
niet binnen, hij zal het zelfs niet zien! Zo iemand is voor eeuwig verloren, verdwijnt in de volstrekte duisternis, de
hel (alle (leugen)theorieën van ‘alverzoening’ of ‘herstel van alle dingen’ ten spijt!). Billy Graham zei ooit eens:
‘Goede daden brengen je niet in de hemel, slechte daden brengen je niet in de hel, maar het verschil in bestemming
wordt uitgemaakt door het al of niet wedergeboren zijn.’

Elk in Adam gevallen mens, zondaar (= een ieder), moet van bovenaf  geboren worden. Wat dat betekent? In Jeremia
31:18 staat: bekeer mij, dan zal ik mij bekeren. Dit vers drukt de betekenis haarscherp uit. Degene die dit zegt, is
allereerst door Gods Geest van bovenaf overtuigt in zijn hart van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8) en ziet
vervolgens dat Hij Jezus Christus als Verlosser, Heer en Koning in zijn leven nodig heeft. Hij hoort de stem van
Jezus aan zijn hart en buigt bij het kruis en spreekt dit uit. God werkt, de mens buigt en kiest voor het eeuwige leven,
het Koninkrijk van God.

Jezus ziet je nood, je eenzaamheid, je verdriet en noem maar op, en Hij wil wat graag in de nacht van je leven komen
om Het Licht te zijn. Maar allereerst en bovenal zal voor u, jou  duidelijk moeten zijn, of worden, dat u, jij een
zondaar bent en Gods vergeving nodig hebt. Van bovenaf is dat het eerste wat een hart zal moeten overtuigen, dan
pas kan na het belijden van de zonden, het erkennen een zondaar te zijn en vergeving nodig te hebben, het
verlossingswerk van Jezus Christus effectief worden. Bent u, ben jij wedergeboren? Wat is uw, jouw bestemming?
Voorwaar, voorwaar, tenzij…

Gebed
Dat Uw Geest overtuigt en het aangesproken leven buigt. Het gaat om eeuwig leven of eeuwig verloren gaan. Vader,
geef dat zij, die door de dwaling van alverzoening verblind zijn de ogen worden geopend. Openbaar Uzelf aan ons
hart, om Jezus wil en uit genade en doe dat leven dat de zekerheid mist zeggen: Vader ik weet dat ik een zondaar ben
en Uw vergeving nodig heb. Uw offer Here Jezus, gebracht voor mij, neem ik in dankbaarheid aan. Kom in mijn hart
en regeer mijn leven – U bent mijn Schepper, mijn God, mijn Koning.  Amen.


