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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie 2 

         ____________________    
 

DIE SALIGHEIDSPLAN VAN GOD 
WEDERGEBOORTE 

INLEIDING 
 
Die skepping van God word ingedeel in drie koninkryke naamlik:  
(1) Diere koninkryk. 
(2) Plante koninkryk  
(3) Minerale koninkryk. 
Alles in die skepping sorteer onder een van die drie koninkryke.  Op geen wyse kan van een koninkryk oorgegaan 
word na 'n ander nie. 'n Boom kan nie 'n dier word of 'n klip ‘n boom nie. 
 
Alle lewende wesens, die mens ingesluit, sorteer onder die diere koninkryk. 
Wanneer na die Woord van God gekyk word, vind mens dat daar 'n vierde koninkryk 
bestaan naamlik, die koninkryk van God. Hierdie koninkryk is 'n geestelike koninkryk en net soos in die geval met 
die ander koninkryke kan mens nie uit hom of haarself oorgaan in die koninkryk van God nie. Hiervoor is daar 'n 
spesifieke vereiste wat WEDERGEBOORTE genoem word. 

1.   WAT IS WEDERGEBOORTE? 
 
Wedergeboorte is om deur die Heilige Gees in die koninkryk van God gebore te word. Dit is 'n geestelike 
geboorte. Johannes 3:3-7: “Jesus antwoord en sê vir hom Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie 
weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodèmus sê vir Hom: Hoe kan 'n mens as hy 
oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus 
antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die 
koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 
Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie.” 

2. HOEKOM MOET MENS WEERGEBORE WORD? 
 
Om weergeboorte reg te verstaan moet ons eers na die SONDEVAL kyk. 
'n Besondere verhouding het tussen God en die eerste mens (Adam) ontstaan deur dat Adam die kroon van God 
se skepping was en hy as direkte verteenwoordiger van God en ook as heerser van die aarde bekroon was. 
God het ‘n duidelike opdrag aan Adam gegee: Genesis 2:16-17: “En die Here God het aan die mens bevel gegee en 
gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan 
mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” 
Adam het die opdrag wat God aan hom gegee het, doelbewus verontagsaam en gedoen wat God hom beveel het 
om nie te doen nie. Hy het van die boom waarvan hy verbied was geëet. Genesis 3: 6: “Toe sien die vrou dat die 
boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat mens kan 
begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en sy eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het 
geëet” 
Hierdie oortreding van Adam het 'n skeiding tussen die mens en God veroorsaak wat ook "geestelike dood" 
genoem word. Adam het hierdeur in sonde verval en 'n sondige wese geword en sy kroon as heerser op die 
aarde oor alles wat God geskape het, aan die Satan oorgegee. 
Die vraag is: Wat het Adam se sonde dan met die mens van vandag te doen, waarom ly ons onder dit wat soveel 
eeue gelede gebeur het? 
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Geen mens kan losgemaak word van die daad wat deur Adam gepleeg was nie in die sin dat alle mense uit Adam 
gebore is. Ons was in die lendene van Adam en deurdat ons een met hom was het ons die sondige natuur saam 
met hom deelagtig geword. Derhalwe is daar 'n skeiding tussen mens en God wat herstel moet word. 
Handelinge 17:26, "En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te 
woon,..." 
Romeine 5:12, "Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en 
so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.” 
Psalm 51:7, “Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang." 
 
Om hierdie verhouding tussen God en die mens weer te herstel, het God 'n plan in werking gestel wat die 
SALIGHEIDSPLAN VAN GOD genoem word. In kort word daarna verwys as WEDERGEBOORTE. 

Om terug te keer na die vraag hoekom mens weergebore moet word is die antwoord as volg. 
(1.) Om die verhouding tussen die mens en God te herstel. 
(2.) Sodat die mens regverdig kan word voor God. 
(3.) Dat mens 'n kind van God kan word deur die redding van mens se kosbare siel.  
(4.) Dat mens die ewigheid in die teenwoordigheid van God kan deurbring 
 
3. WIE MOET WEDERGEBORE WORD? 
 
Dit is op alle mense van toepassing wat gered en 'n kind van God wil wees om sodoende die ewigheid saam met 
Hom deur te bring. Romeine 3:23, "want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God." 

4.   HET DIE MENS ENIGE AANDEEL IN SY REDDING? 
 
4.1 Die primêre aandeel van die mens in redding is BEKERING. 
Die eerste woorde wat die Here Jesus gespreek het toe Hy met Sy bediening begin het was: Matt. 4:17, “Van toe 
af  het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom." 
Wat beteken "bekeer jou"? Dit is om op mens se lewensweg ‘n 180 grade omdraai te maak en die eerste tree na 
God te gee. Mens keer die rug op die werke en begeertes van die wêreld wat deur Satan daargestel is om 
die mens te verlei en weg te trek van God af, en wend jou tot die dinge wat vir die Here welbehaaglik is.   
Is bekering wedergeboorte?   Nee - Bekering is die eerste tree op die weg na wedergeboorte. 
4.2 Die tweede aandeel wat die mens in sy redding is om die Here Jesus Christus aan-te-neem as mens se 
persoonlike Verlosser en Saligmaker. 
Johannes 1:12, "Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, 
aan hulle wat in sy Naam glo;" 
 
5.   IS WEDERGEBOORTE NET VIR SEKERE MENSE? 
 
Nee - God het geen witbroodjies nie. 
Rom. 3:10-12, 23 - "soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat 
verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is 
niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.. ..want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die 
heerlikheid van God" 
2Petrus 3:9, “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en 
wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.” 
 
6.  KAN MENS HOM/HAARSELF WEDERBAAR? 
 
Nee - Daar is niks wat in die mens is of wat die mens besit wat goed genoeg is om mens se kosbare siel los te kan 
koop nie. Bekering is die mens se verpligting, wedergeboorte is God se werk. 
Efesieërs 2:8-9, "Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie 
uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie." 
IKor. 15:50, " Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook 
beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie." 
Joh. 1:13, "wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is." 
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Psalm 49:8-10, "Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie; hy kan aan God sy losprys nie gee nie (want die losprys van 
hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend), dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie." 
Rom. 3:24, "en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is." 
 
7.   HOE WORD MENS WEERGEBORE? 
 
Om in die geloof die Here Jesus Christus aan te neem as mens se persoonlike Verlosser en Saligmaker. Joh. 1:12, 
"Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy 
Naam glo." 
Verduidelik die stappe van die SALIGHEIDSPLAN of-te-wel hoe om wedergeboorte deelagtig te word. 
 
7.1 BEWUSWORDING - Om ontevrede te word oor die lewe wat mens lei en dinge wat mens doen. Dit word 

ook "ontwaking" genoem. 
7.2 BEHOEFTE - Om 'n beter lewe te wil lei en ‘n begeerte ontwikkel om 'n kind van God te word. 
7.3 BESEF - Mens besef dat jy verlore is en vêr tekort skiet om iets te kan doen om jou uit jou verlore toestand 

te verlos. 
7.4 BEROU - Dit is 'n werklike sonde besef en bewuswording dat mens sonder God is en geheel-en-al  
                verlore is. Mens het berou oor die dinge wat mens doen wat God mishaag. 
7.5 BELY - Dat mens 'n verlore sondaar is en die Here teleurgestel het en verdoem is tot die ewige verderf.  
               Belydenis gaan gepaard met smeking om sonde vergifnis. 
7.6 BEKEER - Keer mens se rug op die bose werke van die duiwel en dit wat hy deur die wêreldse verleidinge en 

plesiere bied en rig jou tot God en die dinge wat vir Hom welbehaaglik is. Hierdie is die verantwoordelikheid 
van mens self. 

7.7 BEVRY - Bevryding van die slawerny van die duiwel as sy dienskneg of diensmaagd en verlossing van sy 
heerskappy en oorgebring (gebore) in die koninkryk van God. Dit is weergeboorte wat alleen deur die 
Heilige Gees bewerk kan word. Wedergeboorte geskied alleen om die Here Jesus Christus deur geloof aan-
te-neem as mens se Verlosser en Saligmaker op grond van Sy genade en nie deur enige verdienste van die 
mens nie. Rom. 3:24, "en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat 
in Christus Jesus is”. Mens is nou deur God geregverdig om Sy kind te mag wees. Tussen ‘bekeer’ en ‘bevry” 
is daar nie ‘n spesifieke tydsduur nie. Met sommige mense gebeur dit in een oomblik en ander is daar 'n 
onbepaalde tyd wat verloop. Waar daar 'n tyd tussen die twee ondervindings verloop lê die fout egter nie 
by God nie, maar wel by die mens self. 

7.8 BEDANK - Uit dankbaarheid vir die verlossingswerk wat die Here vir mens gedoen het bedank, loof en prys 
mens Hom. 

7.9 BEVESTIG - Deur die Woord en ‘n innerlike hartsvrede bevestig die Heilige Gees dat mens nou 'n  
                kind van God is. Rom. 8:16, "Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.” 
7.10 BEWERK - Mens stel jouself nou beskikbaar tot God om diensbaar in Sy akker te wees en deur Hom gebruik 

te word. Rom. 6:13, "En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid 
nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as 
werktuie van geregtigheid in die diens van God" 

7.11 BEVREDIGING - Die Here en die dinge van die Here is die verlustiging van mens deur sy Woord te bestudeer 
en om met Hom te kommunikeer deur gebed. Psalm 37:4, "…en verlustig jou in die Here;" 

7.12 BORREL - Die Heilige Gees is nou soos 'n fontein wat uit mens se 
binneste borrel in getuienisse en eerbetoning aan die Here en sodoende die lewe van hoop aan ander uit te 
straal. Job. 7:38, "Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei." 

 
8.   HOEKOM VIND WEDERGEBOORTE DEUR DIE HERE JESUS PLAAS? 
 
8.1 God die Vader het Hom as geskenk aan die wêreld gegee. 

 Joh. 3:16, 17 "Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen 
wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld 
gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word." 
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8.2 Hy het die wil van sy Vader uitgevoer en het terwille van ons oortredinge Homself as Offer in die ganse 
mensdom se plek gestel.  
Heb. 10:9-10,14 "en Hy het daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om 
die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een 
maal.. ..Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word." Jesaja 53:5-6,10 "Maar Hy is 
terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons 
vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal 
soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom 
laat neerkom.. ..Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak;" 

8.3 Hy het in ons plek gesterf. 
Rom. 5:6,8 "Maar toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.. ..maar 
God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was." 

8.4 Hy het ons sondes op Hom geneem.  
2Kor. 5:21, "Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word 
geregtigheid van God in Hom." 
 
 

8.5 In Hom is ons met God die Vader versoen. 
 2Kor. 5:18-19,"En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die 
bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het 
deur hulle hul misdade nie toe te reken nie..." 

8.6 Hy is die fondament waarop die Christelike lewe gebou word.  
IKor. 3:11, "Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus." 

8.7 In Hom alleen is die saligheid.  
Hand. 4:12 "En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel 
wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered kan word nie." 

8.8 Sy offer was vir God aanneemlik.  
Jes. 53:10, "Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel;” 

8.9 In Hom alleen is die ewige lewe.  
Joh. 3:14,15,36 "En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens 
verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.. ..Hy 
wat in die Seun glo, het die ewige lewe;..." 1 Joh. 5:12,13 "Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun 
van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van 
God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God."  
Spreuke 8:35, "Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here." 

 
9.   WAT IS DIE RESULTAAT VAN WEDERGEBOORTE ? 

 
9.1 Mens word 'n kind van God.  

Joh. 1:12, "Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te 
word,..." Efesieërs 2:19, "So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar mede burgers van die 
heiliges en huisgenote van God." 

9.2 Mens ontvang die ewige lewe.  
Efe. 2:4-5, "Maar God wat ryk is in 
barmhartigheid, het deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die 
misdade, lewend gemaak saam met Christus - uit genade is julle gered” 

9.3 Mens ondervind vrede by God.  
Rom. 5:1, "Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus 
Christus..” 

9.4 Mens word 'n nuwe skepsel.  
2Kor. 5:17, "Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit 
het alles nuut geword." 

9.5 Mens word mede erfgenaam saam met Christus.  
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Rom. 8:17, "en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van 
Christus,..." 

9.6 Mens word geseën met alle geestelike seëninge in die hemel.  
Efe. 1:3, "Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike 
seëninge in die hemele in Christus." 

9.7 Mens word deelgenote van die hemelse roeping.  
Heb. 3:1, "Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping,..." 

9.8 Mens word deelgenote van die heerlikheid wat geopenbaar sal word.  
1 Pet. 5:1 “Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van 
Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word:" 

9.9 Mens word deelgenote van Christus.  
Heb. 3:14, "Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die 
einde toe onwrikbaar vashou;" 

9.10 Mens word deelgenote van die goddelike natuur.  
2 Pet. 1:4, "waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote 
kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die 
wêreld is." 

 

10.  WAT WEDERGEBOORTE NIE IS NIE. 
 

10.1 Dit is nie vrywaring van sonde nie. 
10.2 Dit neem nie sondige begeertes weg nie. 
10.3 Dit maak mens nie beter as ander nie. 
10.4 Dit beteken nie dat mens gearriveer het nie. 
10.5 Dit neem nie mens se liggaamlike drange weg nie. 
10.6 Dit waarborg nie onafgebroke sonskyn nie, inteendeel, die duiwel is nou mens se vyand. 
10.7 Dit beteken nie dat mens nou vir altyd gered is en maar kan leef soos mens wil nie. In die Woord van God 

bestaan geen leerstelling van eenkeer gered altyd gered nie. Die Here Jesus het aan die Fariseërs gesê: 
Matt. 3:8, "Dra dan vrugte wat by die bekering pas." Joh. 15:2,6, "Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem 
Hy weg;.. ..As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit 
bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand." Heb. 6:4-6, "Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal 
verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie 
woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het om die weer 
tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot 
skande maak." 
 2Pet 2:20-22, "Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die 
besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan 
het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die 
geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod 
wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord se: Die hond het 
omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol." 

 
11. WAT GEBEUR MET DIE MENS WAT NIE WEERGEBORE IS NIE? 

 
11.1 Die oordeel van God rus op so ‘n persoon. Joh. 3:18,36 "Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar 

hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van 
God nie.. ..Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe 
nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom." 

11.2 Hulle is bestem vir die ewige verderf Spreuke 8:36, "Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat 
my haat, het die dood lief" Psalm 49:15, "Soos skape word hulle bestem vir die doderyk; die dood is hulle 
herder,.." 

11.3 Hulle is sonder God en vir ewig verlore. 1 Joh. 5:12,".. .wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie." 
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11.4 Hulle gaan die ewigheid in die hel deurbring waar die vuur nie uitgeblus sal word nie en die wurm nie sal 
sterf nie. Open. 20:15, "En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in 
die poel van vuur gewerp." Markus 9:48, "waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie." Jes. 
66:24, "En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen My opgestaan het; want hulle wurm sal 
nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees." 

 
Salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. 
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Toets  2   
Wedergeboorte 

 
 

1.  Watter vier koninkryke bestaan daar? 
 

a. ___________________________________ 
 

b. ___________________________________ 
 

c. ___________________________________ 
 

d. ___________________________________ 
             
2.  Wat is die vereiste om oor te gaan in die Koninkryk van God ? 
 
___________________________________________________________________________________  
           
3.  Omskryf wat jy verstaan onder die begrip “Wedergeboorte”. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  
           
4.  Noem vier redes waarom mens wedergebore moet word. 
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________ 
 

c. _____________________________________________________________________________ 
 

d. _____________________________________________________________________________ 
 

             
5.  Wie moet almal wedergebore word ? 
 
___________________________________________________________________________________  
           
6.  Is bekering dieselfde as wedergeboorte ? Hoekom sê jy so? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  
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7.  Watter twee dinge moet die mens doen sodat God hom/haar kan wederbaar ? 
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________  
         
8.  Wat verstaan jy ook onder die volgende terme? 
 

a. Bewuswording:  ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

b. Bevry:    ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

c. Bekeer:   ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

d. Bely:   ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

e. Bevestig:  ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
             
9.  Wedergeboorte vind deur bemiddeling van Jesus Christus plaas. Noem vyf redes waarom jy so dink? 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 

d. ______________________________________________________________________________ 
 

e. ______________________________________________________________________________ 
 
10.  Wanneer ‘n mens wedergebore word behoort ‘n mens die verandering te kan sien.  Noem vyf 
veranderinge wat plaasvind. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 

d. _____________________________________________________________________________ 
 

e. ______________________________________________________________________________ 
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11.  Wat gebeur as ‘n mens Jesus nie aanneem en Hy ‘n mens nie wederbaar Deur Sy Gees nie?   
Noem drie dinge. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
            

12.  Glo jy dat as ‘n mens eenkeer gered is, altyd gered bly?  Hoekom dink jy so? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
             
13.  Red die Here net party mense?  Hoekom sê jy so? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
             
14.  Is die volgende stelling waar of vals? 
       “As ek glo en mooi lewe, Sondagskool en jeug toe gaan, is ek wedergebore.” 
 
Waar___________    Vals___________ 
 
Hoekom sê jy so? ____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
             
15.  Gee jou persoonlike getuienis, van hoe jy ‘n kind van God geword het. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


