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Wedergeboorte 
1  Paliggenesia (palingenesia): 2 x: Tit. 3:5 en Mt. 19:28. 

< palin = wederom 138, weder 2, weder(keren) 1, wederom(komen) 1; 142 x. 
1) weder of terug: Mk. 11:27.  
2) weder(om), opnieuw of nogmaals: Mt. 4:8; Mt. 19:24; 2Kor. 13:2; ≈ voor de 2e keer.  

 
+ genesis of genesia (= geboorte: Mt. 1:18; Mk. 14:6; Jak. 1:23); ≈ wording; verwekking).  

  Paliggenesia: geboorte voor de 2e keer 6 weder, opnieuw.  
  Bijbels principe: 1e  is tijdelijk, 2e  is blijvend.  
 Schepping (v.a. geboorte) 6 nieuwe schepping (2Kor. 5:17: in Christus zijn; v.a. wedergeboorte).  
 
2 Anagennaoo: 2 x: 1Pt. 1:3; 1Pt. 1:23.  
 < ana → < anoo = boven 6 (Jh. 2:7; Jh. 8:23; Hd. 2:19 (hemel); Gal. 4:26 (Jeruzalem); Kol. 3:1,2); opwaarts 2 (Jh. 

11:41; Hb. 12:15), van boven 1 (Fil. 3:14: roeping Gods); 9 x. 
 1)  boven  Kol. 3:1,2: zoek/bedenk die dingen die boven zijn (positie van Christus aan de rechterhand  

   Gods); Jh. 8:23: Ik ben van boven (uit de hemel) = ek anoo. 
 2) omhoog  bijv.: anabainoo: omhoog-/opgaan. 
 3)  opnieuw  (≈ weder, terug, her-: bijv.: anakainizoo = wederom vernieuwen). 
 4) voorzetsel  geeft ook de intensieve vorm van het werkwoord aan waarmee het verbonden is.  
 
 + gennaoo = geboren worden 42, gewinnen 41, baren 5, genereren 3, telen 2, voortbrengen 2, ontvangen 1, 
gebo- rene 1; 97 x. NBG-vert.: verwekken (Mt. 1:2: vader); baren (moeder); ≈ voortbrengen: Lk. 1:13,57; Jh. 1:13 en 
3:6.  
  
 Anagennao: omhoog, naar boven toe geboren zijn: richting aangevend. 
 Kol. 3:1,2! Niet de aardse dingen centraal, maar die van God. Gericht op het Jeruzalem dat boven is (Gal. 4:26;  
 Hb. 12:22-24) en op de roeping Gods die van boven is (Fil. 3:14) en op de wijsheid die van boven is (Jak. 3:15,17).  
 
 Vergelijk: Jak. 1:18: Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid …  
 Baren: apokueoo (2 x; Jak. 1:15,18). Griekse woordenboek: baren, werpen; < kueoo: zwanger w/z, dragen. ≈ 

voortbrengen.  Door het Woord der waarheid (Ef. 1:13). Wedergeboorte door het Woord van God (1Pt. 1:23). 
 
3 Artigennètos: 1 x: 1Pt. 2:2 (nieuwgeboren)  
 < arti = nu 28, (tot) nog toe 3, (van) nu aan 2, nu terstond 1, deze tegenwoordige 1, over (zijn) 1; 36 x;  ≈ pas, 
net.  

 
+ gennètos (2 x): geboren (Mt. 11:11; Lk. 7:28: van(uit) vrouwen geboren); < gennaoo (= gewinnen, 
verwekken, baren 6 voortbrengen). Wedergeboorte is het begin van het nieuwe leven! niet het 
einddoel. 
 

 Artigennètos: pasgeboren 6 nog niet zo lang geleden wedergeboren geworden. 
 
4 Gennaoo + anoothen: 2 x: Jh. 3:3,7. 
 < gennaoo (= verwekken (Mt. 1:2: vader); STV: gewinnen; baren (moeder) . voortbrengen: Lk. 1:13,57;  
 Jh. 1:13; Jh. 3:6). 
 
 + anoothen: van (apo) boven 5, boven 2, van (ek) boven af 1, van voren aan 2, wederom 2, van over lang 1; 13 x. 
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1) van boven: Jh. 3:31,32 (t.o. uit de aarde; . uit de hemel); Mt. 27:51; Mk. 15:38; Jh. 19:11,23; Jak. 1:17 (vol- 
maakte gift); Jak. 3:15,17 (wijsheid). 

 2)  van overlang: Hd. 26:5. 
 3)  van voren aan: Lk. 1:3; Gal. 4:9 (+ wederom = palin). 
 4) wederom: Jh. 3:3,7 (+ geboren worden). 
 
 Gennaoo + anoothen: geeft de oorsprong aan: van boven (af) geboren zijn.  
* Wedergeboorte . uit de Geest geboren zijn (Jh. 3:6). Dé Geest is God, de Heere (2Kor. 3:17). 
 
 
* Uit God geboren zijn (Jh. 1:13: gennaoo + ek theou); 1Jh. 3:9; 4:7; 5:1,4,18.    
 
 
* Uit God geboren zijn ≈ een kind van God: o.a. Jh. 1:12; Ro. 8:16; Fil. 2:15; 1Jh. 3:1,2. 
 
 
* Wedergeboorte ≈ een nieuwe schepping zijn: Gal. 6:15. 
  2Kor. 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 

  ziet, het is <alles> nieuw geworden. 
 
 
* Een nieuwe schepping ≈ de nieuwe mens:  

Ef. 4:24 En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en hei- 
  ligheid. 
Kol. 3:10 En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld  

  Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
 
* Een nieuwe schepping ≈ de inwendige (mens):  

2Kor. 4:16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt  
  nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.  
 

 
* Een nieuwe schepping ≈ in Christus Jezus geschapen zijn: 

Ef. 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God  
  voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

 
 
*  Wedergeboorte ≈ vernieuwing des Heiligen Geestes (Tit. 3:5).  
 Vergeleken met stromen van levend water: 

Jh. 7: 38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit  
  zijn buik vloeien.  

39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want  
de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) 

Jes. 44:3  Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw  
  zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. 
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Belofte van de Geest m.b.t. de wedergeboorte van Israël: Jes. 32:15; Jes. 44:3; Eze. 36:(25-)27; Eze. 
37:14 (Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven); Eze. 39:29 (wanneer Ik Mijn Geest over het huis 
Israëls zal hebben uitgegoten); Joël 2:28; Za. 12:10 (de Geest der genade en der gebeden).  


