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In de Bijbel staat dat God niet meer terugkijkt 
naar de tijd waarin je Hem niet kende, maar 
dat Hij nu overal de mensen oproept om een 
nieuw leven met Jezus te beginnen (Hande-
lingen 17:30). Dat nieuwe leven ontvang je 
als een cadeau van God als je wilt doen wat 
Jezus zegt en gelooft dat God Hem uit de 
dood heeft opgewekt. (Romeinen 10:9). Jezus 
noemde dit nieuwe leven ‘wedergeboorte’, 
een verandering die zo groot is alsof je op-
nieuw geboren wordt. Je kunt wedergeboor-
te vergelijken met rups Poppy die veranderd 
werd in een schitterende, kleurige vlinder. Je 
mag dan je oude leven met zijn zinloosheid en 
verkeerde dingen achterlaten en een nieuw 
leven vol liefde en blijdschap ontvangen.

In Jezus’ eigen woorden:
“Wie op een gewone, menselijke manier 
geboren wordt, zal een keer sterven. 
Maar wie geboren wordt door de Geest, 
zal eeuwig leven. Wees dus niet verbaasd 
als Ik zeg: jullie moeten op een nieuwe 
manier geboren worden.” 
(Johannes 3:6-7)
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Poppy deed altijd hetzelfde. Elke dag maar 
een beetje rondkruipen en van de groene 
blaadjes eten. Als hij naar de andere rupsen 
keek, zag hij dat ook zij alleen maar hetzelfde 
deden. ‘Er moet toch meer zijn dat dit?’ vroeg 
Poppy zich regelmatig af. ‘Ben ik hier dan voor 
geboren?’
 
Steeds vaker trok Poppy zich in een rustig 
hoekje terug om na te denken. Ondanks alle 
andere rupsen om zich heen voelde hij zich 
best eenzaam. In de loop van de tijd ging hij 
meer en meer twijfelen. ‘Is er wel iemand die 
echt van mij houdt?’ Daarnaast besefte hij 

steeds meer dat hij 
fouten maakte en 
bleef maken. Hoe 

goed hij zijn best 
ook deed, het lukte 

niet om een be-
tere rups te wor-
den. Soms sprak 
Poppy hierover 

gezeten. Tot zijn verbazing ontdekte hij 
dat hij vliegen kon! Duizend kleuren be-
dekten zijn buik en rug. 

Hij was niet meer de oude 
rups, hij had een nieuw 
leven ontvangen. De wereld 
lag voor hem open!

Heb je ooit weleens opnieuw wil-
len beginnen? Ja? Het verhaal van 
Poppy de rups laat zien dat dit kan.

met zijn vrienden, 
maar niemand leek
hem te begrijpen. 
Sommigen lachten
hem zelfs uit.

Zou de Grote Schepper die alle dieren en men-
sen heeft gemaakt Poppy kunnen helpen? Te-
ruggetrokken in zijn kleine hoekje vertelde de 
rups in gedachten zijn zorgen en twijfels aan 
God. Er kwam vrede in zijn hart toen hij begon 
te begrijpen dat een nieuw leven mogelijk was 
voor hem én al zijn vrienden. Hij moest daar-
voor wel de keuze maken om zijn oude ver-
trouwde rupsenleventje los te laten en ruimte te 
geven aan wat van binnen nodig was om nieuw 
te worden. Een beetje bibberig zei Poppy ‘ja, dat 
wil ik’, want hij wist niet wat er zou komen.

In de weken die volgden begon Poppy lang-
zaam te veranderen. Hij merkte hoe de Schep-
per hem helemaal nieuw maakte, van binnen 
en van buiten. ‘Dit wordt prachtig’, dacht hij op 
een zomermorgen. Het kriebelde en hij wilde 
niets liever dan de wereld opnieuw bekijken, 
nadat hij zolang in zijn donkere hoekje had 
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