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Bekering 
Wat is bekering?  
 

Bekering = ommekeer  
Bekering is een belangrijke koerswijziging in je leven. We 
kennen allemaal het verkeersbord dat we tegenkomen 
bij afritten van autosnelwegen. Het is bedoeld om te 
voorkomen dat mensen tegen de verkeersstroom in gaan 
rijden en de afrit als oprit voor de snelweg gaan 
gebruiken. Zoiets is natuurlijk levensgevaarlijk en als je 
dat bord negeert heb je een grote kans op een frontale 
botsing met een auto die normaal gebruik maakt van de 
afrit. Nogmaals: je riskeert je leven als je het bord 
negeert! Onbekeerde mensen bewandelen vaak zonder 
het te weten een levensweg die tot de dood leidt. 
Bekering betekent dat je ervoor kiest om niet langer op 
die levensgevaarlijke verder te lopen, maar dat je je 
omkeert om in tegenovergestelde richting te lopen: op 
de weg naar het leven. Natuurlijk hebben we het hier 
over de belangrijkste beslissing die een mens kan nemen, 
een zaak van leven of dood. Letterlijk!  
 

Bekering tot God  
Er wordt wel eens gesproken over zich bekeren tot het 
christelijke geloof, maar het hoort een bekering tot GOD 
te zijn. Dat is een groot verschil. Het christelijke leven is 
namelijk geen geloofsovertuiging, maar een leven in 
directe verbondenheid met God. Het geloof in Jezus 
neemt daarbij een centrale plaats in.  
"... zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze 
Heer." (Handelingen 20:21, NBV2004)  
Weet je wat de eerste boodschap was waarmee Jezus 
zijn prediking op aarde begon? Het is altijd de moeite 
waard om bij het lezen in de Bijbel goed op te letten wat 
God bij een eerste of laatste gelegenheid doet. Zoiets 
heeft altijd een speciale betekenis.  
"Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
Bekeer u, want het Koninkrijk der  
hemelen is nabijgekomen." (Matteüs 4:17, HSV2010)  
Deze boodschap was niet gericht aan heidenen, maar 
aan gelovige joden. De oproep tot bekering kan ook 

 
 
 
 
 
 
 
 

anders klinken:  
"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent,en 
Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010 
 
 "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem 
hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en 
maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij." (Openbaring 
3:20, HSV2010)  
 
Zodra iemand zich tot God heeft bekeerd ontvangt hij 
een nieuw soort leven in zijn hart, en die gebeurtenis 
noemt de Bijbel 'wedergeboorte'. We hebben het dan 
over de belangrijkste ontdekkingen de meest ingrijpende 
verandering in een mensenleven. En dat speelt zich 
allemaal af in het hart, het diepste van de mens. Bekering 
is dus iets wat mensen moeten doen. Jezus zei immers 
tegen de mensen: "Bekeer u".  
 
Deze keuze is een reactie op wat God doet in het 
mensenhart: het laten doorbreken van de 
kernboodschap van de Bijbel tot het diepste van het hart. 
Ook na de bekering vinden er (als het goed is) 
levensveranderingen plaats, maar daarvoor gebruiken 
we liever termen als geloofsgroei en geestelijke 
vernieuwing, terwijl sommigen daarvoor ook wel de term 
'doorgaande bekering' gebruiken.  
Bekering is voorwaarde tot wedergeboorte.  
Bekering is een noodzakelijke voorwaarde tot 
wedergeboorte. We zouden het hele proces kunnen 
illustreren met het ontstaan van een korenhalm:  

1. Het zaad van Gods evangelie wordt in het hart 
van de mens gezaaid door de Heilige Geest.  
2. De mens neemt het evangelie aan zoals de 
bodem een zaadjein zich opneemt, waardoor het 
kan ontkiemen. 

Pas hierna wordt de korenhalm 'geboren' en begint het 
leven als volwaardige plant. De evangelist Johannes heeft 
de relatie tussen het aannemen van Jezus (=bekering) en 
wedergeboorte zo verwoord: 
 "Maar allen, die Hem (=Jezus) aangenomen hebben, hun 
heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, 
namelijk die in Zijn naam geloven; die ... uit God geboren 
zijn." (Johannes 1:12-13, HSV2010) 
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Complete bekering  
Vier bekeringsaspecten  
Hierna gaan we kijken naar enkele aspecten van bekering 
die van belang zijn. Met elkaar vormen ze een tamelijk 
volledige beschrijving van een 'complete' bekering. Deze 
bekeringsaspecten houden verband met de vier 
zielsaspecten en bijbehorende hartsaspecten, die we zijn 
tegengekomen in de onderwerpen 'Menselijke ziel' en 
'Menselijk hart' in hoofdstuk 'Menselijk wezen': 

zielaspect je afkeren van 
het slechte uit je 

oude leven 

je uitstrekken naar 
het goede wat God 

je aanbiedt 

Verstand -denkbeelden van je 
oude leven afwijzen -
berouwvol alle 
bekende zonden 
belijden 

-Gods Woord 
aannemen als waarheid 
en norm voor je leven -
Gods vergeving van je 
zonden aanvaarden 

Gevoel -je leeg en 
ongelukkig voelen 
zonder geestelijk 
houvast -afkeer 
krijgen van je huidige 
leven zonder God 

-vertrouwen dat Jezus 
je gelukkig zal maken 
en zekerheid zal geven 
-je aangetrokken 
voelen tot Jezus en met 
Hem verbonden willen 
zijn 

Wil -niet langer je 
eigen zin willen 
doen -je 
eigenbelang 
inleveren 

-kiezen voor het volgen 
van Jezus in 
afhankelijkheid van 
God -God de eerste 
plaats in je hart laten 
zijn en Jezus de Heer 
van je leven 

Gedrag -bereid zijn om 
verkeerde 
gedragspatronen af 
te leggen of af te 
leren 

gedragspatronen af te 
leggen of af te leren 
-je voornemen om je te 
gaan gedragen zoals 
God wil 

 

Bekeringsaspecten 
Deze vier bekeringsaspecten worden in de volgende vier 
onderwerpen verder uitgewerkt. 

De praktijk  
In de praktijk komen maar weinig mensen zo 'compleet' 
tot bekering als in dit hoofdstuk beschreven is. Iedere 
bekering is uniek. Als bepaalde bekeringsaspecten niet 
voldoende hebben plaatsgevonden, kan dit op termijn 
geloofsproblemen veroorzaken en zelfs terugval. 
Gelovigen moeten dan achteraf doen wat bij hun 
bekering achterwege is gebleven. Hoe completer de 
bekering, hoe krachtiger je start in het nieuwe leven dat 
God geeft. Je zou het kunnen vergelijken met de 
ontwikkeling van een couveusekindje in vergelijking met 

een voldragen baby. Een couveusekindje is kwetsbaarder 
en heeft extra zorg nodig vergeleken met een normaal 
geboren baby. Met de nodige aandacht zullen ze allebei 
op gezonde manier opgroeien. Als pasbekeerde mensen 
de nodige zorg en aandacht krijgen in een plaatselijke 
kerkelijke gemeente kunnen ze opgroeien to krachtige 
gelovigen.  
 

Echte bekering  
En bekering is niet pas echt als aan alle voorwaarden van 
een 'complete' bekering is voldaan. Het is en blijft een 
zaak van het hart. Wanneer iemand tot geloof in Jezus 
komt en zich aan God overgeeft, zal Hij niet aarzelen hem 
het nieuwe leven te geven dat Hij beloofd heeft aan 
ieder die naar Hem toegaat. En dat nieuwe leven is een 
geschenk van God, een vreugdevolle gebeurtenis 
waardoor de bekeerling weet dat hij 'erdoor' is. En van 
daar uit gaat God verder met zijn herscheppende werk in 
het leven van de bekeerde gelovige. En bij iedereen doet 
God dat weer anders. 
 

Bekering en verstand  
Verstand en geweten  
Bij de bekering zijn alle aspecten van hart en ziel 
betrokken. We gaan het nu hebben over het 
verstandsaspect van de bekering. 
Je verstand speelt een basisrol in het bekeringsproces, 
waarbij je Gods Woord, de Bijbel, als waarheid 
accepteert en als morele maatstaf voor je leven. Dat is 
het begin van geloofszekerheid die ontstaat door het 
nieuwe inzicht dat God je geeft. "Dus door te luisteren 
komt men tot geloof, en wat men hoort is de 
verkondiging van Christus" (Romeinen 10:17, NBV2004) 
1. Met je verstand neem je kennis van Gods waarheid 
vanuit de Bijbel. Je gaat begrijpen waarom Jezus naar de 
aarde kwam en waarom zijn dood aan het 
kruisnoodzakelijk was, ook voor jou persoonlijk, en dat 
Jezus de enige weg tot God is. Je wijst de wereldse 
leugens af die ingaan tegen Gods Woord.  
2. Met je geweten beoordeel je op een intuïtieve manier 
of iets waar is of niet. Als onderdeel van het 
bekeringsproces raak je innerlijk overtuigd dat Gods 
Woord betrouwbaar is. Met je geweten beoordeel je ook 
jezelf, of je goed of slecht hebt gehandeld. Door je inzicht 
in wat de Bijbel zegt over goed en kwaad ga je beseffen 
dat je leven niet voldoet aan Gods wil. Je gaat beseffen 
dat je schuldig bent en dat er iets moet gebeuren om 
met God in het reine te komen. Je gaat verlangen om 
met een schone lei verder te mogen leven. 


