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                                 Wat betekent het om je te bekeren? 

                                                            Door: Justin Johnson 

                                   Alle genoemde teksten komen uit de Statenvertaling 

 

Het woord “bekering” is uit de hand gelopen! Bekeren betekent gewoon een verandering van 

gedachten. Vaak gebeurt het nadat iemand zich realiseert dat hij een betreurenswaardige of verkeerde 

keuze heeft gemaakt. 

De Bijbel kent alleen genoemde betekenis, maar aanhangers van religie willen de vereiste 

"verbeteringen" aan de betekenis toevoegen. Als gevolg daarvan denken veel mensen dat bekering 

gepaard gaat met prestaties en dat het een op werken gebaseerde voorwaarde is voor verlossing en 

vergeving van zonden. 

 

Boetedoening is een werk 

Voor de grotere religies wordt bekering veranderd in een middel waarmee mensen hun eigen werken 

aanbieden als een offer voor zonden. 

In het Rooms-Katholicisme worden zonden niet vergeven tenzij er sprake is van wat ware bekering 

wordt genoemd, waarbij boetvaardige werken betrokken zijn. 

Het sacrament van boetedoening (de vrijwillige onderwerping aan straf voor zonden) is een groot deel 

van de Katholieke religie waar rozenkransen, iconen, vasten, kruisbeelden, kaarsen en priesters 

worden gebruikt om mensen van hun zonden te bevrijden. 

Deze sacramentele praktijk van zelfbestraffing vermindert het oordeel voor al onze zonden die door 

Christus zijn genomen, waarbij: 

“Kol. 1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 

“Kol. 2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend 

gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; 

“Rom. 6:6-7: 6  Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, …………………………7 Want die 

gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 

Voor de persoon die dit evangelie van Christus gelooft, is er geen behoefte meer voor boetvaardige 

werken om voor de zonden te betalen. Niettemin gaat deze praktijk elke dag door in religies over de 

hele wereld. 

 

Je van je zonden afkeren is een werk 

Bekering vullen met religieuze werken wordt niet alleen onderwezen door de Katholieken, maar wordt 

ook gepromoot door sommige Protestantse en Baptistengroepen wanneer ze “bekering” definiëren 

als "zich afkeren van uw zonden". 

Opmerking van de vertaler: Er is een verschil tussen “bekeren” en “afkeren”. 
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Gewoonlijk zullen zulke groepen stoutmoedig verklaren dat je niet gered kunt worden tenzij je je eerst 

bekeert, waarmee ze bedoelen dat je je afkeert van je zonden of stopt met zondigen. 

De enige plaats waar dit in de Bijbel te vinden is, is onder het wetsverbond met Israël: 

“Ez. 18:21: Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij gedaan heeft, en al Mijn 

inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. 

Bekering wordt negen verzen later genoemd, maar het is afzonderlijk niet synoniem met "zich afkeren 

van zonden": 

“Ez. 18:30: ……………………………bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot 

een aanstoot worden. 

Toen het boek Ezechiël onder de wet werd geschreven, wist niemand van het evangelie van de genade 

van God, dat verborgen werd gehouden totdat het later aan Paulus werd geopenbaard. 

De definitie van "zich afkeren van zonden" heeft grote problemen veroorzaakt wanneer sceptici van 

de Bijbel leren dat God zich bekeert. Stel je voor dat je dit soort verzen leest met zo'n verkeerde 

definitie: 

“Psalm 135:14: Want de Heere zal Zijn volk richten, en het zal Hem berouwen over Zijn knechten. 

In de King James Bible staat: 

“Psalm 135:14: For the LORD will judge his people, and he will repent himself concerning his servants. 

Je afkeren (van je zonden) is op zijn best een mislukking om “recht te snijden” (2 Tim. 2:15), waardoor 

iedereen weer onder de vloek van de wet komt, maar in het ergste geval is het ketterij! 

 

“Bekering” is een verandering van gedachten 

Overal in uw Bijbel betekent bekering een verandering van gedachten. Deze verandering van 

gedachten volgt vaak op het berouw van het maken van een betreurenswaardige of verkeerde keuze. 

Nergens in de Bijbel betekent bekering stoppen met zondigen, je afkeren van zonden, of jezelf straffen 

voor je zonden. 

“Joël 2:13-14: 13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den Heere, uw God; want Hij 

is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het 

kwade. 

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten 

tot spijsoffer en drankoffer voor den Heere, uw God.  

“Jer. 8:6: Ik heb geluisterd en toegehoord, zij spreken dat niet recht is, er is niemand, die berouw heeft 

over zijn boosheid, zeggende: Wat heb ik gedaan? Een ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een 

onbesuisd paard in den strijd. 

Johannes de Doper leerde de mensen om zich te bekeren (van gedachten te veranderen) van hun 

zonden en zich met water te laten dopen voor hun vergeving, zie Matth. 3:2 en 3:8: 

“Matth. 3:2: En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 

“Matth. 3:8: Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. 
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Jezus zei dat iedereen in Israël zou omkomen tenzij ze zich zouden bekeren (van gedachten 

veranderden) met betrekking tot hun zonden, de Messias en het evangelie, zie Lukas 13:3:  

“Lukas 13:3: Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. 

Nadat hij de waarheid had gepredikt over wie Jezus was, riep Petrus zijn Joodse toehoorders, die ooit 

de Messias kruisigden, op om zich te bekeren (van gedachten te veranderen) en zich met water te 

laten dopen (een Joodse verbondspraktijk). 

 

Bekering bij Paulus   (Paulinische bekering). 

Zelfs wanneer Paulus het woord bekering gebruikt, betekent dit een verandering van gedachten. 

Rom. 11:29 zegt: 

“Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 

God zal niet van gedachten veranderen (= onberouwelijk) over de roeping die hij aan Israël heeft 

gegeven. 

Paulus instrueert ons om zachtaardig te zijn en geneigd om degenen die zichzelf tegenwerken te 

onderwijzen, en geduld te hebben als God bij geval hun gedachten zou veranderen: 

“2 Tim. 2:25: Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd 

bekering gave tot erkentenis der waarheid; 

Door de Katholieke of door de Baptisten op werken gebaseerde definities in het woord bekering te 

lezen, hebben sommigen zich vergist door te denken dat Paulus werken vereist voor redding of een 

verbondsevangelie predikt in verzen als Handelingen 20:21 en Handelingen 26:20. Dat doet hij niet. 

“Hand. 20:21: Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere 

Jezus Christus. 

“Hand. 26:20: Maar heb eerst dengenen, die te Damaskus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land 

van Judea, en den heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren, en tot God bekeren, werken doende 

der bekering waardig. 

Hij spoort hen aan om van gedachten te veranderen en "zich tot God te wenden" (Handelingen 26:20). 

 

Conclusie 

Met werken vervulde bekering is één van de moeilijkste zelfingenomen werken om aan de voet van 

het kruis te leggen. Het lijkt zo nederig, vroom en rechtvaardig voor ons om te proberen voor onze 

eigen zonden te boeten met zelf toegebracht verdriet, pijn en wroeging. Het werk van biecht en boete 

is een praktijk die maar moeilijk uitsterft onder de degenen die religieus gezind zijn. 

Maar door Zijn genade leed en stierf God namens de zondaars, zodat al onze zonden zijn betaald, 

vergeven, van onze rekening zijn verwijderd en ons nooit meer zullen worden toegerekend, zie 2 Kor. 

5:19-21:  

“ 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 

toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
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20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: 

laat u met God verzoenen. 

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 

worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

“Rom. 4:7-8: 7 Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt 

zijn; 

8 Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent. 

Geen berouwvolle werken, afkeren van je zonden, zelfopofferende werken, religieuze werken of 

belijdeniswerken kunnen een enkele zonde in je leven vergeven. 

Alleen door geloof, en alleen door geloof, in het volbrachte werk van het kruis op Golgotha, kunnen 

we vergeving ontvangen en gerechtigheid toegerekend krijgen door Gods genade. 

“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt 

zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 

 

Verander van gedachten over uw op werken gebaseerde bekering en geloof het evangelie! 

 

 

Van de vertaler: 

Overdenk de volgende verzen eens: 

Efeziërs 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het 

is Gods gave; 

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 

 

“Titus 3:4-5: 4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 

mensen verschenen is, 

5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 

hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des 

Heiligen Geestes; 

En dank de Heer voor Zijn genade aan ons bewezen! 

 


