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01 bekering 
 

Deze HAND-OUT is een uitgeschreven versie van de gesproken tekst uit het gelijknamige 

onderwijsfilmpje zoals die te vinden is op de site www.terugnaardebijbel.nl. In de filmpjes 

geeft Pieter Schipper onderwijs over verschillende onderwerpen. Een HAND-OUT kan nuttig 

zijn als naslagwerk om zelf de filmpjes aan de Bijbel te toetsen of om bij Bijbelstudies en 

huiskringen te gebruiken. Ook kun je de hand-out gebruiken om in gesprek te gaan met andere 

christenen over het betreffende onderwerp. 
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Introductie: 

 
Hallo, welkom bij ‘terug naar de Bijbel’. Goed dat je kijkt. In deze overdenking gaan we het hebben 
over bekering. Ik hoop dat je door deze overdenking wordt bemoedigd en aangevuurd om met Gods 
Woord, de Bijbel bezig te zijn.  

Wat is nu eigenlijk bekering en wat kunnen we daarover in de Bijbel vinden? Toen mijn opa nog leefde 
heb ik hem wel eens gevraagd: ’Opa, bent u bekeerd?” Mijn opa was iemand die voor zover ik wist zijn 
hele leven naar de kerk ging. Hij reageerde geschrokken en had moeite met het zoeken naar een 
antwoord. Uiteindelijk zei hij: ‘Ik weet het niet’. Het is een vraag die we niet snel aan elkaar stellen en 
het is ook een onderwerp waar veel over wordt gepiekerd. 

Ik hoop je in deze overdenking een aantal handreikingen te doen, waar je zelf mee aan de slag kan in 
Gods Woord. Probeer zo objectief mogelijk te luisteren en laat je niet belemmeren door allerlei 
tradities die je misschien in de loop der tijd hebt aangeleerd. We gaan weer terug naar de basis, de 
Bijbel. Ik wens je Gods zegen toe bij het luisteren naar deze overdenking. 

 

Inleiding 
 
Bekering is een onderwerp wat nauw samenhangt met de uitverkiezing. Deze overdenking gaan we 

vooral nadenken over bekering en het onderwerp uitverkiezing wil ik in een volgende overdenking 

behandelen. 

Is bekering een gebeurtenis waar de mens nou juist wel of juist geen enkele invloed op heeft? Is het 

Bijbels dat je misschien je hele leven in de kerk zit en afwachtend moet hopen tot God misschien op 

een dag in je leven zal ingrijpen om je zonden te vergeven?  

Misschien worstel je wel met de leerstellingen van je kerk over bekering, maar heb je zelf nog nooit 

gekeken wat er over bekering in de Bijbel staat. Er zijn zelfs leerstellingen die lijnrecht tegen de Bijbel 

ingaan, maar die verteld worden alsof ze rechtstreeks uit de Bijbel afkomstig zijn. Daarom is het 

ontzettend belangrijk dat gelovigen zelf biddend de Bijbel gaan onderzoeken, vooral over 

onderwerpen die gaan over hun eeuwige bestemming. 

Ik geloof dat behoud een eenzijdig Godswerk is en daar bedoel ik mee dat er maar één manier is om 

gered te worden en dat is door de genade van de Heere Jezus Christus. Door Zijn volbrachte werk aan 

het kruis op Golgotha. Het is Gods genade en genade betekent: ‘een onverdiende gunst’. Genade is 

iets waar we zelf helemaal niets aan kunnen toevoegen. Maar hoe kunnen we er dan deel aan krijgen 

en welke rol speelt bekering daarin? 

Ik wil eerst met je gaan kijken naar: ‘Wat is bekering in de Bijbel’ en daarna wil ik stilstaan bij 

‘Vrije gift of eigen werk?’. Is bekering genade van God of heb je daar zelf iets aan gedaan? 
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Wat is bekering in de Bijbel 
 
Hoe kunnen we beter beginnen dan met de woorden van de Heere Jezus zelf toen hij begon met Zijn 

bediening hier op aarde. Nadat de Heere Jezus door Johannes de Doper was gedoopt, werd Hij door 

de duivel verzocht in de woestijn. Kort daarna, toen Johannes de doper gevangen genomen was, ging 

de Heere Jezus naar Galilea en dan zegt Hij het volgende: 

 
Markus 1

 
  

Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

15en Hij zei: De tijd is vervuld en 

het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen; bekeer u en geloof het 
Evangelie. 

15En zeggende: De tijd is vervuld, en 

het Koninkrijk Gods nabij gekomen; 
bekeert u, en gelooft het Evangelie. 

15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is 

aangebroken, het koninkrijk van God 
is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof 
aan dit goede nieuws.’ 

 
 
De NBV vertaling zegt: ‘hecht geloof aan dit goede nieuws’ We zien dat geloof en bekering samen 
gaan, daar kom ik straks nog even op terug. Maar wat is dan bekering? 
 
Het is goed om te kijken wat het woord betekent en op welke manier het in de Bijbel wordt gebruikt. 
Bekeren betekent omkeren. Het omkeren van een verkeerde zondige levenswandel zonder God, naar 
God toe. Grondtekst: metanoeo  (vernieuwing van denken). Afkeren van zonden en richten op God. In 
de Bijbel staan hier op tal van plaatsen voorbeelden van, onder andere in Lucas. 
 
In dit gedeelte gaat het over lijden in deze wereld. Hier wordt gediscussieerd over hoe het kwam dat 
mensen de dood vonden door bijvoorbeeld vervolging of een ongeluk. En dan stelt de Heere Jezus de 
vraag: ‘Komt dat omdat ze hadden gezondigd en daarom gestraft werden?’ In vers drie geeft Hij zelf 
het antwoord: 
 

Lukas 13
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

3
Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet 

bekeert, zult u allen evenzo omkomen. 

3
Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u 

niet bekeert, zo zult gij allen evenzo 
vergaan. 

3
Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie 

niet tot inkeer komen, zul je allemaal 
op dezelfde wijze omkomen.  

 

Waarschijnlijk dachten deze mensen dat wanneer het hen goed ging, God wel tevreden met ze zou 

zijn. Maar dan reageert de Heere Jezus scherp met dat (in mijn eigen woorden) iedereen bekering 

nodig heeft om te worden gered. 
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Een ander voorbeeld is de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Als Petrus duidelijk maakt aan de 

joden en de andere toehoorders dat ze hun Messias hebben gekruisigd, worden ze diep geraakt en 

vragen: “wat moeten we doen?”. 

 

Handelingen 2
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

38En Petrus zei tegen hen: Bekeer 

u en laat ieder van u gedoopt worden 
in de Naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen. 

38En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, 

en een ieder van u worde gedoopt in 
de Naam van Jezus Christus, tot 
vergeving der zonden; en gij zult de 
gave des Heiligen Geestes ontvangen. 

38Petrus antwoordde: ‘Keer u af van 

uw huidige leven en laat u dopen 
onder aanroeping van Jezus Christus 
om vergeving te krijgen voor uw 
zonden. Dan zal de heilige Geest u 
geschonken worden, 

 

 

Wie bekeerden zich in de Bijbel? Degenen die het evangelie hoorden en geloofden. Door het geloof 

bekeerden zij zich. Sterker nog bekering is een onderdeel van geloof. Het is de uitwerking ervan. Wat 

geloofden ze dan? In Romeinen 10 waar het over ‘de gerechtigheid door geloof’ gaat staat: 

 

Romeinen 10
   

Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

9Als u met uw mond de Heere 

Jezus belijdt en met uw hart gelooft 
dat God Hem uit de doden heeft 
opgewekt, zult u zalig worden. 

9Namelijk, indien gij met uw mond 

zult belijden de Heere Jezus, en met 
uw hart geloven, dat God Hem uit de 
doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig 
worden. 

9Als uw mond belijdt dat Jezus de 

Heer is en uw hart gelooft dat God 
hem uit de dood heeft opgewekt, zult 
u worden gered. 

 

Ze geloofden dat de Heere Jezus de Messias was, de Zoon van God, die door Zijn dood en opstanding 

redding heeft gebracht. Ze zagen in dat ze schuldig waren voor God. Ze werden geraakt door de 

boodschap en zagen in dat ze redding nodig hadden. Ze bekeerden zich van hun verkeerde werken, 

lieten zich dopen en volgden de Heere Jezus in het geloof dat ze gered zouden worden. Ze hoorden 

de blijde boodschap en hechten geloof aan dat goede nieuws, ze namen het voor waar aan. 

Het was geen stappenplan van fasen van berouw die vooraf moesten gaan aan een ware bekering en 

die jaren van jouw of uw leven in beslag kunnen nemen. Dat zijn allemaal dogma’s die door mensen 

verzonnen zijn. We zien in de Bijbel dat het horen van het evangelie, erkennen van schuld, de bekering 

en de doop vaak allemaal op dezelfde dag plaatsvind of kort erna. Natuurlijk moet je oprecht zijn, maar 

de mate van spijt en berouw is geen voorwaarde om gered te worden. Dan zou de mate van je emotie 

je redding bepalen. De mate van berouw hangt overigens ook af van je levenswandel. Het berouw van 

een seriemoordenaar, zal anders zijn dan van iemand die zich altijd netjes heeft gedragen en goed is 

geweest voor anderen, terwijl ze allebei genade nodig hebben om voor God te kunnen verschijnen. 

Iemand kan een Paulus of een Timotheüs bekering hebben. Twee compleet andere verhalen. Berouw 

is niet ‘iets’ waar we op moeten gaan zitten wachten of wat we moeten proberen op te wekken.  

Er staat niet in de Bijbel: ‘wacht tot u misschien bekeerd wordt’. Het gaat hier om de 

verantwoordelijkheid die wij van God hebben ontvangen om in te gaan op Zijn roepstem. Geven we 

gehoor aan die roepstem, of laten we Hem roepen? Elke keer als je de oproep van bekering hoort, 

vraagt God om een reactie van jou. Durven wij dan te zeggen: ‘Ik reageer niet, want mij is verteld dat 

ik dat niet kan’? 
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Voor de Joden was het duidelijk wat bekering was en dat het actie betekende. In het oude testament 

is er ook al genoeg over te lezen, zoals bijvoorbeeld in Ezechiël: 

Ezechiël 18
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

21Maar wanneer de goddeloze 
zich bekeert van al zijn zonden die hij 
gedaan heeft, al Mijn verordeningen 
in acht neemt en recht en 
gerechtigheid doet, zal hij zeker in 
leven blijven, hij zal niet sterven. 

21Maar 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 gewis leven, hij 
zal niet sterven. 

21Wie goddeloos leeft, maar zich 
afkeert van de zonden die hij heeft 
begaan, zich houdt aan al mijn 
geboden, mij trouw is en het goede 
doet, zal zeker in leven blijven en niet 
sterven.  

 

Al in het oude testament wordt bekering in verband gebracht met leven. Maar nu denk je misschien, 

actie, dat kan toch helemaal niet? Dan pak je zelf je redding? Het is toch een eenzijdig Godswerk? We 

zijn nu aangekomen bij het tweede punt waar ik het met je over wil hebben en dat is: 

 

Vrije gift of eigen werk 
 

Veel mensen vinden het moeilijk om te geloven dat de bekering zoals die in de Bijbel staat, een reactie 

of actie van de mens is. En dat terwijl de teksten die erover in de Bijbel staan wat dat betreft glashelder 

zijn. De volgende tekst is uit een gedeelte waar Paulus het evangelie in Athene verteld: 

Handelingen 17
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

30God dan verkondigt, met 

voorbijzien van de tijden van de 
onwetendheid, nu overal aan alle 
mensen dat zij zich moeten bekeren, 

30God dan, de tijden der 

onwetendheid overzien hebbende, 
verkondigt nu alle mensen alom, dat 
zij zich bekeren. 

30God slaat echter geen acht op de 

tijd waarin men hem niet kende, maar 
roept nu overal de mensen op om een 
nieuw leven te beginnen, 

 

En in 1 kor 15 staat: 

1 Korintiërs 15
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   
1Verder maak ik u bekend, broeders, 

het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 
dat u ook aangenomen hebt, waarin u 
ook staat, 

2waardoor u ook zalig wordt, als u 
eraan vasthoudt zoals ik het u 
verkondigd heb, tenzij dat u 
tevergeefs geloofd hebt. 

 

1Voorts, broeders, ik maak u bekend 

het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 
hetwelk gij ook aangenomen hebt, 
waarin gij ook staat; 

2Waardoor gij ook zalig wordt, 
indien gij het behoudt op zodanige 
wijze, als ik het u verkondigd heb; 
tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd 
hebt. 

1Broeders en zusters, ik herinner u 

aan het evangelie dat ik u verkondigd 
heb, dat u ook hebt aangenomen, dat 

uw fundament is 2en uw redding, als u 
tenminste vasthoudt aan de 
boodschap die ik u verkondigd heb. 
Anders bent u tevergeefs tot geloof 
gekomen. 

 
In deze twee teksten zien we weer de eenheid tussen geloof en bekering. De mensen namen het goede 
nieuws voor waar aan, dat werd zichtbaar doordat ze zich bekeerden.  
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Hoe kan het dan dat mensen zolang met die vraag rondlopen en zich niet bekeren? Of geloven dat dat 

niet kan? Allereerst geloof ik dat er een geestelijke strijd plaatsvindt. Gods tegenstander, satan, wil 

niet dat iemand zich bekeert en zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Een andere oorzaak, die 

natuurlijk overlapt, is te vinden in de tradities en leerstellingen die al tijden lang in bepaalde kerken 

worden aangehouden. Hierdoor is het beeld van de Bijbel erg vertroebeld en is het Woord van God 

vermengd met allerlei eigen leringen. 

----- 

’Maar dan pak je de genade toch en dan heb je het aan jezelf te danken?’ 

----- 

 

Dit soort reacties over bekering missen elke Bijbelse onderbouwing. Ik ben het er helemaal mee eens 

dat genade een eenzijdig Godswerk is, maar dat wil niet zeggen dat wij ons niet kunnen, of sterker nog, 

moeten bekeren. Als wij erkennen dat we schuldig zijn voor God, als we weten dat we Gods oordeel 

verdienen en als we ons willen bekeren, dan is dit al door God in ons hart gewerkt. 

 

Jezus zegt in Joh 6: 44 

Johannes 6
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

44Niemand kan tot Mij komen, 
tenzij de Vader, Die Mij gezonden 
heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen 
opstaan op de laatste dag. 

44Niemand kan tot Mij komen, 
tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden 
heeft, hem trekke; en Ik zal hem 
opwekken ten uitersten dage. 

44Toch kan niemand bij mij komen, 
tenzij de Vader die mij gezonden heeft 
hem bij me brengt, en ik zal hem op de 
laatste dag tot leven wekken. 

 
En in Romeinen 3 staat: 
 

Romeinen 3
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

11er is niemand die verstandig is, 
er is niemand die God zoekt. 

12Allen zijn zij afgedwaald, samen 
zijn zij nutteloos geworden. Er is 
niemand die goeddoet, er is er zelfs 
niet één. 

11Er is niemand, die verstandig is, 
er is niemand, die God zoekt. 

12Allen zijn zij afgeweken, 
tesamen zijn zij onnut geworden; er is 
niemand, die goed doet, er is ook niet 
tot één toe. 

11er is geen mens verstandig, er is 

geen mens die God zoekt. 
12

Allen 

hebben ze zich afgewend, heel de 
mensheid is verdorven. Er is geen 
mens die nog het goede doet, er is er 
zelfs niet één. 

 
Als je het verlangen hebt God te zoeken en je te bekeren, dan mag je weten dat God al in je aan het 
werk is. ‘Vanuit jezelf zoek je God niet’. Als God Zijn Zoon niet had gestuurd, zou er geen mens zalig 
kunnen worden. De genade hebben we alleen maar aan God te danken. Als iemand je 1000 euro geeft 
en je neemt het in ontvangst, heb je het dan zelf verdiend? Is dat eigenverdienste? Let op dat je de 
genade van God niet afwijst. Dat is de grootste fout die we kunnen maken, met eeuwige 
consequenties. God wil een relatie met zijn schepsels. Hij roept en wacht op onze reactie. Hij stuurt 
zijn dienaren erop uit om mensen uit te nodigen voor de ‘bruiloft’ (lees Mattheus 22 maar eens). 
Komen wij of hebben we het te druk met andere dingen? 
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Laten we niet te diepzinnig doordenken en uitwegen verzinnen zodat we van onze schepper verwijderd 
blijven, maar wordt als een kind. En als we dorsten naar Hem, laten we dan naar de Heere Jezus toe 
gaan. Hij zal ons geestelijk te drinken geven. 
 

Johannes 7
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

37En op de laatste, de grote dag 
van het feest, stond Jezus daar en 
riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot 
Mij komen en drinken. 

37En op de laatste dag, zijnde de 
grote dag van het feest, stond Jezus 
en riep, zeggende: Zo iemand dorst, 
die kome tot Mij en drinke. 

37Op de laatste dag, het hoogtepunt 
van het feest, stond Jezus in de 
tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst 
heeft bij mij komen en drinken! 

 

Slot 
 
De Heere Jezus zegt: ‘Komt allen die vermoeid en belast zijn’. De Heere Jezus zegt: ‘Zie ik sta aan de 

deur en ik klop’ (Openbaring 3:20) Doen we open? Of maken we onszelf wijs dat dat niet kan?  

Misschien denk je wel: voor anderen prima, maar misschien wil God mij wel niet. Hij ziet me aankomen 

met al mijn tekortkomingen. Ik wil je bemoedigen met een aantal teksten die gaan over de wil van 

God. Allereerst een tekst uit 1 Timotheüs 2: 

 

1 Timotheus 2
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

3Want dat is goed en welgevallig 
in de ogen van God, onze Zaligmaker, 

4Die wil dat alle mensen zalig 
worden en tot kennis van de waarheid 
komen. 

3Want dat is goed en aangenaam 
voor God, onze Zaligmaker; 

4Die wil, dat alle mensen zalig 
worden, en tot kennis der waarheid 
komen. 

 3Dat is goed en welgevallig in de 

ogen van God, onze redder, 4die wil 
dat alle mensen worden gered en de 
waarheid leren kennen. 

 

 

 

En in 2 Petrus 3 in een gedeelte van vers 9 staat: 

2 Petrus 3
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

9….maar Hij heeft geduld met ons 

en wil niet dat enigen verloren gaan, 
maar dat allen tot bekering komen. 

9….maar is lankmoedig over ons, 

niet willende, dat enigen verloren 
gaan, maar dat zij allen tot bekering 
komen. 

9….omdat hij wil dat iedereen tot 

inkeer komt en niemand verloren gaat. 
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Het is Gods wil dat jij de waarheid zal leren kennen en je bekeert. Het is Gods wil dat jij zalig wordt. 

Als je het evangelie gelooft en erkent dat je verloren bent zonder God, als je niet verder kan met je 

huidige leven: belijdt dan je zonden en hecht geloof aan het goede nieuws van het volbrachte werk 

van de Heere Jezus. Dan zal God in je leven komen, je zonden vergeven en je eeuwig leven schenken 

en de Heilige Geest geven. Om je leven verder te leiden in verbondenheid met Hem. 

 

----- 

Bijbelse bekering is geen eindpunt, maar het beginpunt of startpunt van een leven met God. 

----- 

 

We zijn alweer aan het einde gekomen van deze overdenking. Ik hoop dat je bent bemoedigd en dat 

je van binnen voelt dat je hiermee aan de slag moet. Ga ermee aan de slag en ga de Bijbel onderzoeken. 

Het gaat om je eeuwige bestemming, maak daar alsjeblieft tijd voor vrij! Er gaat niemand tussen jou 

en God instaan als je voor Gods troon staat. Geen ouderling, geen dominee. Het is tussen jou en God. 

We zijn gezegend dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben. We hebben tal van begrijpelijke 

vertalingen. Je kan dan ook niet zeggen: ‘Ik kon het niet weten want de dominee zei dat het anders 

was’. Ik wil afsluiten met een tekst uit Johannes 3: 

 

Johannes 3
 

  
Herziene Statenvertaling Statenvertaling (Jongbloed-editie) Nieuwe Bijbelvertaling 
   

36Wie in de Zoon gelooft, heeft 

eeuwig leven, maar wie de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn van God blijft op 
hem. 

36Die in de Zoon gelooft, die heeft 

het eeuwige leven; maar die de Zoon 
ongehoorzaam is, die zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op 
hem. 

36Wie in de Zoon gelooft heeft 

eeuwig leven, wie de Zoon niet wil 
gehoorzamen zal dat leven niet 
kennen; integendeel, Gods toorn blijft 
op hem rusten.’ 

 

 

----- 

Als je verloren gaat, dan is dat je eigen schuld. Als je gered wordt, dan is dat Gods genade. 

----- 

 
 
 
 


