


4. Eerst BEKEREN of 
GELOVEN en 
BELIJDEN?



Bekering hoort bij het fundament van het geloof!

Laten wij daarom het eerste onderwijs met 
betrekking tot Christus laten rusten, en 
doorgaan tot de volmaaktheid, zonder 
opnieuw het fundament te leggen van 

bekering van dode werken en van geloof in 
God, van de leer van de dopen, van de 

handoplegging, van de opstanding van de 
doden en van het eeuwig oordeel. En dat 
zullen wij ook doen, als God het toestaat. 

Hebreeën 6:1-3 HSV



Wat is bekeren?

Oude Testament Strong 07725  Shuwb

1) terugkeren, omkeren 

Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Nieuwe Testament Strong 3340  Metano’eo

1) tot andere gedachten komen, d.w.z. berouw hebben 
2) beter inzicht verkrijgen, zich van harte verbeteren met 

afschuw  over vorige zonden 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de 
vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u 
het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de 

HEERE , uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren 
tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en 

uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, 
overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. 

Dan zal de HEERE , uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer 

bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE , uw God, 
u verspreid had.

 Deuteronomium 30:1-3 HSV

Israël moest zich eerst bekeren voordat God het land weer genas 



Wanneer Uw volk Israël door de vijand wordt verslagen, omdat 
zij tegen U hebben gezondigd, en zij zich tot U bekeren, Uw 

Naam belijden en tot U in dit huis zullen bidden en smeken, 
luistert Ú dan in de hemel, en vergeef de zonde van Uw volk 

Israël, en breng hen terug naar het land dat U aan hun vaderen 
gegeven hebt. 

Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij 
tegen U gezondigd hebben, en zij op deze plaats bidden, Uw 
Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen 

vernederde, luistert Ú dan in de hemel en vergeef de zonde van 
Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede 
weg waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U 

aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven. 
1 Koningen 8:33-36 HSV



Toen verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo en Hij zei 
tegen hem: Ik heb uw gebed gehoord en Ik heb voor Mijzelf 

deze plaats verkozen als offerhuis. 

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of 
wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, 

of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, 
waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en 

bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van 
hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun 

zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen 
open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van 

deze plaats. 
2 Kronieken 7:12-15 HSV



Ik heb er acht op geslagen en geluisterd: zij spreken wat 
juist niet behoorlijk is. Er is niemand die berouw heeft 

over zijn slechtheid door te zeggen: Wat heb ik gedaan? 

Eenieder keert zich af en draaft maar door, als een paard 
dat zich in de strijd stort. Zelfs een ooievaar in de lucht 
kent zijn vaste tijden, tortelduif, zwaluw en kraanvogel 

nemen de tijd van hun aankomst in acht, maar Mijn 
volk kent niet het recht van de HEERE. Hoe kunt u dan 

zeggen: Wij zijn wijs, en de wet van de HEERE is bij 
ons! Voorwaar, zie, de leugenpen van de 

schriftgeleerden heeft die wet tot leugen gemaakt.
Jeremia 8:6 - 8 HSV



Ook in het nieuwe testament is de boodschap van bekering nog hetzelfde

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij 
predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, 

want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen. 

Mattheüs 3:1-2 HSV

En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus 
naar Galilea en predikte het Evangelie van het 

Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en 
het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u 

en geloof het Evangelie.
Markus 1:14 - 15 HSV



Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, 
hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, 
maar zondaars.

Lukas 5:31 - 32 HSV

En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren 
bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb 
mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er 
evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar 

die zich bekeert, meer dan over negenennegentig 
rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Lukas 15:6 - 7 HSV



Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem 
berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed 
met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en 

zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere 
zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat 

zij zulke dingen geleden hebben? 

Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen 
evenzo omkomen. Of die achttien, op wie de toren in 

Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat 
zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die 

in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet 
bekeert, zult u allen evenzo omkomen. 

Lukas 13:1-5 HSV



En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, 
die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om 

daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij 
tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht 

zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem 
om. 

Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde 
en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, 

totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. 
Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan 

moet u hem alsnog omhakken. 
Lukas 13:6-9 HSV

Nadat Jezus gewezen had op het belang van bekering kwam hij met de volgende gelijkenis:



En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo 
moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op 

de derde dag.  En in Zijn Naam moet onder alle 
volken bekering en vergeving van zonden gepredikt 

worden, te beginnen bij Jeruzalem.
Lukas 24:46 - 47 HSV

En 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.
Handelingen 2:38 HSV

Jezus verteld dat ze de boodschap van bekering moeten brengen, dit doen 
Zijn volgelingen daarna ook!



Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden 
uitgewist worden en er tijden van verkwikking 
zullen komen van het aangezicht van de Heere,  

en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u 
verkondigd is.

Handelingen 3:19 - 20 HSV

God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft 
Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen 
dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte 

daden.
Handelingen 3:26 HSV



God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de 
onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich 

moeten bekeren,  en wel omdat Hij een dag vastgesteld 
heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen 

door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan 
heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de 

doden te doen opstaan.
Handelingen 17:30 - 31 HSV

hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te 
verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de 

huizen, en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken 
getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze 

Heere Jezus Christus. 
Handelingen 20:20-21 HSV



Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe 
ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als 

dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien 
hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; 
en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, 

naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en 
hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van 
de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving 
van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de 

geheiligden door het geloof in Mij.



Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse 
verschijning niet ongehoorzaam geweest, 
maar heb ik eerst aan hen die in Damascus 

en in Jeruzalem en in heel het land van Judea 
woonden, en later aan de heidenen 

verkondigd dat zij tot inkeer moesten 
komen, zich tot God bekeren en werken 

doen die in overeenstemming zijn met de 
bekering.

Handelingen 26:16-20 HSV



God moet de mens trekken om tot bekering te komen

Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, 
als het hem niet uit de hemel gegeven is.

Johannes 3:27 HSV

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

laatste dag.
Johannes 6:44 HSV

En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een 
purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, 

luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij 
acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. 

Handelingen 16:14 HSV



Hoe zit het dan met geloven en belijden?

- Geloven en belijden is cruciaal om je 
redding te ontvangen

- Toch zal geloven en belijden zonder 
bekering je niet zalig kunnen maken.

- Een levend geloof gaat samen met goede 
werken, uit je leven zal blijken of je geloof 

echt is.



De gelijkenis van de verloren zoon is een schitterend voorbeeld van bekering! 

En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te 
gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar 
zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles 
doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat 

land en begon hij gebrek te lijden. 

Vers 17 En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: 
Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in 

overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar 
mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb 

gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het 
niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als 

één van uw dagloners. 
Lukas 15:13-14, 17-19 HSV



En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver 
van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met 
innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet , 

viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen 
hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover 

u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 

'Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste 
gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een 

ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het 
gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 

Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend 
geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij 

begonnen vrolijk te zijn. 
Lukas 15:20-24 HSV
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