
Samenvatting preek n.a.v. H.C. 33
Lezen: Ef. 4:17-32

Zondag 33 
Vraag 88: Waarin bestaat de ware bekering van de mens? 
Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens1. 
1 Rom. 6: 4-6; 1 Kor. 5:7; 2 Kor. 7: 10; Ef. 4:22-24; Kol. 3:5-10. 

Vraag 89: Wat is het afsterven van de oude mens? 
Antwoord: Het is een innig berouw, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. 
En ook dat wij deze zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten1. 
1 Joël 2:13; Rom. 8:13. 

Vraag 90: Wat is het opstaan van de nieuwe mens? 
Antwoord: Het is een hartelijke vreugde in God door Christus1 en een oprecht en 
liefdevol verlangen om naar de wil van God in alle goede werken te leven2. 
1 Jes. 57:15; Rom. 5:1, 2; Rom. 14:17. 2 Rom. 6:10, 11; Gal. 2: 19, 20. 

Vraag 91: Maar wat zijn goede werken? 
Antwoord: Alleen die uit waar geloof1, naar de wet van God2 en tot Zijn eer3 gedaan 
worden, maar niet die op onze eigen mening of op menselijke voorschriften gegrond 
zijn4. 
1 Rom. 14: 23. 2 Lev. 18:4; 1 Sam. 15:22; Ef. 2:10. 3 1 Kor. 10:31. 4 Jes. 29:13, 14; Ezech. 20:18, 19; 
Matt. 15:7-9. 

Thema: Bekering: een levenslang proces van afsterven en opstaan

Intro: “Bent u bekeerd?”, is dat een goede vraag? 
“Bidden om een nieuw hart”, is dat wijs om kinderen aan te leren?

Bekering in de Bijbel:
Komt veel voor, zowel in O.T. als N.T.
‘Bekeringsverhalen’, zoals koning Manasse (2 Kron. 33) en Paulus (Hand. 9).
Oproep tot bekering centrale boodschap van Johannes de Doper (Matt. 3:2) en 
Jezus (Matt. 4:17).
Bekering gaat over de binnenkant (anders denken, verandering in je hart) en de 
buitenkant (anders doen). Verandering van denken leidt tot schuldbesef en berouw. 
Daaruit volgt een andere houding/gedrag.
Berouw: spijt vanwege het verkeerde zelf (zonde) en niet alleen om het nare gevolg 
(straf).

Bekering kan radicaal zijn (zoals Manasse, Paulus), maar hoeft niet.
De nadruk ligt op het proces van bekering, het hele leven door.

Bron van bekering: geloof
De vernieuwing van het leven is er alleen vanuit het geloof in Jezus Christus.
Een christen is met Hem gestorven en opgestaan (Rom. 6:4-8).
Van daaruit ook in de praktijk anders leven: de oude mens afleggen en de nieuwe 
mens aandoen. (Rom. 6:11-13).

Afsterven oude mens:



De pijn dat je God verdriet door met het verkeerde vanuit jezelf.
Vooral in het besef wat het God in Christus kostte om dat te kunnen vergeven: Zijn 
lijden en sterven. Daarover huilen is heilzaam.
Toorn = gekwetste liefde.
Zonde = God op Zijn hart trappen.
Zonde haten en ontvluchten is een proces: hoe langer hoe meer.
Wat helpt in het afsterven van de oude mens:
Hulp van God: het eerlijk belijden.
Hulp van anderen: strijd delen met broeders en zusters.
(hoe moeilijk en beschamend ook.)
In het besef dat in het geloof de oude mens er niet meer toe doet.

Opstanding van de nieuwe mens:
Allereerst een vreugde in God met je hele hart.
Het nieuwe leven ís al begonnen, want Jezus leeft (en ik met Hem).
“Ik leef door het geloof in de Zoon van God.
Die mij heeft liefgehad.
Die Zich voor mij heeft overgegeven” (Gal. 2:20).
Vanuit die binnenkant ook andere houding.
Houding van vrucht dragen (Joh. 15:1-8; Gal. 5:22).
Niet dat het allemaal zo goed lukt, wel het verlangen om daarin te leven.

Voorbeeld beukenhaag: de oude blaadjes vallen af waar nieuwe gaan groeien.
Je richten op het nieuwe leven in Christus door de H.G.
Dat is het krachtigste wapen tegen de oude mens.
“Overwin het kwade door het goede.” (Rom. 12:21)

Tenslotte: wat is bekering.
Niet de vraag: “Ben je bekeerd?”
Wel: “Geloof je in J.C. als je Redder en Heere?”
“Is Hij je houvast in leven en sterven?”
Dan ben je niet bekeerd, maar is Hij met je bezig om je nieuw te maken.
(Te worden wie je in Hem al bent!)
Daar wordt je helemaal bij ingeschakeld: blijven ‘omkleden’.
Zo is een christen iemand met een traan en een lach (vooral van binnen).
Een traan waar ik Hem pijn doe, Hem bedroef.
Een lach als ik besef wie Hij voor mij is en Zijn toekomst goed is.
Zo leef je met vallen en opstaan.
Met sterven en opstaan.
Totdat Hij komt.

Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:
1. Wat betekent het dat de bekering in het kader van een dankbaar leven staat?
2. Wat is de diepste reden om de zonde te haten? 
3. Hoe kun je zonden ‘ontvluchten’? 
4. Heeft de vreugde in God te maken met je karakter en met omstandigheden?

 


