Bekeert u!
Veel mensen hebben tegenwoordig een aversie tegen het woordje ‘bekering’. Vaak wordt
dan ook gezegd: “Jij hoeft mij niet te bekeren hoor!” - Dat klopt! Niemand kan iemand anders
bekeren. Zich bekeren is iets wat men helemaal zelf moet doen. Het is een persoonlijke
keuze die men maakt. Het is dus ook een groot misverstand om te denken dat gelovigen de
mensen willen bekeren. Wat zij echter wel doen is het verkondigen van G'ds plan met de
mensheid en het wijzen op de noodzaak om zich te bekeren. Maar wat houdt dat precies in?
Op de eerste plaats wil het woord ‘bekeren’ zeggen dat men afstand neemt van de zonde en
zich opnieuw aan G’ds wil onderwerpt: “De ziel die zondigt, die zal sterven! ... Maar wanneer
de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al Mijn inzettingen
onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet
sterven! ... Immers, hij is tot inzicht gekomen en heeft zich bekeerd van alle overtredingen
die hij begaan heeft.” (Yechez’q’el [Ezechiël] 18:21).
Bekering betekent een ommekeer in het leven. Als men gekozen heeft voor een leven met
G'd en Yeshua [Jezus] aanvaardt als Heer en Verlosser is de bekering, het loslaten van de
oude levenswandel, een absolute noodzaak, een soort voorwaarde. Keifa haShaliach [de
apostel Petrus] zegt dit duidelijk in Mif’alot [Handelingen] 2:38 met de bekende woorden:
“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Yeshua haMashiach [Jezus
Christus], tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van Ruach haQodesh [de Heilige
Geest] ontvangen!”
De bekering is dus niet hetzelfde als het aannemen van het geloof, maar het hoort er wel
mee gepaard te gaan. Bekering is een ommekeer, een verandering van levenswijze. In het
Engels zegt men ‘repent’ en dat geeft precies weer wat er met ‘bekering’ bedoeld is: berouw
hebben zoals de profeten keer op keer hebben gezegd: “Bekeert u van uw boze wegen en
onderhoudt mijn geboden en inzettingen, volgens de gehele wet die Ik uw vaderen heb
geboden, en door mijn knechten, de profeten, u heb doen overbrengen!” (M’lachim bet [2
Koningen] 17:13). “Bekeert u toch, een ieder van zijn boze weg, betert uw daden en loopt
geen andere goden achterna om die te dienen!” Yirm’yahu [Jeremia] 35:15). “Bekeert u,
keert u af van uw afgoden en wendt u af van al uw gruwelen!” (Yechez’q’el [Ezechiël] 14:6).
“Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de Eeuwige, zegt tot Hem: Vergeef
de ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig; wij bieden als offerstieren de belijdenis
onzer lippen!” (Hoshea [Hosea] 14:2). “Maar ook nu nog luidt het woord van de Eeuwige:
Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Eeuwige, uw G’d. Want genadig en
barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het
onheil!” (Yo’el [Joël] 2:12-13).
Yeshua is blij met elke oprechte bekeerling: “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de
hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen,
die geen bekering nodig hebben!” (Lucas 15:7).
Heeft ook u reeds die keuze gemaakt? De oproep van Yeshua [Jezus] en Yochanan
haMat'bil [Johannes de Doper] is ook aan u gericht: “Bekeert u, want het Koninkrijk der
hemelen is nabij gekomen!” (Matityahu [Matthéüs] 3:2 en 4:17).
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