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Lees de Bijbel: Romeinen 6,1-8 (vooral verzen 4-6); Romeinen 12,1-2; 2
Korintiërs 5,17; Galaten 5 (vooral verzen 17 en 24); Efeziërs 4,22-5,20
(vooral 4,22-24); Kolossenzen 2,11-15; Kolossenzen 3,1-14 (vooral
verzen 9-10); 1 Petrus 1,13-16.
Lees de belijdenisgeschriften: Dordtse Leerregels III/IV, artikelen 11, 12,
16 en 17; Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 24.

Is bekering iets van één moment of
gaat dat steeds door? Beide.

Vraag 88 Waarin bestaat de ware bekering van de mens?
In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens.

In de bekering vinden twee processen
tegelijkertijd plaats, die elkaar ook overen-weer beïnvloeden: het afsterven van
de oude mens en het opstaan van de
nieuwe mens.

Vraag 89 Wat is het afsterven van de oude mens?
Oprechte droefheid, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En ook dat wij deze
zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten.

Nieuw leven
Met de ‘oude mens’ wordt in de Bijbel
bedoeld: de mens die niet met God wil
leven, Hem niet kent maar vervreemd van
Hem is, plezier heeft in zondigen/God
onteren. Gods goede nieuws voor ons is
dat zijn Zoon Jezus Christus dat zondige
leven voor zijn rekening heeft genomen
en de verantwoordelijkheid heeft
genomen voor alle gevolgen daarvan
(Kolossenzen 2,11-15). Dáárom stierf
Jezus. Maar Jezus stond ook uit de dood
op en heeft dus met de oude mens
‘afgerekend’. Maar tegelijkertijd liet Hij zo
ook de nieuwe mens opstaan uit de dood.
De nieuwe mens is op God gericht, wil
Hem kennen en eren. Wie door het geloof
van Jezus is geworden, deelt volop in
Jezus’ dood en opstanding (zo bijv.
Romeinen 6,1-14).
De manier waarop de catechismus erover
spreekt is anders, - als een proces dat nog
bezig is. Maar ook dat vind je in de Bijbel
(bijv. Efeziërs 4). Een gelovige ís met
Christus gestorven en opgestaan, maar
het sterven van de oude mens (zondige
daden, gewoonten, gedachten, woorden)
is nog niet afgerond. En het nieuwe leven
is nog niet volmaakt. Als we ons laten
leiden door de Heilige Geest, gaan die
twee processen steeds door, steeds
verder.

Vraag 90 Wat is het opstaan van de nieuwe mens?
Hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede
werken te leven.
Vraag 91 Maar wat zijn goede werken?
Alleen die uit waar geloof, naar de wet van God en tot zijn eer gedaan worden, maar niet die
op onze eigen mening of op geboden van mensen gegrond zijn.

Nieuw doel
‘Maar zo hebt u Christus niet leren
kennen!’ (Efeziërs 4,20). Het leven van de
oude mens is nog steeds tot op zekere
hoogte aantrekkelijk voor gelovigen. We
zijn vatbaar voor zondige gewoonten,
gedachten en woorden.

Dat geeft strijd. Want ons door de Heilige
Geest vernieuwde hart wil juist God
dienen, eren, liefhebben. God liefhebben
vraagt om dagelijkse bekering: sterven
van de oude mens en opstaan van de
nieuwe.

Nieuw denken
Een in het Nieuwe Testament veel
gebruikt woord voor bekering, betekent
letterlijk ‘verandering van denken’.
Daarbij gaat het niet alleen om ‘wat je
denkt’. Want wat je doet, hoe je ergens
mee omgaat, wat je van iets vindt, - dat
heeft alles maken met je ‘denkt’. Denken
over God, over jezelf, over een ander, over
wanneer iets goed is… als jouw denken
niet ‘nieuw geworden’ is, blijft je gedrag
vanzelf ‘oud’. Je denken moet vernieuwd

worden, want je denken veroorzaakt je
gedrag.
Dat betekent dus: leerling van Jezus zijn.
En je gedachten laten beheersen door
het Woord van God (Vgl. Psalm 119,11).
Om zo hoe langer hoe meer te leven naar
Gods bedoeling.

Nieuw doen
De wil van God doen? Niets liever dan
dat! Nu we ‘Hartelijke vreugde in God
door Christus hebben en zin en liefde om
naar de wil van God in alle goede werken
te leven’, zijn we er op uit hoe we Hem
kunnen eren en zijn liefde beantwoorden.
Psalm 119 is één lofzang op Gods goede
wet, waar we ons de komende
leerdiensten op willen richten. U dank ik,

Heer, in opgetogenheid. Mijn hart
verheugt zich over uw bevelen. U wil ik,
die de Allerhoogste zijt, in alles volgen…
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