
Zondag 33 Heidelbergse catechismus   Wat is de waarachtige bekering? 
 
Vraag 88: Uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? 
Antwoord: Uit twee stukken: de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. 
 
Vraag 89: Wat is de afsterving van de oude mens? 
Antwoord: Het is een hartelijk berouw, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die 

hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. 
 
Vraag 90: Wat is de opstanding van de nieuwe mens? 
Antwoord: Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een lust en liefde om naar de 

wil van God in alle goede werken te leven. 
 
In het derde deel van het leerboek dat handelt over de dankbaarheid die op de verlossing moet volgen, brengt 
de catechismus de bekering ter sprake. Wie door het geloof in de Heere Jezus van zijn zonden is verlost, wordt 
geroepen om zijn dankbaarheid te tonen, door zich te bekeren. Nu is bekering een begrip dat door veel mensen 
wordt gebruikt. Maar wanneer ben je nu écht bekeerd? Volgens de catechismus wordt een waarachtige bekering 
gekenmerkt door twee aspecten: de afsterving van de oude mens, en de opstanding van de nieuwe. 
 
De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe 
Rom. 6: 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde 

tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 
Ef. 4:20-24 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent 

onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de 
oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in 
de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God 
geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 

Kol. 3:5  Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de 
hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In 
deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit 
alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen 
elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens 
aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem 
geschapen heeft. 

 
Hartelijk berouw over de zonde 
Lukas 7:38  En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij 

droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf. 
2 Kor 7:9-10 Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot 

bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel 
opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, 
brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt 
de dood teweeg. 

Jak. 4:8  Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, 
dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in 
treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. 

 
De zonde haten en ontvluchten  
Jes. 1:16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer 

goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de 
weduwe! 

 
Hartelijke vreugde in God, lust en liefde om naar Gods wil te leven 
Rom.14:17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en 

blijdschap in de Heilige Geest. 
Psalm 119:97 Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. 
 


