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Inhoud. Geloof in Christus is ons toekeer tot die verbondsbeloftes wat die Here waarmaak. 

Gehoorsaamheid aan die wet is ons wegkeer van sonde. Met hierdie twee bekerings keer ons 

tot God die hele tyd. Daar is nie ander spesiale bekerings vir besondere gawes tot God nie. 

 

Skriflesing: Jeremia 31: 18 -; Esegiël 36: 24-36. 

 

Teks: Jer. 31:18 “Bring my terug na u toe, dat ek my kan bekeer, want U is my God! 

1953 Bekeer my, dan sal ek my bekeer want U is my Here en my God. 

 

Tema: God draai ons in sy liefde in en draai ons na sy wil toe. 

 

1.Deel van ons verwarring as gelowiges oor bekering is al die soorte bekerings  

waarvoor ons elke dag al meer en meer deur die moderne Christelikheid voor   

gedaag word. 

 

Jy moet die Petrus bekering hê, daardie huilerige tipe bekerings, maar jy kan ook die 

Paulus bekering hê, daardie dramatiese openbare een met visioene en besondere 

openbarings en ingrepe van God. Wanneer jy nie so een het nie kan jy maar tevrede 

wees vir die stil bekerings van ŉ Timoteus.  
 

Op hierdie wyse word jy gedaag om ŉ bekering soortgelyk aan een of ander 

belangrike persoonlikheid te moet hê. Elke dag moet jy van een of ander nuwe 

hedendaagse belangrike persoonlikheid se bekering hoor en dan moet jy ook lus  

word vir so ŉ tipe bekering. 
 

Asof dit nie genoeg is nie word ons ook gedaag om ŉ eerste en eenmalige groot 
bekering te moet hê. Dan word gestel dat al jou “klein” bekeringtjies nie een tel nie 

nie omdat jy nog nie ŉ groot een gehad het nie.  
 

Die verwarrendste is wanneer daar vir ons gepreek word dat jy verskillende soorte 

belonings en beloftes van God kry vir verskillende soorte bekerings. Vir die een  

soort bekering gee God jou vergifnis, maar nie sy krag nie. Vir ŉ ander soort  
bekering kry jy weer die lewe en oorvloed van God.  

 

Eintlik is daar deesdae in elke erediens een of ander nuwe tipe bekering wat jy moet 

hoor dat jy nog nie gehad het en hoekom jy nog nie heeltemal reg is nie. 

 

Dit is die uiteinde van hierdie bekeringsmark – jy is net nooit goed genoeg bekeer 

nie. 
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2. Die bekering tot God volgens die Woord van God is nooit so gekompliseerde en  

verwarrende saak as wat dit in die openbare geestelike bedryf aan ons voorgehou 

word nie.  

 

Alles wat oor bekering gesê kan word som Jeremia in een gebed op:  

Bekeer my dan sal ek bekeer!  

 

Hierdie gebed word uitgespreek met ŉ kort en kragtige geloofsbelydenis: “Here, my 

God.” Die Naam “Here” is die verbondsnaam vir God wat sy verbondstrou en liefde 

vir sy kerk openbaar. In hierdie geloofsbelydenis in God wat met hierdie gebed   

aangeroep word vind ons 1. Wat God se verbondsliefde is en 2. wat sy 

verbondsliefde ons laat wees. 

 

3. In hierdie gebed word gewys dat  

 

1.daar twee soorte bekerings tot God is en  

2.hoe hierdie bekerings draai. 

 

Twee soorte draaie wat gelowiges elke dag tog God maak soos in hierdie gebed 

verwoord! 

 

Die een draai of bekering is die bekering waarmee die Here my in sy liefde indraai. 

“Bekeer my” dit is “Keer my in U verbondsliefde in.”Die ander soort draai of bekering   

 is die bekering waarmee die Here my uit my sonde uitdraai om volgens sy wil te  

 leef: “dan sal ek my bekeer.”  
 

4. Ons kan hierdie twee bekerings waarmee ons na God toe draai met ŉ voorbeeld  
toelig: die twee soorte draaie wat die aarde elke dag om die son maak! 

 

Die een soort draai wat die aarde om die son maak is ŉ draai wat elke 12 maande 

gebeur. Elke twaalf maande maak die aarde ŉ volledige draai rondom die son. Dit is 
hierdie draai wat die verskil maak tussen somer, herfs, winter en lente. 

 

Die ander soort draai wat die aarde maak is die draai om sy as wat elke 24 uur 

plaasvind en wat die verskil maak tussen dag en nag.  

 

Hierdie is twee heeltemal verskillende soorte draaie wat die aarde die hele tyd ter  

gelykertyd maak.  

 

 ŉ Mens kan nie gaan maak asof die aarde eers die draai om die son moet maak  

voor hy die draai om sy as kan maak nie. Net so min kan ŉ mens voorgee dat dit 
maar net een draai op twee verskillende maniere is. Twee verskillende draaie  

terselfdertyd, die hele tyd.  
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5. Bekeer my, dan sal ek my bekeer.  

 

Hierdie gebed beteken: 1. draai my in U liefde in, 2. dan sal ek my uit my sonde na U 

wil toe kan draai. 

 

Bekeer is altyd bekeer na die Here toe, draai na die Here toe. Ons draai na Hom in 

sy verbondsliefde en verbondstrou toe en ons draai uit ons sondige optredes na die 

Here en sy wil, sy wet,  vir ons lewe.  

 

6. Jeremia en Esegiël is twee profete, predikante, wie se leeftyd en bedieningstyd 

oorvleuel het. Hulle boodskap kom in Jeremia 31 en Esegiël 36 woordeliks ooreen  

in hulle oproep tot bekering na die verbondsliefde van God. 

 

Kom ons kyk na Esegiël se oproep tot bekering! Hoe draai die Here ons in sy  

verbondsliefde is? 

 

Die Here draai ons in sy verbondsliefde in deur ons uit ons goddeloosheid en 

afgodsdiens na Hom toe te draai: Hy vat ons uit die goddelose gemeenskap 

uit, die goddelose nasies. 

 

Die Here draai ons uit ons onreinheid uit in die reinheid wat Hy vir ons bewerk. 

 

Die Here draai ons uit ons sondige aard, ons kliphart, uit in die nuwe aard om aan  

Hom te wil behoort, wat Hy binne in ons skep. Hy verwyder die kliphart en gee ons ŉ 
hart van vleis. 

 

Hy draai ons uit sy oordeel en straf uit binne in sy liefde, genade, barmhartigheid 

en goedheid: Hy gee aan ons sy Gees. 

 

Hy draai ons uit ons wetteloosheid en draai ons in sy wet in wat Hy as ŉ nuwe 

wet vir ons laat werk: Hy maak dat ons sy gebooie kan onderhou. 

 

Dit is die wyse waarop die Here ons in sy verbondsliefde en verbondstrou indraai. 

 

7. Jesus Christus se lyding en opstanding is die wyse waarop die Here ons in hierdie 

verbondsliefde van God indraai. 

 

Alles wat Jesus Christus is en doen, is sodat God ons op hierdie wyse in sy   

verbondsliefde indraai.  

 

Dit is hoekom ons net deur geloof in Christus in hierdie liefde indraai. Hy draai ons in 

hierdie liefde in en ons vertroue in Hom vir hoe Hy ons in hierdie liefde inkeer, is die 

wyse hoe ons na Hom toe draai in sy liefde. 
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Daar is geen ander manier om na God se liefde te draai as net deur die vertroue in 

Hom vir wat Hy met en deur sy liefde vir ons doen nie.  

 

Dit is volgens ons voorbeeld die twaalf maande draai om die son, die son keer die  

aarde in ŉ vaste wentelbaan van twaalf maande om om die son te draai. Net so keer 

God ons in om in die geloof in Jesus Christus om Hom in sy liefde om te draai. 

 

8. Die tweede draai wat Jeremia in sy gebed verwoord is “dan sal ek my bekeer.”  
 

Hierdie draai verwoord Jeremia 31 in verse 18 en 19 so: “Ek het berou gehad”; “Ek  

het tot insig gekom” en “Ek het my geskaam.” Dit is die wyse waarop hierdie tweede 

soort bekering of draai werk.  

 

Esegiël verwoord hierdie tweede soort draai met die uitdrukkings: “Skaamte oor 

sonde, om eie optredes as sonde te herken en aan te dink as sonde, om dade wat 

eers as goed gesien is nou te sien as boos en sleg, om dade waaroor hulle eers 

trots was nou as afskuwelik te sien en om dade wat hulle hulle in verheug het, nou ŉ 
afsku in te hê.  

 

9. Hoe werk hierdie tipe bekering of draai? 

 

 Volgens ons voorbeeld werk dit so dat sodra die son die aarde intrek in ŉ vaste 

draai of baan om die son, dan gee die son aan die aarde ook ŉ vaste as waarom dit 

kan draai.  

 

Hierdie vaste as waarom die Here ons ook dadelik laat begin draai verwoord 

Jeremia só: “Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart.” en  

Esegiël: “Ek sal my Gees in julle gee en maak dat julle volgens my voorskrifte leef en 

my bepalings gehoorsaam en nakom.” 
 

Dit gebeur wanneer die Here ons in sy liefde inkeer. Daarom stel Esegiël dit so 

uitdruklik in 31: “Dan sal hulle..” bedoelende wanneer die Here hulle inkeer in sy 

liefde dan sal Hy hulle ook bind aan die vaste as van sy wil vir hoe hulle moet leef. 

 

Hierdie tweede soort draai is nie die inkeer in geloof in sy liefde nie. Dit is die uitdraai 

uit sonde na die gehoorsaamheid aan die wil van die Here oor hoe ons volgens sy 

wet moet leef. 

 

Hierdie draai is ŉ inkeer na die wysheid van die Here, die wysheid oor hoe ons die 

lewe wat Hy vir ons gegee moet leef. Daarom word die woord insig vir hierdie draai 

gebruik: die insig in die wysheid God oor die lewe wat ek moet leef.  
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Die insig in wat boos, sleg en afskuwelik is en die insig in wat goed, en reg is.  

Hierdie insig is ook ŉ hartlike vreugde en liefde vir wat die Here my wys wat goed en 
reg is om te doen volgens sy wet. 

 

Hierdie bekering is die toekeer tot en inkeer tot die wysheid van die wet van God. 

Die wet van God wat met innerlike vreugde en liefde vir my ŉ wet in my binneste  en 
ŉ wet in my hart word deur sy liefde vir my. 
 

10. Hierdie bekering is daarom ook die wegdraai en uitkeer uit dwaasheid. 

 

Wat die Woord van God dwaasheid noem word die beste in Afrikaans verwoord met 

die woord “domastrant”. Domastrantheid is slimmigheid. Dit is die mens se 

slimmigheid om hom self in sonde, dit wat boos, sleg en verkeerd is te verheug en  

homself daarin te verlustig.  

 

Domastrantheid is die geloof dat die mens in sy sonde slimmer is as wat God in sy 

wet is. 

 

Daarom is hierdie bekering altyd ŉ bekering uit domastrantheid, uit die slimmigheid 

dat sonde nie boos, sleg en verkeerd is, maar goed, reg en menslik is. Dit is die 

uitkeer uit slimmigheid in die wysheid van god se wil oor hoe ek moet leef: die wet 

van God. 

 

Daarom is hierdie bekering altyd om skaam te wees oor wat eers my trots was: om 

skaam te wees oor my domastrantheid teenoor God se wysheid in sy wet. In 

skaamte draai ek uit my slimmigheid na die wysheid van God in sy wet. 

 

Daarom is hierdie bekering berouvolheid. Dit is hartseer oor die skade wat ek deur 

my slimmigheid gedoen het in die geloof dat ek goed is en goed doen. 

 

Daarom is hierdie bekering altyd om in afsku weg te draai van my slimmigheid en 

domastrantheid omdat en ŉ afkeer het in hoe ek God hierdeur verneder het en vir 

God tot skande was. 

 

Dit is die bekering waarin ek die insig het dat ek God in sy wet as dwaas gesien het 

en myself in my sonde as slim gesien het. 

 

11. Twee verskillende soorte draaie terselfdertyd, die hele tyd. 

 

  1.God draai my in sy liefde in en ek keer my deur my geloof in Jesus Christus in  

     hierdie liefde in. 

 

  2.God draai my deur sy wet uit my dwaasheid in sy wysheid in. 
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Net soos die aarde twee soorte draaie om die son maak. Die een draai gaan oor die 

verandering in seisoene en die ander oor die verandering van dag en nag. 

 

In ons geloof in Christus keer ons ons in die liefde in waarin God ons indraai. In ons 

gehoorsaamheid aan die wet van God keer ons ons uit ons eie dwaasheid in die  

wysheid van God in waarin Hy ons deur sy wet inkeer. 

 

12.  Ons mag ons nie deur die bekeringsbedryf van die moderne Christelikheid laat 

verwar nie.  

 

Want dit is wat bekering in die moderne Christelikheid geword het: ŉ handelbedryf. 
 

Elke geestelike en geestelike instelling het nou al sy eie bekering as handelmerk: 

die Petrusbekering, die Paulusbekering, die Timoteusbekering!  

 

Elke nuwe soort bekering wat opgemaak en bemark word het nou al ŉ eie status, 
voordeel en seëning wat God as waarborg voor moet optree. 

 

 As jy bekeer, kry jy vergifnis; as jy bekeer, kry jy krag; as jy bekeer, kry jy voorspoed 

en welvaart; as jy bekeer kry jy versoening en vrede; as jy bekeer kry jy gehoorsame 

en voorbeeldige kinders! 

 

Die moderne Christelikheid se bekeringsbedryf is al so dat elke jaar daar ŉ nuwe 
bekeringsreeks vir die nuwe seisoen uitkom. 

 

Ons mag nie in hierdie bekeringsbedryf verstrik raak nie. 

 

Bekering is die wyse wat God ons na Hom toe draai en God doen dit net op twee 

maniere: Hy draai ons   

1. in sy liefde in en  

2. Hy draai ons in die wysheid van sy wet in. 

 

Ons as gelowige leef nie in die sensasie van persoonliksheidsbekerings of nuwe 

bekeringsreekse vir nuwe voordele nie. 

 

Ons leef in die vaste ritme om ons deur God te laat inkeer in sy liefde en sy wil. In 

geloof laat ons ons deur die Here in sy liefde indraai en in gehoorsaamheid laat ons 

die Here ons uit ons dwaasheid in wysheid van sy wet inkeer. 

 

God draai ons in sy liefde in en draai ons na sy wil: ons draai in geloof in sy liefde in  

en in gehoorsaamheid na sy wil toe.   

   

     

   


