
21 januari 2018 3e zondag door het jaar B 

Vandaag klinken er in de liturgie twee oproepen tot bekering, van Jezus en van de profeet Jona. Wat 

is bekering eigenlijk? Is zo’n oproep voor ons nog wel nodig? We zijn toch al bekeerd? Wat doet die 

oproep met ons? Jezus’ woorden zijn niet voor de buurman maar voor onszelf bedoeld. Wat doen we 

ermee? Laten we ons openstellen voor en laten raken door zijn oproep tot bekering. 

Broeders en zusters, belijden wij in stilte onze zonden en bekeren wij ons tot God om het mysterie 

van de eucharistie goed te kunnen vieren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De evangelist Marcus vat vandaag kort samen wat Jezus verkondigde. Jezus heeft daarvoor natuurlijk 

steeds andere woorden gebruikt, maar de kern van zijn boodschap kwam toch neer op: het rijk Gods 

is nabij, bekeer je en geloof in het evangelie. Jezus vraagt dus van zijn toehoorders om zich te 

bekeren. Wat zou Hij daarmee bedoeld hebben? Bekering houdt een verandering in: je komt terug 

van een bepaalde manier van leven die je niet langer als goed ziet, en je begint aan een andere, een 

betere manier van leven. Vroeger ging men ervan uit dat een bekering iets eenmaligs was. Je 

bekeerde je tot God, tot de kerk en het geloof, en dan was het in orde, daarna moest je natuurlijk wel 

blijven werken aan de vervolmaking van je geloof. Tegenwoordig zien we duidelijker dat je je hele 

leven bezig blijft met bekering. Je moet als het ware steeds opnieuw je tot God keren. Die apostelen 

die geroepen werden om Jezus te volgen keerden zich af van hun oude leven en gingen Jezus 

navolgen. Er veranderde duidelijk iets in hun leven. Maar elke dag moesten ze zich daar natuurlijk 

opnieuw voor inzetten. Bij de heiligen kom je dat besef heel sterk tegen. Ze voelden dat ze eigenlijk 

maar een zondaar waren en dat ze nooit voldoende gedaan hadden om hun leven op God te richten. 

Abt Poimen, een beroemde woestijnvader die een groot voorbeeld was voor zijn broeders, werd op 

zijn sterfbed geluk gewenst door de omstanders omdat hij zo’n deugdzaam leven had geleid. Maar hij 

huilde en zei: ‘Ik moet nog steeds beginnen, ik was amper met mijn bekering bezig’. 

Het is duidelijk dat bekering tijd vraagt. De belangrijke dingen in het leven komen niet in één keer. 

We hebben tijd nodig om te groeien en onze mogelijkheden te ontplooien. Het is zeker belangrijk dat 

je op een bepaald moment een duidelijke beslissing neemt om het roer om te gooien, zoals de 

inwoners van de grote stad Nineve die op de prediking van Jona massaal tot bekering komen en 

boete gaan doen. Maar we begrijpen best dat die Ninevieten daarna nog vaak in hun oude 

gewoontes teruggevallen zijn en nog veel tijd nodig hadden om zich  hun bekering echt eigen te 

maken. Elke dag opnieuw moet je beginnen en kun je weer wat verder groeien op je weg met God en 

naar God. En God begrijpt dat ook heel goed. Hij is geduldig en wacht op ons. In alle zachtmoedigheid 

geeft Hij ons de tijd om te groeien in geloof en in liefde, in nederigheid en zorgzaamheid.  

Je kunt hier echter ook op een andere manier naar kijken. Paulus legt er in zijn eerste brief aan de 

Korinthiërs de nadruk op dat er juist niet veel tijd meer is, dat Jezus spoedig terug zal komen. Daarom 

is het extra dringend om je te bekeren. Dat betekent dat je je niet vast moet klampen aan alles wat 

dit aardse leven te bieden heeft. ‘Wie met dit aardse omgaan, moeten er niet in opgaan’, zegt Paulus. 

Dat betekent dat je jezelf niet aan je bezittingen, alles wat je voor geld kunt kopen, moet hechten. ‘Zij 

die kopen moet zijn als werden zij geen eigenaar’. Ook je gevoelens, van verdriet of van blijdschap, 

moet je vanuit de geloof kunnen relativeren: ‘zij die weenden moeten zijn alsof ze niet weenden en 



zij die verheugd zijn moeten zijn alsof ze niet verheugd waren’. Zelfs je huwelijk mag geen afgod voor 

je worden. Hoeveel je ook van elkaar houdt, er moet ook ruimte zijn voor God en voor wat Hij je wil 

geven. Een dringende vermaning van de apostel om je te bekeren, dat betekent ook: om los te 

kunnen laten, je niet te veel te hechten, je hart vrij te houden voor de Heer. 

Er zijn natuurlijk mensen die denken dat ze geen bekering nodig hebben, die zichzelf als goede en 

rechtvaardige mensen beschouwen. Maar die hebben Jezus dan ook niet nodig. Ze doen enorm hun 

best om goede mensen te zijn en op zich is dat natuurlijk mooi. Maar het risico is aanwezig dat ze iets 

zelfgenoegzaams krijgen. Ze hebben een ander niet nodig omdat ze vinden dat het eigenlijk heel 

goed gaat. Jezus kan niet zoveel met zulke mensen. Hij is gekomen om heil en genezing te brengen, 

maar dan moeten mensen zich wel bewust zijn van hun gewond-zijn, van hun tekorten, hun 

zondigheid.  

Naar mate wij verder groeien in ons leven met God, zullen we meer zelfkennis krijgen en ook beter 

zicht krijgen op ons zwakte en onze kleinheid. Het is niet zo dat we steeds volmaakter, steeds 

perfecter worden. Leven in bekering betekent juist steeds scherper je eigen zwakheid zien. Het gaat 

er daarbij niet om onszelf te perfectioneren, alle foutjes weg te poetsen, maar in alle nederigheid 

onszelf aan God over te geven, net als de tollenaar die achterin de tempel stond. Heer, wees mij 

zondaar genadig. Als we onszelf vol vertrouwen openstellen voor hem in alle eerlijkheid en eenvoud, 

dan zullen we ervaren dat Hij van ons houdt. Niet met een liefde die je verdienen moet, waarvoor je 

eerst dat en dat moet doen. Nee, zijn liefde is juist op onvolmaakte mensen gericht en houdt van ons 

zoals we zijn. Bekering is geen kwestie van heel erg je best doen, maar van je hart openen voor Gods 

genade.  

Wat voor ons mensen het allermoeilijkste is, dat is de controle uit handen geven. We willen meestal 

graag zelf de zaken aansturen en ons leven beheersen. Maar jezelf bekeren betekent: met lege 

handen staan, je leven in Gods hand leggen en de controle aan hem overlaten. Hij komt ons met zijn 

genade te hulp. Tegenover hem hoeven we alleen maar berouw te hebben, een vreugdevol berouw, 

in het besef dat wij het allemaal niet hoeven te doen, maar dat God in onze armoede zijn overvloed 

schenkt en met zijn barmhartigheid wonderen kan doen in ons leven. Bekering betekent: alles 

verwachten van God en vertrouwen op wat Hij kan doen. 

De oproep tot bekering hoort tot het hart van Jezus’ boodschap. Hij blijft ons daaraan herinneren. 

Maak je hart gevoelig, laat je raken, laat je zelfs verwonden door zijn woord. Pas dan kun je ervaren 

wat Hij in ons leven doen wil. Zijn vergevende liefde zal ons vrij maken en ons in staat stellen ook 

echt van anderen te houden, niet uit dwang of angst, maar vanuit een hart dat overloopt van liefde. 

Staan in bekering, leven als mensen die zich steeds opnieuw tot God keren, dat zal ons werkelijk 

maken tot mensen zoals we bedoeld zijn. 

Amen. 

 


