
      De Volmaakte Bekeerling    
 
 
Deze studie gaat over het verband tussen twee essentiële dingen in het leven en het geloof van christenen: 
De weg die Jezus, als mensgeworden God op aarde gegaan is enerzijds, en onze bekering anderzijds. De 
citaten zijn uit “Onversneden Christendom”, van C.S. Lewis. 
 

“Wij geloven dat de dood van Christus het punt in de geschiedenis is waarop in onze wereld iets absoluut 
onvoorstelbaars van daarbuiten doorschijnt. We krijgen te horen dat Christus voor ons ter dood werd 
gebracht, dat zijn dood onze zonden heeft uitgewist. En dat Hij juist door te sterven de dood heeft ontkracht. 
Dat is het christendom. Dat dien je te geloven. Iedere theorie die we bedenken over hoe de dood van 
Christus dit allemaal heeft uitgewerkt is naar mijn mening van ondergeschikt belang- niets anders dan een 
schema of diagram dat je mag vergeten als het je niet helpt en dat, ook al helpt het wel, niet moet worden 
verward met de zaak zelf. Maar toch zijn sommige van die theorieën de moeite van het bekijken waard. Ik 
heb er al een genoemd waarvan de meeste mensen wel gehoord hebben -de theorie dat we vrijuit gaan 
omdat Christus vrijwillig in onze plaats een straf gedragen heeft. Op het eerste gezicht is dat een heel 
dwaze theorie. Als God bereid was om ons vrijuit te laten gaan, waarom deed Hij dat dan in vredesnaam 
niet? En wat kan het ooit voor zin kunnen hebben dan maar een onschuldige straffen? Geen enkele zin, 
voor zover ik zie, als je met straf bedoelt wat ze er op de rechtbank mee bedoelen. Maar als je denkt aan 
een schuld, dan heeft het heel veel zin wanneer iemand die de nodige middelen heeft, betaalt namens 
iemand die ze niet heeft. Of als je 'boeten' niet opvat in de zin van gestraft worden, maar in de algemene 
betekenis van 'wrange vruchten plukken' of 'voor de kosten opdraaien', dan is het natuurlijk een algemeen 
ervaringsfeit dat wanneer een mens zich in de nesten heeft gewerkt, de moeite om hem daar weer uit te 
krijgen meestal genomen moet worden door een welwillende vriend. “  
 
Denk aan Jesaja 53:5: Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij 
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden. 
 

“In welk soort 'nesten' had de mens zich dan gewerkt? Hij had geprobeerd voor zichzelf te beginnen, op te 
treden alsof hij eigen baas was. Met andere woorden, de in zonde gevallen mens is niet slechts een 
onvolmaakt wezen dat verbetering behoeft, hij is een rebel die zijn wapens moet neerleggen. Je wapens 
neerleggen, capituleren, zeggen dat het je spijt, beseffen dat je op de verkeerde weg bent geweest en je 
klaarmaken om het leven van voren af aan opnieuw te beginnen. Dat is de enige uitweg uit onze 'nesten'. 
Dit proces van overgave, deze beweging op volle kracht achter uit, heet bij christenen bekering.” 
 

Vraag: 
1a) Kun je je vinden in de beschrijving die Lewis hier van het begrip ‘bekering’ geeft? 
      Hoe zou je het zelf omschrijven?  
 

Lezen: Romeinen 13:11-14 

11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is 
ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.  
12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de 
duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.  
13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, 
ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.  
14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.  

 
1b) Lewis schrijft over “Je wapens neerleggen”. Wat zouden wapens kunnen zijn waarmee je strijd  
      tegen je overgave aan God? Wat zijn “De wapens van het licht”, waarover Paulus schrijft? 
1c) Wat betekent vers 14? 
 
Lewis heeft geschreven over het lijden en sterven van Jezus. Door de dood van Jezus kunnen mensen weer 
-verzoend met God- eeuwig leven. Dit kan doordat Jezus de straf droeg die wij mensen verdient hebben. Wij 
hoeven de straf op de zonden niet te ondergaan, we zouden het ook niet kunnen dragen. 
Maar om dit eeuwige leven te krijgen, is wel bekering nodig. Afsterven, de wapens neerleggen, opnieuw 
beginnen, niet toegeven aan je eigen wil, je omkleden met Jezus Christus... Het gaat allemaal niet vanzelf. 
Net als met dat “straf dragen” geldt ook hier: We kunnen dit niet zelf, en gelukkig: we hoeven dat ook niet op 
eigen kracht te volbrengen. Lewis schrijft hierover het volgende: 
 
Juist de slechtheid waardoor je bekering nodig hebt maakt het je onmogelijk. Zouden we het kunnen als 
God erbij helpt? Ja, maar wat bedoel je als je het hebt over hulp van God? Dan bedoel je dat God om zo te 
zeggen een beetje van zichzelf in ons aan- brengt. Hij leent ons iets van zijn redeneervermogen en 



daardoor denken wij; Hij brengt iets van zijn liefde in ons aan en daardoor hebben wij elkaar lief. Als je een 
kind leert schrijven, houd je zijn hand vast bij het vormen van de letters, dat wil zeggen: het kind vormt die 
letters doordat jij ze vormt. We hebben lief en we redeneren doordat God liefheeft en redeneert en doordat 
Hij onze hand vasthoudt terwijl wij dat doen. Als we niet in zonden gevallen waren, zou dit alles van een 
leien dakje gaan. Maar ongelukkig genoeg hebben we Gods hulp hier nodig om iets te doen dat helemaal 
niet in Gods natuur ligt -capituleren, lijden, zwichten- sterven. Zijn natuur vertoont op geen enkel punt 
overeenkomsten met dit proces, zodat de weg waarop wij nu meer dan waar ook leiding van God nodig 
hebben een weg is die God naar zijn eigen natuur nooit bewandeld heeft. God kan alleen datgene met ons 
delen wat Hij heeft; en dit heeft Hij, naar zijn natuur, niet. Maar gesteld dat God een mens werd -gesteld dat 
onze menselijke natuur, die lijden en sterven kan, met die van God in één persoon samensmolt -dan zou 
deze persoon ons kunnen helpen. Hij zou zijn wil kunnen overgeven, en zou kunnen lijden en sterven, 
doordat Hij mens is; en Hij zou dat op een volmaakte manier kunnen doen doordat Hij God is. U en ik 
kunnen dit proces alleen ondergaan als God dat in ons doet; maar God kan het alleen als Hij mens wordt. 
Het is in deze zin dat Hij onze schuld betaalt en voor ons een lijden ondergaat dat Hijzelf helemaal niet hoeft 
te ondergaan. “ 
 
God wil van ons nieuwe mensen maken, waarmee Hij weer kan leven. Juist door ons te veranderen, redt Hij 
ons. Door Zijn Goddelijke liefde in ons te brengen, maakt God ons bekwaam tot bekeren.  
 
Vraag: 
2) Wat vind je van de volgende stelling?  “Onze goede daden zijn eigenlijk Gods goede daden”. 
 

Lezen: Filipenzen 2:1-15 
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid 
met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden,  
2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.  
3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan 
uzelf.  
4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.  
6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,  
7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.  
8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 
kruis.  
9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,  
10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,  
11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.  
12 Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer 
nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,  
13 want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.  
14 Doe alles zonder morren en tegenspreken,  
15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en 
ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.  
 

Vraag: 
3a) Welke aansporingen van Paulus hebben te maken met het afsterven van het oude  
      leven, en welke met het opstaan in het nieuwe leven? 
 
3b) Lees vers 12 en 13 nogmaals. “Blijf u inspannen voor uw redding”.  Wat betekent dit? Denk ook   
      aan het beeld dat Lewis geeft van een kind dat leert schrijven. 
 
Doordat God Mens werd, was de volmaakte boetedoening voor onze zonde mogelijk. Jezus heeft ons 
volmaakte gehoorzaamheid aan God laten zien, een volmaakte bekering.  
Door het geloof worden Zijn daden ons toegerekend, we mogen er zogezegd in delen. 
We mogen dan ook delen in de opstanding. En niet alleen in de opstanding, maar ook in Zijn verheerlijking. 
Want Jezus heeft zijn Menszijn niet afgelegd na Pasen. Hij is opgevaren naar de hemel als de Verheerlijkte, 
Nieuwe Mens, waar Hij heerst aan de rechterhand van God. 
Hier gaat het over de vervulling van Psalm 8:  “Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,  

het mensenkind dat u naar hem omziet?” Hoe klein we ook zijn, toch geldt:  “Gij doet hem heersen over 

de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet.” Dat is de mooie boodschap van 

Hemelvaart. Bereid je voor op het volmaakte rentmeesterschap! 
(Naar: “Gedachten over de Psalmen”, C.S. Lewis”, hoofdstuk 12  “Dubbele bodems in de Psalmen”) 
 


