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geen spijt, verdriet of berouw?



berouw en bekering: 3 vragen

1. Wat is het verschil tussen berouw en bekering

2. Welke rol speelt berouw in het koninkrijk van 
God

3. Wat is de relatie tussen berouw en vergeving

christen zijn, zonder berouw te kennen, kan niet
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1. Berouw en bekering
Petrus: Heb dan berouw en bekeer u, opdat uw 
zonden worden uitgewist … (Hd3:19, Telos)

Paulus: … heb ik … verkondigd dat zij berouw
moesten hebben en zich tot God bekeren en 
werken doen, de bekering (eig. het berouw) 
waardig. (Hd26:20, Telos)

berouw = inkeer bekering = omkeer
Gr: metanoia (58x) Gr: epistrofè (39x > 17x)

de verloren zoon (Lk 15:17-21)

‘kwam hij tot zichzelf’ ‘hij stond op …’
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2. Berouw en het kon. v. God
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
Heb berouw (kom tot inkeer), want het koninkrijk 
der hemelen is nabij gekomen. (Mt4:17)

Heb dan berouw en bekeer u, opdat uw zonden 
uitgewist worden, opdat de tijden van verkwikking 
komen van het aangezicht van de Heer, en Hij de 
voor u voorbestemde Christus, Jezus, zendt, die de 
hemel moet opnemen tot op de tijden van de 
herstelling van alle dingen … (Hd3:19-21a)

Berouw blijkt uit
• Belijdenis van zonden (Mt3:6)

• Vrucht die aan de inkeer beantwoordt (Mt3:8) 5



3. Berouw en vergeving

Hij (Johannes) … predikte een doop van berouw/inkeer
tot vergeving van zonden (Lk3:3)

… in zijn naam berouw/inkeer tot vergeving van zonden 
moest worden gepredikt onder alle volken … (Lk24:47)

Heb berouw (kom tot inkeer) en laat ieder van u 
gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot 
vergeving van uw zonden … (Hd2:38)
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3. Berouw en vergeving (2)

Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem.

En als hij berouw heeft (tot inkeer komt), vergeef hem.

En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en 
zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb 
berouw, dan zult u hem vergeven. (Lk17:3-4)

Vgl: Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te 
reinigen van alle ongerechtigheid. (1Jh1:9)
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