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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 6 november 2022
	Email: Nieuw leven
	Iban: Bekeer je?
	bijbelgedeeltes: 1 Petrus 2:9  //  Hand. 2:38  //  Lukas 15:11-32
Psalm 32  //  Jer. 15:19  //  Jak. 5:16  //  Rom. 10:9,10
	samenvatting preek: Bekeer je en laat je dopen. De eerste oproep na de eerste preek na de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de kerk. In deze serie van 4 weken “Nieuw leven” willen we daarnaar kijken. Deze week ‘bekeer je?’ volgende week ‘en laat je dopen’, de week erna een tienerdienst, en de week daarna, 27 nov, een doopdienst. 
Deze week gaan we aan de slag met ‘bekering’ aan de hand van het verhaal van de verloren zoon, Luk. 15. 

Een paar dingen die opvallen in dit verhaal. Allereerst, de context (Luk 15:1,2). Tollenaars en zondaars, maar ook schriftgeleerden en Farizeeën stonden om Jezus heen. Maar hun achtergrond of huidige ‘status’ zegt niet zoveel. de vraag is eerder ‘bewegen ze richting Jezus, of bewegen ze zich van Hem af?’ 
Dan, de zoon. Want dat is hij, een zoon Wat hij ook doet, hij blijft een zoon van de vader. Dee zoon zegt tegen zijn vader eigenlijk zoiets als “ik kan niet wachten tot je dood bent, geef mij nu vast mijn erfenis”. Daarmee snijdt hij rigoreus de relatie door. En de vader gaat daarin mee. Want liefde veronderstelt altijd keuze en vrijheid. Hij ‘zondigt’, mist zijn doel (dat is: wandelen in relatie met de Vader, als koninklijke priester). 
Een paar verzen later vinden we hem in een ver land waar hij zijn geld verbast. Waarschijnlijk getrapt in de ‘klassieke valkuilen’: Gold, girls and glory. Gold, als in bezit, geld, spullen, rijkdom, vastgrijpen wat je grijpen kan, je identiteit vinden in wat je hebt…. Girls, als in vrouwen (of mannen), sex, maar ook relaties die ongezond zijn, die je meesleuren de verkerde kant op. En glory, aanzien, belangrijk gevonden willen worden, het nodiug hebben dat mensen jou toch wel heel bijzonder vinden… Valkuilen die, zoals Billy Graham zei, allemaal wel in ons leven herkennen.
Nadat alles is uitgegeven en alle vrienden zijn vertrokken, en er een hongersnood uitbreekt en niets meer werkt leen we ‘hij kwam tot zichzelf’. In dat kleine zinnetje zit een totale ommekeer.
In onze maatschappij is ‘spijt hebben’ eigenlijk niet meer zo gebruikelijk. ‘No regrets’ is het levensmotto van veel mensen. Maar ook in de wetenschap verandert dat langzaam. Spijt wordt langzamerhand gezien als een waardevolle emotie die blootlegt wat we nou eigenlijk echt belangrijk vinden en waar we andere keuzes moeten maken.
Jezus leert ons bidden ‘en vergeef ons onze schulden’. Blijkbaar zijn we schuldig, hebben we dingen niet goed gedaan. Er zijn in totaal 7 zgn. ‘boetepsalmen’. Lees bijvoorbeeld samen Psalm 32 eens, en ontdek de kracht van spijt, van zonde belijden. In de Joodse traditie kennen ze de ‘tien dagen van Teshuvah (bekering)’ tussen Rosh Hashana (nieuwjaar) en Yom Kippur (grote Verzoendag). 
Verder, goed om onderscheid te maken tussen een zgn. ‘eenmalige bekering tot redding’ (zie bv, Rom. 10:9,10) waarin we ons leven echt aan Jezus geven, en een continue proces van ‘bekering of heiliging’. Ja, we zijn gered door wat Jezus heeft gedaan (justification), mar elke dag worden we gered van onze verkeerde wegen (sanctification), en we weten dat we uiteindelijk gered zullen worden (glorification) als we in de eeuwigheid met Hem zullen zijn.

Wat zegt de Heilige Geest vandaag tegen jou? Verhard je hart niet (Hebr. 3:8) maar luister naar de stem van de Vader die jou roept: “keer je om, stap op het pad van het leven!” 
	bijbelgedeeltes 2: - Vertel hoe ‘die eerste bekering’ er bij jou uitzag
- Hoe ga jij om met spijt, belijden en vergeving vragen?
- Herken je de ‘klassieke valkuilen’ in jouw leven?
- Zijn er dingen waarvan je denkt dat God ze nu aan je duidelijk maakt, waar je andere keuzes in mag gaan maken?
- Bid met en voor elkaar.


