
OVER BEROUW, INKEER EN BEKERING 
 
 
 Berouw is zich inkeren en droefheid, leed, spijt, verdriet ervaren. Het Griekse woord 
voor berouw is ‘penthos’ met als basis een idee van een tekort. Wij vinden dit terug in het 
Engelse en Franse woord voor berouw ‘repentance en repentir’. 
 
 De Heilige Isaak leert ons dat “alle zonden vergeven worden, enkel deze over dewelke 
de mens geen berouw heeft, over dewelke hij zich niet heeft bekeerd”. 
 
 De tollenaar en de farizeeër bekeren zich allebei: de ene tot hoogmoed, de andere tot 
nederigheid. De verloren zoon (of dochter) impliceert de gedoopte, met andere woorden de 
verloren zoon is het beeld van de gevallen christen. 
 
 
 Welke is de juiste waarde van het berouw? 
 
 De verloren zoon vraagt wat hij bezit, om te worden wat hij wil zijn: een erfgenaam. 
Na verloop van tijd is hij totaal ontredderd, ‘asotos’ zegt de Griekse tekst, dit betekent ‘niet te 
redden, reddeloos’. Hij is vervreemd van de vader en van zichzelf zowel in letterlijke als 
figuurlijke zin. Dit is het vreemde land als een wijze van zowel fysisch als psychisch zijn: een 
uitzichtloosheid, een dieptepunt, reddeloos en wanhopig. Maar zeggen de Vaders “deze 
uitputting is productief want in deze uitputting ligt de kiem van de redding”, want de zoon 
keert in zichzelf en komt zo tot zichzelf. 
 
 “Ik ga terug naar mijn vader”, mijn hemelse thuis bron van alle hemelse goederen. De 
Bouwmeester van onze ziel tekent in ons de weg van de terugkeer vanuit het vreemde land, 
vanuit de bizarre regionen in onszelf, in onze onderwereld. Dit is de nostalgie of ‘de pijn naar 
een gelukkige terugkeer’. Dit is, zegt de Heilige Theofanes de Kluizenaar, de kracht van de 
wereld, maar ook haar zwakheid, want de nostalgie naar de kinderlijke schoonheid, naar de 
oorspronkelijke gaafheid, naar de schoonheid die redt, kortom naar deze ongeschonden Geest; 
deze kracht is sterker dan alle uiterlijk vermaak en genot”. Dit alles wordt veroorzaakt door de 
genade van het berouw ons gegeven in het doopsel. 
 
 De verscheurende armoede die de Vader de zoon heeft doen ondergaan, het berouw en 
de uitputtende terugkeer is voor God al voldoende om daar bovenop noch straf en 
veroordeling uit te spreken. Dit zou in tegenstrijd zijn met de natuur van God zelf: zijn 
filantropie of liefde voor de mens, zijn albarmhartigheid. Meer nog: God wil ons duidelijk 
stellen dat er geen plaats is voor wanhoop, de ultieme verleiding. De wanhoop in Christus 
overstijgt elke misdaad: “houd uw geest in de hel en wanhoop niet”, deze woorden vormen de 
dynamiek van elk christelijk leven, het proces van de “onvolledige volledigheid” naar de 
woorden van de Heilige Maximos de Belijder. 
 
 Zo komen we stilaan tot een bewustzijn – waarbij we het wereldse aanbod niet 
afwijzen, maar overstijgen – om te komen tot die ene gedachtenis aan God onze Vader. Deze 
gedachtenis, dit “gedenk mij o Heer” situeert zich tussen het verloren paradijs en het komend 
koninkrijk. Moge onze gedachtenis een voortdurend in gedachten verenigd zijn met God, 
want “doe dit tot Mijn gedachtenis”. Dit wordt realiteit wanneer ik in mijzelf heel wat 
overboord gooi, wat mij belet een zuivere hemel te zijn. “Gedenk mij Heer…” wordt de 
ultieme dialoog. 



 “Zoals een genade volgt op een genade, zo werd het berouw gegeven aan de mensen 
na het doopsel. Het berouw is inderdaad een tweede doopsel, dat van God komt. Wat wij als 
onderpand hebben ontvangen door het doopsel, ontvangen wij als gave door het berouw. Het 
berouw is de poort van de barmhartigheid. Het is door deze poort dat wij toegang hebben tot 
de goddelijke barmhartigheid”. (H. Isaak de Syriër, in ‘discours 72’). 
 
 “Het einde van gans onze wedloop bestaat in deze drie dingen: het berouw, de 
zuiverheid en de volmaaktheid. Wat is het berouw? Dit bestaat in het niet meer begaan van 
voorbije fouten en er om te treuren. En wat is in één woord de zuiverheid? Dit is een hart vol 
barmhartigheid voor de ganse geschapen natuur. En wat is de volmaaktheid? Dit is een diepe 
nederigheid, welke het verlaten is van alle zichtbare en onzichtbare dingen; van de zichtbare 
dingen of nog van alles wat zintuiglijk waargenomen kan worden; van de onzichtbare dingen 
of nog van de gedachten en alle kommer met betrekking tot de zichtbare dingen”. (H. Isaak de 
Syriër, in ‘discours 81’). 
 
 Nader bekeken stelt de Kerk dat het sacrament van de biecht (van ‘be-echt’, voor 
waarspreken) of juister nog het sacrament van het berouw een mysterie is in de Heilige Geest, 
een mystieke handeling vanuit ‘den hoge’, een gave van liefde van God aan de mens. In de 
val is er geen reden voor wanhoop, in het dieptepunt situeert zich het keerpunt, het licht van 
het pascha van de mens. Elk berouw is het begin van een grote vreugde, van deze nostalgie: 
de ervaring van geluk bij elke terugkeer naar de Bron van ons leven. Berouw is nederigheid 
en nederigheid is berouw, niet als een toestand, maar als een relatie, als een wijze van zich te 
verhouden tot mensen en dingen en niet in het minst tot zichzelf. 
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