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Met het begrip metanoia zitten we, zonder het eigenlijk goed te beseffen, in 
het bootje van Jezus van Nazaret. Van de 34 keer dat het woord in het 
Nieuwe Testament wordt gebruikt, gaat het in 22 gevallen om een essentiële 
geloofsstap, een radicale ommekeer van denken, inzicht en gedrag. Het 
equivalent in het Griekse Oude Testament heeft slechts zelden deze typische 
geloofsconnotatie. Metanoia is werkelijk het motto van de nieuwe beweging 
die ingang vond met de Messias. Eigenaardig genoeg heeft het woord de 
volgende eeuwen amper weerklank gevonden in theologische studies of 
compendia. Vandaag lijkt het begrip echter rijp voor een revival. 

Het Griekse werkwoord metanoeo
_
 (μετάνοέω), waarvan het naamwoord meta-

noia (μετάνοια) is afgeleid, bestaat uit het voorzetsel meta- (μετά) en de werk-
woordsvorm noeo

_
 (νοέω). Het prefix meta- kennen we in het Nederlands van 

allerlei samenstellingen, zoals metafysica, metamorfose of metafoor. Meta 
duidt op een overtreffend of ontstijgend niveau. Metafysica is dan de weten-
schap die het niveau van de eigenlijke fysica overschrijdt, door de filosofische 
principes te bestuderen waarop heel de natuur is gegrondvest. Maar de oor-
spronkelijk oud-Griekse betekenis van het voorzetsel μετά is niet geheel af te 
leiden van de bestaande Nederlandse woorden die beginnen met meta. Afhan-
kelijk van de naamval die volgt, betekende μετά zoiets als ‘te midden van’,  
‘er overheen’ of ‘volgend op’. Als prefix duidde μετά vaak op een verandering 
van plaats of toestand. Deze betekenis vinden we nog terug in ons Nederlandse 
woord ‘metamorfose’, van het Griekse metamorphosis (μεταμόρφωσις), wat 
‘verandering van toestand’ betekent. De meest adequate omschrijving van 
meta in het woord metanoia is dan ook: ‘wat overstijgt’, ‘wat eraan voorbij is’.

Het woordje noeo
_
 (νοέω) is dan weer het deelwoord van een werkwoord  

dat ‘waarnemen’, ‘denken’ of ‘inzien’ betekent. Het zelfstandig naamwoord 
nous (νούς), ons bekend van teksten van Griekse kerkvaders, duidt het waar-
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nemingsvermogen van de ziel aan, het zuivere intellect of de goddelijke inge-
ving. In de neoplatoonse filosofie was de nous goddelijk: het beeld van de Ene 
die in zich de demiurg bevat, de Vader van alle dingen. Volgens Plato was de 
nous het enige onsterfelijke deel van de ziel. Via de nous kan de mens God 
schouwen, zich een idee van Hem vormen en met Hem in contact treden.

Aftasten van betekenissen
Als we nu de betekenissen van beide samenstellende delen van metanoia com-
bineren, gaat deze term zoiets aanduiden als ‘het overstijgen van wat men tot 
nu toe dacht’, of ‘wat het denken overstijgt’, of nog: ‘voorbij aan de opvattingen 
die men tot nu toe huldigde’. Anders uitgedrukt, metanoia is een intellectueel-
spirituele metamorfose. Daardoor wordt de term vaak als synoniem gezien van 
‘bekering’ of ‘ommekeer’, een soort innerlijke transformatie die associaties 
oproept met het Latijnse woord convertere, dat ‘bekeren’ betekent. Convertere 
(van cum-vertere) impliceert de bundeling of concentratie van de krachten van 
het zijn: een soort omkering waardoor het wezen de overstap maakt van een 
louter menselijk begrip naar het goddelijk verstaan en waarnemen. Maar deze 
transformatie betreft alleen de ervaring en is niet direct van ethische aard. 
Ook metanoia is geen moreel begrip. Het begrip duidt niet de toestand aan 
waarin men zich bekeert van een slechte levenswandel naar een moreel goede. 
Nochtans heeft het woord in de religieuze context wel steeds meer deze bete-
kenis gekregen. 

Het is belangrijk dat we metanoia blijven verstaan in zijn oorspronkelijke 
gerichtheid op de ervaring van een transpositie naar een hogere of diepere zin 
en/of beleving van de werkelijkheid. Eigenlijk hoort de term metanoia thuis 
in het rijtje waartoe ook Plato’s hêgemôn (overwicht) behoort, of de term bodhi 
(ontwaken, verlichting) uit het Theravada-boeddhisme, of de antaryâmî (inner-
lijke beheerder) uit de hindoeïstische traditie. Het is duidelijk dat de overgang 
(pascha) die in al deze termen meeklinkt, een noodzakelijke fase aanduidt die 

Fra Angelico, De transfiguratie, fresco, ca. 1440, 
Museo di San Marco, Florence.
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elk proces van spirituele ontwikkeling kenmerkt: de overschakeling naar een 
hoger bewustzijnsniveau of de transformatie in de goddelijke zijnsmodus. 

Het gaat bij metanoia dus altijd om een puur innerlijk gebeuren dat in eer-
ste instantie absoluut nog geen verandering op het morele vlak impliceert. 
Uiteraard zal de innerlijke transformatie gepaard gaan met een min of meer 
sterke affectieve bewogenheid, die zich meestal aandient in de vorm van 
berouw, rouwmoed of spijt: het betreuren van de vroegere blindheid, tot en 
met het op zich nemen van de boete, de aanvaarding van een boetvaardige 
levenshouding of de uitvoering van een fysieke buiging (prosternatie) voor de 
goddelijke Majesteit. Dit aspect hoeft niet weggemoffeld te worden. Maar 
tevens moeten we erkennen dat het geleid heeft tot de foutieve vertaling van 
metanoia door ‘berouw’, hetgeen slechts een secundair aspect is van de beke-
ring. Kortom, als we spreken over metanoia, zien we best af van alle goedkope 
betekenissen van bekering: van zieltjeswinnerij tot en met de oppervlakkige 
‘voornemens waarmee de weg naar de hel geplaveid ligt’. 

De metanoia-story van de heilige Augustinus
Een goed voorbeeld van een authentieke metanoia treffen we aan in het 8ste 
boek van de Belijdenissen van Augustinus van Hippo. De kerkvader vertelt zelf 
– en hij houdt dat verschillende bladzijden aan – wat er met hem aan de hand 
is en wat zich binnen in hem allemaal afspeelt. In al zijn levendigheid klinkt 
het relaas als een moderne gripping story. 

De spanningen die zich al enige tijd in Augustinus hadden opgebouwd, 
komen op een bepaald moment tot een catharsis. Jaren van zoeken en expe-
rimenteren gaan hieraan vooraf: Augustinus hing verschillende filosofische 
stromingen aan, zoals de stoa, het manicheïsme en ten slotte het neoplato-
nisme waarin hij naar eigen zeggen nog het meest de ‘waarheid’ aantreft. Maar 
het zijn uiteindelijk de voorbeelden van de woestijnvader Antonius en diens 
navolgers, alsook het lezen van een vers uit Paulus’ Romeinenbrief die de  
lont in het kruitvat steken. Toch mogen we niet de vergissing begaan om 
Augustinus’ metanoia te reduceren tot de affectieve uitbarsting waarvan 
 sommige passages uit zijn geschriften getuigen. Zij is voorbereid door jaren 
van zoeken, die resulteerden in een dieper inzicht: het besef dat de volle waar-
heid te vinden is in het evangelie van Jezus Christus. 

Deze ‘intellectuele metanoia’ bracht een storm teweeg in de ziel van Augus-
tinus, omdat een deel van hemzelf, namelijk de volle instemming van zijn wil, 
achteropliep. En het is deze tweespalt die de verwarring veroorzaakt waarover 
Augustinus schrijft in zijn onnavolgbare bekentenisboek van de Belijdenissen: 

Toen, midden in die grote ruzie met mijn ziel, waar ik met alle kracht aan 
begonnen was in de kamer van mijn hart, in het huis van mijn binnenste 
– mijn verwarring stond op mijn gezicht te lezen – ging ik naar Alypius toe 
en schreeuwde: ‘Wat is er toch met ons aan de hand? Wat heeft dit te bete-
kenen, jij heb het toch ook gehoord? Gewone mensen staan op [Augustinus 



9

d
e
 k

o
v

e
l

verwijst naar de woestijnvader Antonius] en bestormen de hemel en wij met 
al onze harteloze geleerdheid, wij blijven ons maar wentelen in vlees en 
bloed! Als zij vooroplopen, schamen wij ons dan om hen achterna te gaan? 
En schamen we ons niet, als we dat niet doen?’ Ik weet het niet precies 
meer, maar iets dergelijks moet ik gezegd hebben. Mijn verwarring sleurde 
me bij hem vandaan, terwijl hij me verbijsterd aankeek zonder een woord 
uit te brengen. Want mijn stem klonk niet zoals anders en beter nog dan 
woorden vertelden mijn gezicht, mijn wangen en ogen, mijn kleur en de 
klank van mijn stem wat er met mij aan de hand was.
 Het huis waar wij logeerden had een kleine tuin (…). Ik ging dus de tuin 
in, op de voet gevolgd door Alypius. Want ook met hem naast me kon ik 
heel goed bij mezelf zijn. En had hij mij in die situatie wel alleen kunnen 
laten? We gingen ergens zitten, zo ver mogelijk van het huis af. Het gonsde 
in mijn geest. Ik was verontwaardigd en geërgerd dat ik maar niet de kant 
uitging van een verbond met u, mijn God, terwijl heel mijn gebeente 
schreeuwde dat ik die kant uit moest gaan en dat ook hemelhoog aanprees. 
Daar ga je niet heen per schip of met een wagen of te voet. Ik hoefde niet 
eens het stukje te lopen van het huis tot waar we zaten. Daar heengaan en 
daar aankomen is niet anders dan erheen wíllen gaan, maar dan wel met 
een krachtig en volledig willen, niet het draaien en keren, hierheen en daar-
heen, van een half verlamde wil die worstelt met een deel van zichzelf dat 
opstaat, en een deel dat blijft zitten. (…) Deze strijd in mijn hart was natuur-
lijk een strijd van mijzelf tegen mijzelf. En Alypius bleef bij me en wachtte 
stilzwijgend af waar deze ongewone gespannenheid op uit zou lopen.
 Dit diep nadenken had heel mijn ellende uit zijn verborgen schuilhoeken 
naar boven gehaald en bij elkaar gezet voor de ogen van mijn hart. Toen 
stak er een hevige storm op, met een enorme stortbui van tranen. Om die 
helemaal te laten uitstromen en uitrazen stond ik op. Een plek waar ik 
alleen was leek me beter voor dit huilen. Ik liep zo ver van Alypius weg dat 
niemand om mij heen me hinderde, ook hij niet. Zo stond het op dat 
moment met mij en dat begreep hij ook. Ik zal wel iets gezegd hebben, 
vermoed ik, waar je de tranen in mijn stem aan kon horen. Ik stond dus op 
en hij bleef achter op de plek waar wij zaten, helemaal verbluft.
 Ik wierp me plat op de grond, onder een vijgenboom – precies weet ik 
het niet meer – en liet mijn tranen de vrije loop. De stromen braken los uit 
mijn ogen, een aangenaam offer voor u. En niet precies met deze woorden, 
maar wel in deze geest riep ik tot u, telkens opnieuw: ‘Hoelang nog, hoe-
lang nog? Morgen, altijd maar mórgen. Waarom niet nú? Waarom niet nu 
meteen een einde aan mijn schande?’
 Ik riep maar en huilde maar, mijn hart was vermorzeld en voelde heel 
bitter. En daar hoor ik een stem uit een huis in de buurt telkens weer: 
‘Neem en lees, neem en lees.’ Was het een jongen of een meisje? Ik kon het 
niet zeggen. Meteen veranderde mijn gezicht en ik begon na te denken of 
kinderen zoiets misschien zongen bij een spel. Maar ik kon me niet herin-
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neren dat ik het ooit ergens had gehoord. Ik hield mijn tranen in en stond 
op. Ik kon het niet anders verstaan dan als een opdracht van God om het 
boek open te slaan en de eerste tekst te lezen die ik voor me kreeg. Ik had 
van Antonius gehoord dat hij zich door een tekst uit het evangelie, die hij 
toevallig hoorde voorlezen, aangesproken had gevoeld als was hij voor hem 
bedoeld: ‘Ga uw bezit verkopen en geef het aan de armen, en u zult een 
schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen.’ (Mt 19,21) Op 
dat woord had hij zich meteen bekeerd tot u. Vlug holde ik dus terug naar 
de plek waar Alypius zat, want daar had ik het boek van de apostel laten 
liggen toen ik was opgestaan. Ik pakte het, sloeg het open en las stil de 
eerste tekst waar mijn oog op viel: ‘Geen bras- en slemppartijen, geen 
ontucht en losbandigheid, geen tweespalt en jaloezie. Bekleed u met de 
Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerten in u 
opwekt.’ (Rom 13,13-14) Verder lezen wilde ik niet en was ook niet nodig. 
Opeens, aan het eind van deze zin, stroomde er zoiets als een licht van 
zekerheid mijn hart binnen en alle duistere twijfels vluchten weg.
 Met mijn vinger of iets anders ertussen deed ik het boek dicht. Mijn 
gezicht was weer rustig en ik vertelde het aan Alypius. En wat er in hem 
omging – en daar had ik geen weet van – vertelde hij me als volgt: hij vroeg 
of hij mocht zien wat ik gelezen had. Ik wees het hem aan en hij keek ver-
der dan ik had gelezen. Ik wist dus ook niet wat er volgde. Maar er stond: 
‘Aanvaard mensen met een zwak geloof.’ (Rom 14,1) Dat betrok hij op 
 zichzelf en dat legde hij me uit. En met de kracht van deze aansporing sloot 
hij zich aan bij mijn besluit zonder enige onzekerheid of aarzeling. Dat lag 
overigens helemaal in de lijn van zijn levenswijze, waarmee hij al lang in 
gunstige zin bij mij afstak.
 Vervolgens gaan we naar binnen, naar mijn moeder om het haar te vertel-
len. Ze is blij. We vertellen hoe het gebeurd is. Ze juicht, ze is verrukt en 
zegent u die bij machte bent oneindig veel meer te doen dan wij vragen of 
denken. (Ef 3,20) Want ze begreep dat u haar wat mij betreft zoveel meer 
had geschonken dan waar ze met haar klagen en huilen en zuchten altijd 
om had gebeden. U had mij bekeerd tot u en ik dacht niet meer aan een 
huwelijk, ik had geen verwachtingen meer voor deze wereld. Nu stond ik 
op de meetlat van het geloof waarop u me zovele jaren eerder aan haar had 
laten zien. U had haar klacht veranderd in een kreet van vreugde en deze 
vreugde was veel rijker, veel kostbaarder en zuiverder dan de vreugde over 
de kleinkinderen die ze gehoopt had van mij te hebben.1

Opmerkelijk is hoe binnen de raamvertelling van de bekering van Augustinus 
zich nog een tweede bekering afspeelt, die van Alypius. En zijdelings wordt 
ook melding gemaakt van de bekering van de grote Antonius, de eerste woes-
tijnvader. Een waar cluster van bekeringen! 

Alypius was een jongere stadsgenoot van Augustinus en ooit diens leerling 
in de redenaarskunst. Gaandeweg was hij een intieme vriend geworden. Alypius 
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had een heel ander karakter dan de onstuimige en briljante Augustinus. Aly-
pius was afhankelijker en volgzamer. Ooit was hij verslaafd geweest aan de 
gladiatorengevechten in het circus, maar daar had hij zich al in een vroeger 
stadium van afgewend. Zijn metanoia ontrolt zich binnen het veranderings-
proces van zijn grote vriend en op bescheidener wijze. Toch is ook zijn meta-
noia authentiek en geheel toegesneden op diens karakter en persoonlijkheid. 

Een derde figuur die in het verhaal een cruciale rol vervult, is de biddende 
Monica, moeder van Augustinus. Haar smeekbede om de bekering van haar 
zoon is eveneens doorslaggevend. Zo zien we dat, ofschoon de metanoia zich 
in het innerlijk van het individu afspeelt, zij ook is ingebed – letterlijk ‘in 
gebed’ – in een sociaal netwerk.

Na deze scène gaf Augustinus zijn wereldlijk ambt op en trok hij zich met 
enkele vrienden terug op het landgoed Cassiciacum, om zich voor te bereiden 
op zijn doop. Op Paasdag van het jaar 387 werd hij in Milaan door bisschop 
Ambrosius gedoopt, samen met zijn vriend Alypius en zijn zoon Adeodatus. 
Omdat niets hem nu nog bond aan zijn verblijfplaats, begaf hij zich met zijn 
moeder en zijn zoon op weg naar zijn heimat in Noord-Afrika. Monica zal die 
geboortegrond echter nooit weerzien: als ze met haar zoon de Romeinse haven-
stad Ostia bereikt, wordt ze ziek en overlijdt ze. Maar ze heeft wel haar grote 
droom in vervulling zien gaan: de bekering van haar zoon. Haar leven is 
voltooid. Augustinus’ nieuwe leven vangt nu pas aan. Er wacht hem een tita-
nenarbeid als bisschop van Hippo Regius. Hij gaat er aan de slag als filosoof, 
theoloog en ‘leraar van de genade’.

Benozzo Gozzoli, Sint Augustinus leest het epistel van Paulus terwijl 
 Alypius toekijkt, fresco (detail), 1465, kapel Sant’Agostino, San Gimignano.
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Metanoia in het Nieuwe Testament 
De zoektocht naar de betekenissen van metanoia leidt ons uiteraard ook naar 
het Nieuwe Testament. De woorden metanoeo

_
 en metanoia werden frequenter 

gebruikt in het wijdverspreide en populaire Koine– Grieks dan in het klassieke 
Grieks. Koine– werd in het Romeinse Rijk gesproken en geschreven vanaf de  
4de eeuw vóór Christus, van Marseille in Frankrijk tot in het noorden  
van India. Het bleef de officiële taal van het Byzantijnse Rijk tot de val van 
Constantinopel in 1453. Voor de meeste inwoners van dat enorme Romeinse 
imperium was Koine– slechts een tweede taal, een beetje zoals Engels vandaag. 
Vandaar dat ingewikkelde grammaticale wendingen uit het klassieke Grieks 
werden vermeden en lokale talen invloed uitoefenden op het Koine– van een 
bepaalde regio. Dat was zeker het geval bij de bijbelse schrijvers met een 
semitische achtergrond zoals sommige evangelisten. 

In het Koine– betekende metanoia eenvoudigweg twee dingen. Ten eerste duidde 
het woord op een verandering van mentaliteit, overtuiging of gezindheid, waarbij 
zowel gevoelens als bedoelingen en voornemens aan een kentering onderhevig 
zijn. Ten tweede impliceerde metanoia het inzicht dat men iets verkeerd gezien  
of gedaan had, dat men slecht gedacht of gehandeld had. Dit inzicht kon gepaard 
gaan met spijt en droefheid, met gevoelens van berouw, wroeging en innerlijke 
verscheurdheid. Toch bleef de term metanoia buiten het ethische gezichtsveld.  
Het berouw of de rouwmoed speelt zich op een dieper psychologisch niveau af  
dan die van de moraliteit. Het is met deze tweevoudige betekenis dat de woorden 
metanoeo

_
 en metanoia in het Nieuwe Testament voorkomen. Een alledaagse toe-

passing is bijvoorbeeld te vinden in Paulus’ tweede brief aan de Korintiërs: 

Nu ben ik verheugd, niet dat ge bedroefd geweest zijt, maar dat ge bedroefd 
geweest zijt tot bekering (metanoian); want ge zijt bedroefd geweest zoals  
het God behaagt, zodat ge in niets geschaad zijt van ons uit. Want de droef-
heid zoals het God behaagt bewerkt een onberouwelijke bekering (metanoian) 
tot behoud, maar de droefheid van de wereld bewerkt dood. (2 Kor. 7,9-10, 
Naardense Bijbel) 

De bekering waar Paulus op doelt, is het heuglijke gevolg van een eerder 
geschreven brief aan de Korintiërs – een brief die hen tot berouw stemde. Deze 
rouwmoed resulteerde in een authentieke metanoia, een ommekeer, een andere 
gezindheid. En daar is de Apostel terecht blij om. Het subtiele onderscheid 
tussen ‘wereldse droefheid’ – schuldgevoel dat tot niets leidt – en ‘droefheid 
die God behaagt’ is veelzeggend. Dit laatste draagt vrucht: echte ommekeer. 

Een ander voorbeeld treffen we aan in het Lucasevangelie, waar eveneens 
tot tweemaal toe de werkwoordvorm van metanoeo

_
 gebruikt wordt: 

Houdt uzelf in het oog; als je broeder zondigt, berisp hem, en als hij dan 
berouw toont (metanoèsè), vergeef hem; zelfs als hij zevenmaal daags tegen 
je zondigt en zevenmaal bij je terugkomt en zegt ‘ik heb berouw’ (metanoo

_
), 

vergeef hem. (Lc. 17,3-4, Naardense Bijbel)
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In dit voorbeeld slaat metanoia duidelijk op het inzicht dat er verkeerd gehan-
deld werd en daarover werkelijk spijt ontstond. Lucas is trouwens de evangelist 
die het semantische veld metanoeo

_
-metanoia veelvuldig exploreert: negen van 

de 16 toepassingen bij de drie synoptici zijn op zijn naam te brengen. Dit houdt 
verband met het feit dat Lucas in het derde hoofdstuk van zijn evangelie de 
figuur van Johannes de Doper breedvoerig belicht. De Voorloper is nu eenmaal 
een sterke verpersoonlijking van de ommekeer-gedachte.

De Doper, profeet van de metanoia
In de lijn van Jeremia’s belofte van herstel – “Ik zal mijn wet in hun binnenste 
leggen en hem in hun hart schrijven; Ik zal hun God zijn en zij mijn volk” 
(Jer. 31,33) – kondigt de Doper het nieuwe verbond aan dat de Heer met  
Israël zal smeden, anders dan het verbond dat gesloten werd bij de uittocht  
uit Egypte en dat op stenen platen werd geschreven. Dat oude verbond  
werd immers door de voorvaderen menigmaal verbroken. Nu zal de Heer het 
nieuwe verbond in hun binnenste griffen en het neerschrijven in hun hart. 
Lucas schrijft:

Johannes de Doper komt tot heel de streek van de Jordaan, predikend de 
doop van ommekeer (metanoias) tot vergeving van zonden, zoals geschreven 
staat in de boekrol van de woorden van Jesaja de profeet: ‘De stem van een 
die roept in de woestijn: bereid de weg voor de Heer, maakt recht zijn paden! 
– elke kloof moet worden gevuld en elke berg, elke heuvel geslecht; bochten 
moeten worden rechtgetrokken, barre wegen vlak gemaakt: alle vlees zal 
zien het heil van onze God.’ Daarom heeft hij gezegd tot de scharen die uit-
trekken om door hem te worden gedoopt: ‘Adderengebroed, wie heeft jullie 
wijsgemaakt dat je de toorn die losbreekt kunt ontvluchten? – draagt liever 
vruchten de omkeer (metanoias) waardig.’ (Lc. 3,3-8, Naardense Bijbel)

Johannes de Doper verpersoonlijkt de metanoia en functioneert als een trait-
d’union tussen het Eerste en het Nieuwe Verbond. De metanoia heeft bij  
hem dan ook alles te maken met wat Maleachi, de laatste oudtestamentische 
profeet, schreef: 

Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aanschijn een weg bereiden zal; 
 plotseling zal hij zijn tempel binnenkomen, de Heer die gij zoekt, de bode 
van het verbond in wie gij behagen hebt: zie, hij komt! Maar wie kan de 
dag van zijn komen aan, en wie blijft staande als hij zich laat zien? (…) Zie, 
ik zend u Elia, de profeet,- vóórdat komt de dag van de Ene, die grote en 
vreeswekkende; bekeren zal hij het hart van de vaders tot de zonen en het 
hart van de zonen tot de vaders. (Mal 3,1-2.23-24)

Johannes de Doper is de Elia die komen zou (cf. Mt 11,14). Hij is de Voorloper 
die de harten van de vaderen bekeert tot de zonen. Het is opmerkelijk hoe 
vandaag ministers, presidenten en heel de oudere generatie aangesproken wor-
den door een jong meisje, door de Zweedse Greta Thunberg die de jeugd 
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wereldwijd weet te mobiliseren. Een ware metanoia dringt zich op en hoe 
moeilijk hebben ouderen het om echt te luisteren en zich open te stellen voor 
het nieuwe dat deze klimaatbewuste activiste belichaamt. Luisterden ze maar, 
want pas dan kan geschieden wat komen moet: heil! Die boodschap dragen  
de laatste regels van het Eerste Testament uit, en daarmee begint Marcus ook 
zijn evangelie:

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals 
geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, die 
voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: 
bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht! (…) De tijd is vervuld 
en het Rijk Gods is nabij; bekeert u (metanoèitè) en gelooft in de Blijde 
Boodschap. (Mc 1,1-3.15) 

Dat een mens zich dient te bekeren, was absoluut niet nieuw voor joodse oren. 
Vele psalmverzen roepen immers ook op tot bekering. De bekendste zijn te vin-
den in psalm 51, het lied dat ook bekend staat onder de roep ‘Miserere mei, Deus’:

Zuiver mij geheel van mijn zonde, 
reinig mij van wat ik misdeed. 
Want ik ben mij bewust dat ik schuld heb: 
steeds ziet wat ik begaan heb mij aan; 
tegen U, U alleen was mijn zonde, 
Gij doorziet het kwaad dat ik deed. (…) 
God, herschep mijn hart, maak het zuiver, 
geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestand. (Ps 51,4-6.12)

Nieuw in de bekeringsoproep van Johannes de Doper is echter de eschatologi-
sche oriëntatie: 

Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. (…) Ik doop u met water, 
maar er komt iemand die sterker is dan ik (…). Hij zal u dopen met de 
heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer 
grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in zijn schuur, maar het 
kaf te verbranden in onblusbaar vuur. (Lc 3,9.16-17) 

De bekering krijgt in dit eindtijdelijk perspectief iets dwingends mee, iets dat 
van de hoogste urgentie is. Van Johannes de Doper loopt deze imperatief naad-
loos over in Jezus’ aanmaning:

Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkon-
digde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods 
is nabij; bekeert u (metanoèitè) en gelooft in de Blijde Boodschap.’ (Mc 1,14-15) 

Bij Matteüs klinkt het aldus: “Van toen af begon Jezus te prediken en te zeg-
gen: ‘Bekeert u (metanoèitè) want het Rijk der hemelen is nabij.’” (Mt 4,17)

We kunnen stellen dat de verkondiging van het nabije Koninkrijk, dat in 
Jezus al is aangebroken, en de bijbehorende oproep tot bekering het doel en 
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Titiaan, Johannes de Doper, olie op doek, 1542, Gallerie dell’Accademia, Venetië.
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het hartstuk zijn van Jezus’ zending: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen 
maar om zondaars te roepen tot bekering (eis metanoian).” (Lc 5,32) Typisch 
daarbij is Jezus’ identificatie met de profeet Jona uit het Eerste Verbond: héél 
het bestaan van deze profeet stond in het teken van zijn oproep tot bekering 
bij de Ninevieten. En zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het 
zeemonster verbleef, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten – de 
tijd tussen zijn dood en opstanding – in de schoot van de aarde verblijven. 

Bij het oordeel zullen de mensen van Nineve opstaan samen met dit 
geslacht. En ze zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd 
(metenoèsan) op de prediking van Jona. Welnu, degene die hier voor u staat, 
is veel groter dan Jona! (Mt 12,39-41) 

Jezus ziet zijn wonderen als tekens die tot bekering moeten aanzetten. Bij 
Matteüs luidt het dat Jezus de steden waarin de meeste van zijn wonderen 
waren geschiedt, het verwijt stuurt dat ze zich niet hebben bekeerd (metenoèsan) 
(cf. Mt 11,20). De reactie van Petrus bij de wonderbare visvangst getuigt dan 
weer van een beter begrip van het wonderteken: “Heer, ga van mij weg,  
want ik ben een zondig mens.” (Lc 5,8) Petrus beseft instinctief dat hij met het 
heilige, met dé Heilige, te maken heeft. Jezus’ nabijheid is inderdaad niet 
compatibel met een ondermaats en zondig bestaan. Leerling worden van Jezus 
vergt een radicale metanoia. 

Metanoia: het handelsmerk van de nieuwe beweging rond Jezus
Metanoia staat dus voor ommekeer in het Nieuwe Testament. Maar het is niet 
het enige woord dat de Griekse Bijbel gebruikt om bekering uit te drukken. De 
Griekse Schrift kent twee werkwoorden die verband houden met het begrip 
bekering: metanoeo

_
 2 en metamélomaï. 

Het eerste woord, metanoeo
_
, legt het accent op de verandering van stand-

punt of levenshouding, waarbij intenties of acties uit het verleden worden 
verworpen. Dat is bijvoorbeeld het geval in het boek Openbaring: “Denk aan 
het woord dat gij hebt ontvangen en gehoord; bewaar het en kom tot inkeer.” 
(Apok 3,3) En in datzelfde bijbelboek: “Bekeer u, gedraag u weer zoals vroeger. 
Zo niet, dan kom Ik naar u toe, en neem uw luchter van zijn plaats, tenzij gij 
u bekeert.” (Apok 2,5) Metanoia houdt dus een radicale mentaliteitsverandering 
in, een andere geestesgesteldheid, een nieuwe dispositie van de geest. 

Het andere Griekse woord is metamélomaï. Het bevat eveneens het prefix 
meta, maar dan in combinatie met mélo

_
, wat betekent: ‘zorgdragen voor’ of 

‘zich interesseren aan’. Deze combinatie roept de connotatie van berouw of 
spijt op. Een voorbeeld hiervan is de reactie van de tweede zoon in de parabel 
van de barmhartige vader: “Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt (meta-
melètheis) en ging toch.” (Mt 21,30) Hier is dus sprake van een gevoel van  
spijt. Maar bij metanoia gaat het om iets fundamentelers: een ommekeer van 
gezindheid. Terwijl in de gewone hellenistische woordkeus de beide termen, 
metanoeo

_
 en metamélomaï, door elkaar gebruikt werden, maakt het Nieuwe 
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Testament dus een duidelijk verschil en geeft het aan ieder woord zijn speci-
fieke betekenis. 

Uiteraard zal een ‘bekering van inzicht’ vaak ook een weerslag hebben op 
het gevoel en tot spijt en berouw leiden. Ook kan het gebeuren dat gevoelens 
van berouw een verandering van inzicht teweegbrengen. Hoewel ze onder-
scheiden betekenissen hebben, blijven de twee termen dus wel in elkaars vaar-
water. Maar één feit staat als een paal boven water: de nadruk op metanoia in 
de prediking van Jezus en van de jonge Kerk is iets unieks. Er breekt met Jezus 
Christus een totaal nieuw inzicht door, dat heel het bestaan op zijn kop zet. 
En dat nieuwe wordt alleen uitgedrukt met de term metanoia. Metanoia als 
vertrekpunt van een nieuwe existentie en een geheel nieuwe beleving: dat is 
hét handelsmerk van het Nieuwe Testament, het waarmerk van de originaliteit 
van Jezus’ Blijde Boodschap. 

Het valt op hoe weinig theologiehandboeken, catechismussen of geloofscom-
pendia het woord ‘metanoia’ in hun registers opnemen. Bij de orthodoxen staat 
bij het lemma ‘metanie-metania’ nog een verwijzing naar metanoia. De metanie 
bestaat in varianten, maar meestal gaat het om een lichaamsbuiging, begeleidt 
met het slaan van een kruis, ten teken van boete, berouw en bekering. Wie een 
grote metanie verricht, knielt op beide knieën en laat daarbij de handpalmen 
en het voorhoofd op de grond rusten. Woestijnvaders praktiseerden deze unieke 
reverentie en tot in de twaalfde eeuw was zij ook in de Westerse Kerk, althans 

Fra Angelico, De Bergrede, fresco, ca. 1440, Museo di San Marco, Florence.
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bij monniken, in zwang. Ten tijde van Petrus Venerabilis werden in Cluny vele 
van dergelijke metanieën gemaakt bij wijze van oefening en ascese.3 Facit ante 
altare metanoeam, schreef Bernard van Cluny in zijn De contemptu mundi. 
Uiteraard heeft de term metanoia hier een sterk versmalde betekenis. Maar het 
woord was men in de twaalfde eeuw alleszins nog niet vergeten!

Hoe staat het met onze metanoia? 
Anselm Grün, de bekende benedictijnermonnik en auteur van vele bestsellers, 
houdt in een gesprek met een manager een sterk pleidooi voor de geestelijke 
metanoia. Hij constateert immers dat een uitsluitend op winst en prestatie 
gericht denken vaak leidt tot patstellingen in diverse sectoren van de samen-
leving. Het groeimodel van de economie zadelt ons niet alleen op met een 
ongehoorde ecologische ramp, het doet eveneens het getal van burn-outs en 
zelfdodingen de hoogte inschieten. We staan met ons allen werkelijk voor de 
uitdaging het economisch denkmodel radicaal om te keren. Voor Grün speelt 
religie in deze ommekeer een belangrijke rol. Religie verandert iemands instel-
ling ten aanzien van de wereld en de eigen bedrijvigheid. Een broodnodige 
verandering, betoogt de benedictijn. 

Jezus noemde die ommekeer een metanoia. De gebiedende wijs van het 
werkwoord laat zich als volgt vertalen: denk anders, heb oog voor de andere 
kant van je bezigheden, houd rekening met de gevolgen van je handelen.  
Soms is er een mislukking nodig om werkelijk om te keren en anders te gaan 
denken. Als onze gesprekken altijd resultaat hebben, dan lopen we het risico 
ons op resultaatgericht denken in te stellen en veel over het hoofd te zien dat 
het nochtans verdient om in beschouwing te worden genomen. Willen rege-
ringsleden anders met elkaar praten, dan moet er ook – en misschien wel: 
vooral! – in de hoofden van de kiezers veel veranderen. Uitsluitend op  
eigen voordeel uit zijn, kan niet meer. Verantwoord stemgedrag veronderstelt 
een goed ontwikkelde verantwoordelijkheidszin waarbij de hele wereld in 
gedachten wordt gehouden.4

Een goede vriend schreef in een brief aan jongeren die verontrust zijn door 
de klimaatveranderingen, een soort actualisering van de ‘ommekeer’ die Grün 
bepleit. 

Ons huidig groeimodel is een vernietigingsmodel. Wij kunnen héél veel, we 
willen héél veel. Maar kunnen we onszelf ook inhouden, kunnen we ook 
dingen laten? Kunnen we onszelf eens niet als middelpunt van de wereld 
en van alle leven zien? Men spreekt wel over goed rentmeesterschap, maar 
we zijn in werkelijkheid helemaal geen goede rentmeesters. We gedragen 
ons als een parasitaire, totalitaire en agressieve diersoort. Ja, er is wel 
degelijk groei nodig, maar dan vooral innerlijk, spiritueel en moreel. Niet 
materieel of in quota en aantallen. Er is een andere leefstijl, er zijn andere 
levenskeuzes nodig, bij alle mensen, maar om te beginnen bij onszelf.5 

Gelijk heeft hij: metanoia is ieders zaak, maar vooral die van mij.
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