
Kringavond 21 december 2005

Een schoon geweten

De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God 
om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding 

van Jezus Christus, ...
1 Petrus 3:21

Petrus koppelt de doop aan een gebed om een zuiver geweten. Veel 
christenen weten wel dat hun zonden vergeven zijn, maar voelen zich toch
niet schoon. Ze kampen met gevoelens van schuld, voelen zich zondig en 
vinden het daarom moeilijk vrijuit naar God te gaan: God is immers heilig...
Deze les gaat over de bevrijding van ons slechte geweten. Ook dat hoort 
bij de Volledige Verlossing.

CONNECT 20 minuten

Maak een rondje aan de hand van één van de volgende vragen:

• Noem iets van jezelf waar je blij mee bent: iets waar je goed in bent, 
een goede eigenschap, of iets wat je tot stand hebt gebracht.

• Vertel van je linker buurman/vrouw wat je in hem/haar zo waardevol 
vindt.

GROEIEN 45 minuten

Bijbelvers om te onthouden

….laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons
hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met 
zuiver water is gewassen. Hebreeën 10:22

GESPREKSVRAGEN

Lees Hebreeën 10:19-23

1. Voel jij je helemaal vrij om in Gods nabijheid te komen, om, zoals vs 
19 zegt, zonder schroom het heiligdom binnen te gaan? Welke gevoe-
lens heb je over jezelf en over hoe God jou ziet als je bij Hem komt?

2. Bespreek met elkaar wat de verzen 19 en 20 ons zeggen. Lees voor 
meer informatie over het voorhangel dat ons vroeger van God 
scheidde, Leviticus 16:2; Hebreeën 9:7, 11-12; Matteüs 27:50,51.

3. Bespreek nu samen de verzen 19 en 22. Welke goede boodschap 
vind je hier?



4. Als iemand zijn zonden beleden heeft (1 Johannes 1:7-9) en toch nog 
last heef van schuldgevoelens of een slecht geweten, welk advies zou
je hem dan geven?


