
Kringavond 7 maart 2007

Grote schoonmaak houden!

“Christus zonderde Zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als
een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem
zou staan; volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn.”

(Efeze 5:26-27 Het Boek)

CONNECT               5 minuten

Wie kent de gewoonte (van vroeger thuis) om eens per jaar de hele 
keuken een grote reinigingsbeurt te geven? Gebeurd(e) dat bij jou in het 
gezin? Laat 2 of 3 mensen hierover vertellen!

AANBIDDING               10 minuten

Stel je open voor de Heilige Geest en geef Hem ruimte om je te wijzen op 
die dingen die jij mag opruimen/reinigen in je leven. 

GROEIEN 45 minuten

GESPREKSVRAGEN

1. In de bijbel komt meerdere malen het beeld van de bruidegom en Zijn 
bruid voor als beeld van God en Zijn gemeente. Daarin laat God 
blijken dat Hij een intieme omgang met ons wilt hebben. Welke 
voorwaarde(n) is essentieel voor die intieme omgang? Matt.5:8

2. Waarom was het zo belangrijk dat de Israëlieten goed onderscheid 
konden maken tussen heilig en onheilig en rein en onrein? Lev.10:10

3. Wat leert Het Oude Testament ons over (on)reinheid? (Haal bij de 
punten A t/m D voorbeelden uit ons dagelijks leven aan of vraag 
hierom bij de kringleden)

A) Lev.18:24: Hier gaat het om onreinheid die ontstaat door wat 
we doen, wanneer we de geboden van God overtreden 

B) Lev.7:21: We kunnen onrein worden, door onze omgang 
ergens mee, doordat we ergens mee in aanraking komen. We 
worden ergens aan blootgesteld en het verontreinigd ons 

C) Jozua 22:17: Hier gaat het om zonden uit het verleden 

D) 2Kron.29:24: Soms is zelfs reiniging voor een heel volk nodig 



4. De bijbel roept ons op om te reinigen met water en vuur. (Numeri 
31:23) Welk kenmerk heeft water en welk kenmerk heeft vuur? Waarin
onderscheiden deze twee zich? 

OVERDENKING 15 minuten

Bijbelvers om te onthouden

“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien” (Matt5:8)

Vrije vertaling: “Gelukkig te prijzen zijn zij van wie het hart schoon en op 
orde is, want zij zullen een intieme omgang met God kennen en heel 
persoonlijk met Hem communiceren”

1. Ben jij bereid om je hart schoon te maken en op orde te hebben voor 
God? 

2. Denk je dat je dat zelf kunt met God en Zijn Heilige Geest of heb je 
daarbij hulp nodig? Durf je toe te geven dat je hulp nodig hebt? En 
ben je bereid je kwetsbaar te tonen ook al gaat het om onreine zaken 
uit het verleden?

3. Indien we ons kwetsbaar tonen en oprecht vergeving zoeken zal God 
ons nooit afwijzen. (Lucas 15:11-32) 

VOORBEDE 15 minuten

1. Laat een ieder de ogen sluiten en geef 2 of 3 minuten de gelegenheid 
in stilte om na te gaan of er zaken zijn die opgeruimd moeten worden. 
Geef de heilige Geest de ruimte om tot je te spreken.

2. Laat de mensen twee aan twee voor elkaar bidden en geef ze 
daarmee de mogelijkheid om dingen uit het verleden/binnen het 
gezin/de familie op te ruimen. 

3. Laat één persoon de avond afsluiten met gebed voor onze gemeente, 
onze stad en voor het Nederlandse volk. 


