Kringavond 20 december 2006

Zalig de reinen van hart
Gelukkig wie zuiver van hart zijn
want zjj zullen God zien
Matteüs 5:8
De doop wast niet het vuil van het lichaam, maar was een vraag aan God
om een zuiver geweten (1 Petrus 3:21b). Een zuiver hart of geweten is
een voorwaarde voor intimiteit met God. Voelen wij ons schoon en kennen
we die intimiteit met God?

GROEIEN

40 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 10:1-23
1. Voel jij je vrij om in Gods nabijheid te komen, om, zoals vs 19 zegt,
zonder schroom het heiligdom binnen te gaan? Welke gevoelens heb
je over jezelf en over hoe God jou ziet als je bij Hem komt?
2. Wat zeggen de verzen 10, 14 en 17 over hoe God jou ziet?
3. Veel christenen weten wel dat hun zonden vergeven zijn, maar
hebben toch nog last van schuldgevoelens of een slecht geweten. Ze
voelen zich daardoor niet vrij om, zoals vs 19 het zegt, het heiligdom
binnen te gaan. Welke boodschap zit er voor hen in de vs 19 en 22?
4. De doop is een begrafenis van je oude leven, maar ook een opstanding in een nieuw leven (Romeinen 6:4) en een vraag aan God om
een zuiver geweten (1 Petrus 3:21). Wat betekent jouw doop voor je?
5. Het kan zijn dat je voluit het bevrijdende offer van Jezus aanneemt,
maar innerlijk toch niet vrij komt. Of dat je van bepaalde zonden niet
los kunt komen. Doe dan mee met het 7-stappen programma. Dat is
gericht op innerlijke vrijmaking waardoor we ten volle onze verlossing
mogen ervaren en de vreugde mogen kennen van de intimiteit met
God de Vader.

