Zondag 15 juni 2014 - Een zuiver geweten.
Ps. Mieke Handojo
• 1 Johannes 3: 21-22
◦Als je hart je niet veroordeelt, mag je vrijmoedig tot God komen.
Je kan leren van de daden van Paulus…
• Handelingen 23: 1-5, 12-16
◦Zodra Paulus wist dat het de hogepriester was, die hij had 'uitgescholden',
bekeerde hij zich en 'vroeg vergeving'. Zijn geweten was zuiver.
• Handelingen 24: 16
◦Paulus oefent zich om een zuiver geweten te hebben voor God en de
mensen.
• 1 Petrus 3: 8-17
◦Heb liefde en medeleven voor je broeder / zuster. Ook als ze je kwetsen. Ze
beseffen vaak niet hoe ze je soms kwetsen…
◦Je bent geroepen om 'geen kwaad met kwaad vergelden, maar zegen
daarentegen'.
◦Laat de omstandigheden niet over je regeren. Met de kracht van de Heilige
Geest regeer JIJ over de omstandigheden.
◦Als je moet lijden vanwege de gerechtigheid, dan ben je zalig.
◦Als je getuigt van je geloof, doe dat dan in zachtmoedigheid en eerbied voor
de ander.
◦Als je een goed geweten hebt, en er wordt toch kwaad over je gesproken,
dan worden deze kwaadsprekers beschaamd gemaakt.
- Hoe kun je een zuiver geweten hebben? Het begint bij de bekering.
Dan reinigt het bloed van Jezus je ook.
• 1 Petrus 3: 21
• Hebreeën 10: 19-25
◦Als je wilt bidden (= binnengaan in Zijn heiligdom), vraag dan het bloed van
Jezus om je te heiligen. Om te bidden heb je immers een zuiver
geweten nodig.

• Hebreeën 9: 11-15
◦Jezus Christus is voor ons het heiligdom binnengegaan door het offer van
Zijn eigen bloed (niet het bloed van bokken en kalveren). De kracht van het
bloed van Jezus!
◦Jezus Christus is de Middelaar van het nieuwe verbond.
• 1 Timotheüs 1: 5, 19
◦Het einddoel van het gebod (de wet) is liefde die voortkomt uit een rein
hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
Waarschuwing in onderstaande verzen, als je geen zuiver geweten hebt…
• 1 Timotheüs 4: 2
• Titus 1: 15-16
• Romeinen 9: 1
◦Een zuiver geweten heb je door de Heilige Geest.

