


Schaamte 
en 

Schuld

▪Schuld zegt je hebt iets 

verkeerds gedaan!

▪Schaamte zegt: Jij bent 

verkeerd!



“Wie in Christus Jezus zijn, 
worden niet meer veroordeeld.”

Romeinen 8:1



Door die genade bent u 
nu immers gered, 

doordat u gelooft. Deze 
redding dankt u niet aan 
uzelf; ze is een geschenk 

van God.

Efeziërs 2:8



Moeten we WEL 
of NIET 

oordelen?

▪ “Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt.” 
(Mat. 7:1)

▪ “Want er is maar één Wetgever en Rechter. Dat is 

Hij die de macht heeft om te redden of te 

veroordelen. Wat verbeelden jullie je wel, dat jullie 

denken over andere mensen te mogen oordelen?” 

Jakobus 4:12 

▪ In “Oordeel niet naar wat voor ogen is, 

maar vel een rechtvaardig oordeel.” 

Johannes 7:24 



Binnen
en 

Buiten
• 1 Kor. 5:2 “…die man had uit uw midden 

verwijderd moeten worden.”

• 1 Kor. 5:12: Het is toch niet aan mij om hen die 

buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers 

niet alleen hen die binnen zijn? 13 Maar hen 

die buiten zijn, oordeelt God.  En doe de 

kwaaddoener uit uw midden weg.



Een compromis is een 
tussenoplossing en middenweg!



Kollossenzen 
3:5-17

“Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, 

zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook 

hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 

6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen 

die Hem ongehoorzaam zijn. 

7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo 

geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is 

opgeven: woede en drift, laster en vuile taal. 

9 Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens 

en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe 

mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd 

wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot 

inzicht komt. 



Waarom sluiten
Christenen

compromissen?
• Een verlangen om ergens bij te horen

• Men is bang anderen pijn te doen

• Bang iemand kwijt te raken in een relatie die niet 

goddelijk is

• Vanwege invloed van je school of universiteit of 

werk

• En ja, ook vanwege hebzucht… 



Sluit geen 
compromissen op 

het gebied van 
goddelijke 
waarden.

1. EEN LEVEN VAN COMPROMISEN ZAL JE RELATIE MET 

GOD BEINVLOEDEN

2. EEN LEVEN VAN COMPROMISEN ZAL ERVOOR 

ZORGEN DAT JIJ JE CHRISTELIJKE MORAAL 

KRIJTRAAKT

3. EEN LEVEN VAN COMPROMISEN MAAKT JE EEN 

PROOI VOOR DE AANVALLEN VAN SATAN

4. EEN LEVEN VAN COMPROMISEN LIJDT TOT DE DOOD.

Wat gebeurt er als we 

compromissen sluiten?



Er zal een tijd komen dat zij de 
gezonde leer niet zullen 

verdragen, maar dat zij zullen 
zoeken wat het gehoor streelt, 
en voor zichzelf leraars zullen 
verzamelen overeenkomstig 

hun eigen begeerten.

2 Timotheüs 4:3 



Welzalig de man die niet 
wandelt in de raad van de 
goddelozen, die niet staat 
op de weg van de zondaars, 
die niet zit op de zetel van 

de spotters.

Psalm 1:1 



SLOT:

• Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 

maar nu moet dat voorbij zijn!

• Geef alles wat slecht is op: woede en drift, laster en 

vuile taal. 

• Leg de oude mens en zijn leefwijze af!

• Ga leven vanuit de nieuwe mens die jij hebt 

aangetrokken, 

• De nieuwe mens die steeds vernieuwd wordt naar 

het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.




