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Hebreers 9: 1 – 14     3 Maart 2019 
1 Johannes 3: 18 – 24 
 
TEMA:  My gewete en God... 
 
 
Die gewete - wat 'n wonderlike gawe van God!  Ons gewete is die bewys dat God 
die mensheid nie aan homself oorlaat nie. (Flip Theron)  Dis natuurlik genade 
want sonder die gewete sou die menslike samelewing totaal onleefbaar wees. 
Ons gewetens hou ons op die regte pad. 
 
Terselfdertyd is die gewete natuurlik ook ‘n uiters “lastige” gawe.  Wie nog nooit 
van sy gewete las gehad het nie, is of volmaak, of - meer waarskynlik – steur 
hom nie aan sy gewete nie. Wat maak dit so lastig?  Die woorde in vers 20b: 
God weet alles!!  Wat my gewete my van aankla is nie altyd prettig nie...en as 
God nou nog meer as my gewete van my af weet, dan is ek sekerlik diep in die 
sop.  ’n Mens se gewete kla jou aan! ...amper soos satan (aanklaer van Openb 
12:9,10 of Sagaria 3:1))  My gewete weet allerlei dinge van my wat ek liewer sou 
wou vergeet...en nou sê ons teks dat God nog meer as dit weet. Daarom wonder 
ek: Is die feit dat ek ’n gewete het, nou goeie nuus of slegte nuus?  Moet dit jou 
bang maak of moet dit jou bly maak?  
 
Daar is heelwat verwysings in die Bybel na die mens se gewete – veral in die 
Nuwe Testament.  Dit is interresant dat die Griekse woord vir gewete (Syneidêsis) 
glad nie in 1 Johannes 3 gebruik word nie. Die griekse woord wat hier in die 
nuwe vertaling met “gewete” vertaal word, word deurgangs op ander plekke met 
“hart” vertaal. (So vind mens dit dan ook in die ’33 vertaling en in die NIV)  Maar 
dit gaan oor dieselfde saak – vervang gerus die woord “gewete” met “hart” in 1 
Joh 3 en jy sal sien dat die betekenis van die gedeelte nie verander nie. (Daarom 
vertaal die Nuwe Lewende Vertaling en Die Boodskap dit ook met “gewete”) Dat 
ons “hart” en “gewete” iets met mekaar te doen het is duidelik sigbaar in Heb 
10:22 “Laat ons tot God nader met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid. 
Ons harte is immers gereinig van ‘n skuldige gewete en ons liggame is gewas 
met skoon water.” 
 
Dus, terug by die vraag: Is die feit dat ek ’n gewete het, nou goeie nuus of slegte 
nuus?  Moet dit jou bang maak of moet dit jou bly maak? 
 
 
1. Die  eerste opmerking wat ek oor die gewete wil maak is die volgende:  God 
wil nie hê ons gewete moet ons laat swaarkry nie.  Ek hoor iets hiervan in ons 
teks wat sê:  “As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete...” (1 
Joh 3:20) Die feit dat God “groter as ons gewete is” moet ons nie bangmaak 
soos ek nou net daarna verwys het nie. Nee, ek dink “Die Boodskap” vat dit raak 
deur Johannes se woorde as volg te vertaal: “Selfs as daar dinge is waaroor ons 
skuldig of onseker mag voel, weet ons dat God groter is as al ons 
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skuldgevoelens en onsekerhede. Hy weet immers meer oor ons as onsself. My 
liewe vriende, as ons van hierdie skuldgevoelens en slegte gewete ontslae is, is 
daar niks wat ons meer kan keer om by God op ons gemak te wees nie.”  
 
Die Hebreër skrywer praat ook so: “Hoeveel te meer sal die bloed van Christus 
ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei” (Heb 9:14) 
 
Lees ons ander tekste in die Nuwe Testament by, dan klink dit inderdaad of God 
vir ons ’n skoon gewete begeer: 

• 1 Tim 2:8:  “Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met ‘n 
skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis.” 

 

• Hand 24:16  “Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd ‘n skoon 
gewete voor God en die mense te hê”  (Paulus se woorde)  
 

 
2. Maar, en dit is dalk ’n tweede ding wat ons kan sê, dit maak nie ons gewete 
onbelangrik nie.  Dit is belangrik dat ons na ons gewete luister.  Hoekom?   
 
Luister of jy die antwoord hoor in 1 Tim 1:19:  “Hou vas aan die geloof en behou 
‘n goeie gewete. Omdat sommige hul gewete onderdruk het, het hulle geloof 
skipbreuk gely” 
Dit is dus dwaas om nie na jou gewete te luister nie… daardeur verbreek ons 
kontak met God, en lei ons geloof skipbreuk. ‘n Gedurige onderdrukking van die 
gewete het tot gevolg dat jy later “geen gewete meer het nie”. In 1 Timoteus 4:2 
word daar van die dwaalleraars gesê dat hulle gewetens "toegeskroei" is.  Julle 
sal weet dat daar baie mense in hierdie wêreld is wat die verskriklikste, 
verkeerdste dinge doen, en wie se gewete hulle glad nie aankla nie...want sien, 
hulle gewetens is al toegeskroei. (Their consciences have been seared as with a 
hot iron (NIV) Ons as Christene moet daarom na ons gewete luister, en dit nie 
probeer onderdruk nie.  
 
’n Tweede rede hoekom ons na ons gewete moet luister is die volgende: Paulus 
sê in Romeine 9:1 dat sy gewete deur die Heilige Gees gelei word.  Daaruit kan 
ons aflei dat die Heilige Gees en die gewete in die kind van God se lewe baie 
dieselfde funksie vervul. Die twee is nie dieselfde nie, maar God kan my 
aanspreek deur my gewete. Om my gewete te onderdruk is dus om vir die Here 
te sê dat ek nie nou na Hom gaan luister nie. Dis mos ongehoorsaamheid!  
 
Maar vir ons as kinders van die Here behoort dit nie ‘n probleem te wees nie.  
Elkeen van ons probeer op ons manier so leef dat dit God se goedkeuring 
wegdra. Heb 13:18 bevestig so ‘n gedagte: “…ons is daarvan oortuig dat ons 
gewete skoon is omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is.” Maar nou kry 
ons dit ongelukkig nie altyd 100% reg nie want ons lewe nog in ‘n gebroke 
werklikheid en ons is nog nie sonder sonde nie. En, soos met al God se gawes 
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laat die Bose ook die mens se gewete nie uit nie.  En daarom is daar ook 
Christene wat in die nag rondrol omdat hulle gewete hulle nie met rus laat nie. 
 
3. So, wat nou gemaak as my gewete my aankla?  
 
Jy kan dit self probeer hanteer... maar dit is nie die antwoord nie.  Hoe doen 
mense dit?  Hulle probeer hul gewete versmoor deur plesier, dwelms, of deur 
harde werk of studie.  Mens kan selfs jou gewete probeer sus deur godsdienstig  
te probeer oorkom. Sommige mense probeer selfs met hulle offergawes ‘n skoon 
gewete koop… amper soos die ouens waarna die Hebreër skrywer verwys. 
(Offergawes en diereoffers wat nie vir die een wat dit bring ’n skoon gewete kan 
gee nie. Heb 9:9) Nie een van hierdie tegnieke werk nie.  Dit sleep jou net dieper 
die afgrond in.   
 
So, wat moet ek doen as my gewete my aankla?  Die Bybel sê dat daar net een 
plek is waar ons met 'n slegte gewete kan afreken:  Aan die voet van die kruis! 
Kom ons kyk na ons teks in Hebreers en 1 Johannes 3: 
 
Die een ding wat beide tekse sê is dat ons met ons skuldige gewete na God 
moet gaan! (Gaan met jou skuldige gewete na God in gebed) God is immers 
groter as ons gewete! (Sê Johannes) My gewete het nie die laaste sê in ‘n saak 
nie. Ons mag met ons gewete voor die Here kom staan en dit wat ons aankla 
bely.  God weet in elk geval alles.   

• Hy ken ons harte. Hy weet dat ons rus nodig het.   

• Ja, God weet van my sonde, maar Hy weet ook van die Een wat die skuld 
van my sonde betaal het. – Jesus.   

• Hy hoor hoedat die Satan my aankla, maar Hy hoor ook wat die 
Voorspraak, Jesus, daaroor te sê het.  
 

Johannes sê duidelik dat ons tog nie moet probeer om ons sonde weg te steek of 
te ontken nie (1 Joh 1:8,10).  Dis wanneer ons ons sonde onbelyd saam met ons 
dra wat ons gewete ons nie met rus laat nie.  Die oomblik egter wat jy dit bely, 
kan jy vrede kry.  Laat ons dit bely (1 Joh 1:9).   
 

As ek met dit wat my skuldig laat voel na die Here toe gaan, dan ontdek ek ‘n 
tweede ding, en dit is dat die bloed van Jesus Christus my van my skuldige 
gewete bevry.  (Jesus se sterwe aan die kruis is bedoel om my van my skuldige 
gewete te bevry) Die skrywer aan die Hebreërs leer ons dus in dié gedeelte dat 
die gewete nie deur offers gereinig kan  word nie.  Dit kan net deur die bloed van 
Christus gereinig word (Hebr. 10:22). 

Lees weer  Heb 9:14 saam met my:  “Hoeveel te meer sal die bloed van Christus 
ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei,…!”  
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Jesus is ons advokaat. (1 Joh 2:1) Hy is die versoening vir jou sonde...die goed 
waaroor ons gewetens ons aankla.   Ek en jy moet leer om Hom te vertrou dat 
Hy ons sonde vergewe het!!  Vertrou Hom en slaap gerus rustig, want jou gewete 
hoef jou nie meer te veroordeel nie. Ons moet leer om God te vertrou met ons 
harte...sodoende sal my gewete stil word en sal ek vry word om met 
vrymoedigheid tot die Here te nader. 
 
Dit lyk vir my of 1 Johannes 3:18,19 verder wil sê dat ‘n vaste wete dat ek aan 
God behoort en ‘n lewe wat getuig daarvan vir my help om my gewete tot rus te 
bring.  Lees dit weer saam met my:  “Liewe kinders, ons liefde moenie net 
woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in 
opregtheid.  Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God 
behoort en kan ons ons gewete voor Hom tot rus bring. 
 
As God dus vir jou in Sy woord sê dat jy aan Hom behoort, moenie langer gebuk 
gaan onder ‘n gewete wat deur satan gebruik word om jou aan te kla... Nee, glo 
liewer vir God wat se dat Hy jou vergewe het! 

 

Amen 

 

 

 


