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SCHULD EN SCHULDGEVOELENS 
 
Verwerkingsopdracht naar aanleiding van het boekje van Walter Barrett en Jef De Vriese. 
Uitgave en copyright: Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. 
 
Lees het boekje ‘Schuld en schuldgevoelens’.  
Maak hierna de volgende verwerkingsopdracht: 
 
 
1. Het probleem analyseren 
 
Negeer je schuldgevoelens niet. Neem ze ernstig. Waar voel je je schuldig over? Blijf in je 
probleembeschrijving niet steken bij het beschrijven van vage gevoelens. Als je zegt: “Ik voel 
mij schuldig,” wat bedoel je daar dan mee?  
 
Hoe schuldig?  
 
 
Over wat?  
 
 
Wanneer zijn die gevoelens voor het eerst opgekomen?  
 
 
In welke situatie? Waar? Wat heb je gedaan?  
 
 
Wie was daarbij?  
 
 
Als er toen een recorder op je gedachten aangesloten was geweest, wat zou er dan op 
gestaan hebben?  
 
 
Gaat het enkel om dingen uit het verleden of ook om dingen of praktijken uit het heden? 
Gaat het alleen om zijn relatie met God, of ook om relaties met de naaste? 
 
 
Heb je oplossingen gezocht op de manier van de wereld? Welke? Moet je dit belijden?  
 
 
 
 
Wat is Gods oplossing? Ben je het daar mee eens?  
 
 
 
 
 
Wat heb je met die schuldgevoelens gedaan?  
Indien je je geweten hebt onderdrukt, let dan op het ijsbergprincipe: er zit waarschijnlijk meer 
onder de oppervlakte dan je beseft. Soms moet je je geweten dan ook aanspreken (denk 
aan David die door Nathan wordt aangesproken). 
Indien je overgevoelig bent, is het mogelijk dat je je schuld zwaarder inschat dan ze is, of dat 
je je schuldig voelt over iets waar je je eigenlijk niet schuldig over hoeft te voelen.  
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Heb jij een gebrandmerkt geweten of eerder een zwak geweten?  
 
 
 
 
Heb je gegronde of ongegronde schuldgevoelens? Of beide? Maak het zo eenvoudig 
mogelijk door ze uit elkaar te halen en vanuit dat onderscheid ze één voor één aan te 
pakken.  
 
 
 
 
Onbijbelse normen? 
Welke normen en waarden gebruikt jij? Wie beschuldigt jou? God? Je geweten? Andere 
mensen? Welke normen heb je overgenomen uit je opvoeding of heb je zelf bedacht?  
 
 
 
Verkeerd begrip van vergeving?  
Heeft God jou vergeven? Wat betekent het dat God vergeeft? Heb je de zaak aan God 
beleden? Hoe vaak (één keer is genoeg; waarom herhaaldelijk?)? Is er verwarring tussen 
vaderlijke en rechterlijke vergeving?  
 
 
 
 
2. De bijbelse oplossing ontdekken 
 
In het geval van gegronde schuldgevoelens: 
De enige oplossing is de oorzaak wegnemen door tot inkeer te komen, zonde te belijden en 
schade te herstellen waar dat mogelijk is. Let wel op het gevaar van louter spijt of 
bedroefdheid zonder echt berouw. Noem elke zonde bij de naam. Belijd elke zonde 
specifiek. Dus niet: “Heere vergeef mij”, maar:  
 
“Heere, ik belijd de zonde van …”  
 
 
 
“die ik begaan heb tegenover ….”  
 
 
 
“met als gevolg dat …”   
 
 
 
“Ik zal mij inzetten om de schade te herstellen door…” 
 
 
 
In het geval van ongegronde schuldgevoelens:  
Als de schuldgevoelens ongegrond zijn, komen ze niet van God. Onbijbelse normen zullen 
moeten worden vervangen door een Bijbels denken over wet en regels. Je gedachten over 
wat God van jou verwacht, zullen in overeenstemming gebracht moeten worden met de 
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realiteit, met de Bijbel. Moet je geweten versterkt of aangepast worden worden aan de 
Schrift? Vergelijk jouw regels met wat God zegt en je daar in corrigeren. 
Welke normen hanteer jij die niet rechtsreeks uit de Bijbel komen?  
 
 
 
 
 
Als je een verkeerd beeld hebt van Gods vergeving, zul je dat moeten afstemmen op de 
realiteit. Ga in tegen vals onderwijs door het te vervangen door de waarheid. Je zult een 
definitief punt achter de zaak moeten zetten en moeten ophouden de vergeven zonde steeds 
weer te belijden. 
Wat heb je geleerd over Gods vergeving? Wat moet je in je denken aanpassen?  
 
 
 
 
 
 
 
3. De oefening in de godsvrucht  
 
Een nieuwe gewoonte ontwikkelen kost tijd! Je zult dus moeten oefenen.  
“…oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar 
de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van 
het toekomende leven heeft.” (1 Tim. 4:7-8).  
 
Enkele taken die je op je kunt nemen:  
 
Schrijf een brief aan God waarin je je beslissing, belijdenis, etc., uitdrukt. 
 
Maak een lijst maken van al je zonden en tekortkomingen. Belijd je zonde, indien nodig ook 
aan betrokken personen (partner, ouders,...). Herstel schade.  
 
Maak een Bijbelstudie over de invloed van de zonde op je relatie met God. 
 
Bestudeer het Bijbels onderwijs in verband met: schuld en schuldgevoelens (achtergrond, 
daad, beschuldiging, rechtsgeding...), beschuldigd worden is niet hetzelfde als schuldig zijn, 
het positief doel van schuldgevoelens, Gods oplossing, gegronde en ongegronde 
schuldgevoelens, Gods vergevingsgezindheid, rechterlijke en vaderlijke vergeving, de zonde 
tegen de heilige Geest, .... 
 
Handelen naar je verworven inzicht (weer muziek gaan maken indien je dacht dat muziek 
onchristelijk was; weer in de tuin werken wanneer je dacht dat God niet gediend kan worden 
door bezig te zijn met de gewone dingen van het leven, enzovoort).  
Alles wat niet uit geloof is, is zonde (Rom. 14:23). Waak er dus wel voor iets te doen waar je 
niet achter kunt staan! Je blijft immers zelf verantwoordelijk voor wat je vanuit je geweten 
denkt te moeten doen, zelfs als hij onbijbelse normen hanteert (zoals in het geval van het 
offervlees)! Verwar je eigen normen niet met de Bijbelse principes. 
 
Stimuleer ontspannende en plezierige activiteiten. Schuldgevoelens roven levensvreugde. 
Waarschijnlijk moet je leren opnieuw te genieten. Besef dat het een heel proces vraagt om 
krampachtigheid plaats te laten maken voor ontspanning.  
 


