Je relatie met God: doe ik Hem tekort?

Biechtspiegel - gewetensonderzoek

1)

Hoe is het tussen mijn Schepper en mij?
Durf ik op Hem te vertrouwen?
Bedank ik Hem wel eens voor wat ik heb gekregen?
En hoe is het tussen Hem en mij bij grote of kleine tegenslag?
Hoe denk ik over Hem?
Ga ik in het weekend trouw naar de kerk?

2)

Zie ik God in de mensen om mij heen?
Zie ik wat Hij voor mij en de hele wereld doet?

In het Sacrament
van Boete en Verzoening
ontvangen we Gods vergeving

3)

Fouten/zonden hebben niet allereerst
iets te maken met regels overtreden
maar met ‘relaties’,
met God, met anderen, met jezelf

Heeft God invloed op mijn leven?
Luister ik naar Hem?
Bespreek ik dagelijkse dingen met Hem?
Door wie of wat laat ik me afleiden?

4)

Ga ik wel eens op de stoel van God zitten?
Is mijn (eigen)wijsheid maatgevend voor mijn gedrag?
Of zoek ik Gods wijsheid?
Speelt de leer van de Kerk eer rol in mijn leven?

5)

Schaam ik me voor mijn geloof?
Durf ik met anderen over mijn geloof in God te speken.
Hóe spreek ik over God?
Vloek ik wel eens?

6)

Ben ik dankbaar voor de sacramenten?
Voor de mooie natuur?
Voor een leven na de dood?

Relaties die beschadigd zijn geraakt
Ook kleine beschadigingen
kunnen pijnlijk zijn
Ook kleine vlekken ontsieren
Het zijn toch de kleine dingen
die het doen
in positieve en negatieve zin
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Je relatie met de ander: Wie doe ik tekort?

1)

Hoe ga ik om met de mensen dicht bij mij, de mensen die mij
geschonken zijn?
Hoe denk ik over anderen, als kinderen van God?

2)

Zie ik het goede in anderen?
Gun ik ze het beste?
Ook als dat gaat ten koste van mezelf?
Hoe zíe ik anderen, als kostbare schatten in Gods ogen?

3)

Ben ik eigenwijs, meestal overtuigd van mijn eigen gelijk?
Ben ik ook geïnteresseerd in wat anderen te vertellen hebben?
Door wie laat ik me leiden?

4)

Kom ik wel voor anderen op als dat nodig is?
Of bemoei ik me teveel met anderen?

5)

Kan ik me beheersen als ik boos ben of verontwaardigd?
Stel ik mijn huwelijk, of het huwelijk van een ander, op
de proef?
Hoe ga ik om met verleidingen?

6)

Roddel ik? Spreek ik respectvol over anderen. Hóe spreek ik
over mensen die mij niet goed gezind zijn, met wie ik het niet
eens ben?

7)

Vergeef ik anderen zoals God mij wil vergeven?
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Je relatie met jezelf: Doe ik mezelf tekort?

1)

Hoe denk ik over mijzelf? Draai de wereld om mij? Praat ik mijn
fouten goed? Hoe ga ik om met het geschenk van mijn leven?

2)

Ben ik arrogant? Ben ik oprecht, of vals bescheiden? Hoe kijk
ik naar mezelf?

3)

Doe ik steeds maar wat in mijn hart en gedachten opkomt?
Of zoek ik (bijvoorbeeld in de Bijbel) naar de wil van God?
Hoe ga ik om met mijn lichaam?

4)

Ben ik gericht op het uiterlijk van mensen?
Kijk ik naar andere mannen/vrouwen dan mijn eigen partner?
Geef ik toe aan verleidingen?
Waar kijk of zoek ik naar op internet?
Naar welke programma’s kijk ik op tv? Passen die bij het
geloof in God? Gaat er een goede invloed uit van de programma’s waarnaar ik kijk?

5)

Lieg ik?
Verzwijg ik wel eens de waarheid als dat beter uitkomt?
Hóe spreek ik?
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