
22 Augustus 2021 - STOP

Die dag toe ek my lisensie gekry het.   Amper ongeluk, by sirkel, nie my skuld, ek het die
lisensie.
Dieselfde dag, ry my pa se bakkie, verlig, opgewonde. Ry oor n stop straat, Soos ek
draai, kom ‘n tannie hier op die op die sy paadje, net hooters en stof.  Ek haar nie gesien
nie.   Ek oor die stop gery, en nie gesien nie.

Padteken, Stop
Is ‘n plek, ‘n moment, oomblik.
Waar jy ‘n keuse maak in jou lewe.   Partykeer groot, ander keer klein en vinnig.

SPREUKE 3:5-6 AFR83
Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom
in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

God wil hê jy moet stop.
Deur gesag in gestel, deur God in gestel.

Baie belangrik. Beskerm jou. Jy moet kyk vir gevaar. Kar sonder brieke is die
gevaarlikste op die pad.  Jy moet kan stop.   Dink almal net gery, gaos
Stopteken is daar om jou te help en ander te help. Alkohol verslawing, stop vir jou en vir
ander.

Stop, help om rigting te verander, om my fokus te verander.
Jesus sê  Kyk
Kyk wat om jou aangaan.  Hi-Jacks. Kyk vir gevaar, ander pad gebruikers,
Kyk wat in jou lewe aangaan.   Daar is n rede dat jy moet stop en kyk.
Stop kan irriteerend wees.  Maar agter kom, stop en kyk maak jou rustig. Help

Stop,   Jy bly nie daar nie, dan is jy in die pad. Jy ry verder, verander van koers, vul jou
lewe met iets anders.   Kan nie net stop nie, moet aan beweeg.



4 Goed wat jy moet stop.

1. Stop om te  vrees. Stop, jou worry.   Nie van God af nie.  Is ‘n Groot gevaar, dit is
nie die wil van die Here nie.
Vrees, worry, is soos blaar gif. Geweldige wortelstelsel onder die grond wat jou
doodmaak.  Dit tas jou hart aan.

Bekommernis. is om u gedagtes op al die negatiewe uitkomste te konsentreer, ten
koste van die kans om dieselfde energie toe te pas vir probleemoplossing.
Worry is ‘n kop ding.
Vrees benodig 'n kombinasie van aanvaarding en positiewe gerusstelling om
bestuur te word. Om Kalm te Word
Dit is ‘n hart ding.
Die energie wat jy na jou gedagtes en gevoelens stuur, is waarmee jy jou voed.

Psalm 118:1-6  Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!
(2)  Israel moet getuig: "Aan sy liefde is daar geen einde nie."  (3)  Die huis van
Aäron moet getuig: "Aan sy liefde is daar geen einde nie."  (4)  Dié wat die Here
dien, moet getuig: "Aan sy liefde is daar geen einde nie."  (5)  In my nood het ek na
die Here geroep, die Here het my gebed verhoor en my bevry.  (6)  Die Here is by
my, ek ken geen vrees nie; wat kan 'n mens aan my doen?

Spr 1:32-33  Die onkundiges se dwaling kos hulle die dood, die dwase word
vernietig deur hulle selfversekerdheid,  (33)  maar wie na my luister, sal veilig wees
en hoef geen ramp te vrees nie."

Stop om die leuen in jou kop te glo.  Hierdie leuen storie.  Vul jou met God se Woord en
nie met negatiewe goed.

2. Stop om na ander te kyk om jou gelukkig te maak
Die doel van die lewe is egter nie geluk nie, dit is bruikbaar. Om gelukkig te wees, is nog
steeds iets wat vir ons belangrik is. As u gemaklik leef, sal geluk beslis volg. Mense, dinge
en ander dinge kan jou gelukkig maak, maar totdat jy niks uit jou lewe skep nie, sal jy nie
die volle geluk hê nie. As u u lewe begin skep, sal dit u lewe betekenis gee. U sal stadig



ontdek wat werklik belangrik is in die lewe en geleidelik begin om hierdie dinge na te
streef. Skep eers stabiliteit in u eie lewe voordat u na dinge begin kyk.

Luk 9:1-2  Jesus het die twaalf bymekaar geroep en aan hulle mag en gesag gegee
om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees. (2)  Toe het Hy hulle uitgestuur
om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak.

God jou gemaak om te heers in die wereld.  Om vir Hom gebruik te word.  Om bruikbaar
te wees.  Dienskneg te wees.
Die lekkerste in die lewe, is om die Here te hoor en te doen wat die Here sê.  Jy voel jy
beteken iets.   Jou goed maak nie saak vir ander nie. Wie jy is maak nie saak vir ander
nie.  Wat jy bereik in die lewe maak nie saak vir ander nie.
Wat saak maak is dat hulle aangeraak word, deur God as gevolg van jou.  Jy die
instrument is.  Jou maak jouself gelukkig.
Stop en kyk waar ek bruikbaar kan wees.
Maak die lewe lekker.
Stop om dikbek deur die lewe te gaan.

3. Stop om in die verlede te leef.
As jy nou ry, dink jy die heeltyd, kar uit die garage uittrek, waar jy gery het.  NEE, ek dink
aan waarheen.
Jy ry nie in reverse nie
Gebeur, klim in die kar oppad en dan waar heen was ek nou weer oppad.

Wat wou ek nou weer gaan doen.  Niks met ouderdom te doen nie.  Gaan oor, jy is op n
ander plek in jou kop.
Ons die vermoeë om in die verlede te leef of in die toekoms te leef.
Stop wees hier. Leef hier.
Paulus sê, ek is nie volmaak nie.  Ry nie perfek nie.
Fill 3:14  Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat
voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in
Christus Jesus.
Gen 41:51-52  Hy het die oudste Manasse genoem, "want," het hy gesê, "God het
my alles laat vergeet: al my swaarkry en alles wat my familie my aangedoen het."
(52)  Josef het sy ander seun Efraim genoem, "want," het hy gesê, "God het my
vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is."



Jou tru spieël is baie kleiner as jou voor ruit.
Jy ry baie sleg as jy net in spieël kyk.  Ek kan nie ry nie.  Baie in tru speei kyk.

4. Stop om te sê, Ek kan nie.
Die hardste stem in jou is die stem in jou kop.  Dit bepaal jou hele lewe.
As jy sê, jy kan nie.  Dan praat jy die waarheid, jy kan nie.
As jy sê ek kan, dan kan jy.  Dit word ‘n waarheid in jou lewe.
Stop om DOOD te praat.

Hoe baie was bang om te bestuur, vandag doen jy dit as ‘n gewoonte.
Jy spreek lewe nie dood

Afrikaanse spreekwoord: “Kannie is dood van kruiwa stoot.”

Luk 5:1-11  Op 'n dag toe Jesus langs die Gennesaretmeer staan en die skare
vorentoe beur om die woord van God te hoor,  (2) sien Hy twee skuite aan die kant
van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel.  (3)
Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom
om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat Hy gaan sit het, het Hy die
skare van die skuit af geleer.  (4)  Toe Hy klaar gepraat het, sê Hy vir Simon: "Vaar
uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang."  (5)  "Meneer," antwoord
Simon, "ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u
woord sal ek die nette uitgooi."  (6)  En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot
klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur.  (7) Hulle wink toe vir hulle maats in
die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak
dat hulle amper gesink het.  (8)  Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se
knieë neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens."  (9)  Hy
en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat
hulle gevang het.  (10)  Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus wat saam
met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: "Moenie bang
wees nie. Van nou af sal jy mense vang."  (11)  En nadat hulle die skuite op die
strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword.

JY KAN OP GOD SE WOORD


