
Begin doen....begin beweeg

Weg trek ….  Kar in eerste en die clutch los.. Dit is iets wat ‘n gesukkel is in die
begin.   Beoefen moet word.  Nie lisensie kry.   Kan nie verstaan dat dit so moeilik is
in die begin en later dink jy nie eers daaraan nie. Oor en oor doen
As jy dit nie begin doen nie, kom jy nêrens.  Jy is op die pad maar in die pad, langs
die pad.
Dit is wat Jesus kom leer het, dat ons goed moet begin doen.  Ons word soos Jesus.
Bv.  Dissipels, ryk jong man, ens
Efes 5:1  Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld
volg.
Eph 5:1  Be imitators of God in everything you do, for then you will represent your
Father as his beloved sons and daughters.

My pa my geleer, om met die spieëltjies te leer agter uit ry, ek glo dit is die regte
manier, ek maak soos my pa, my kinders ook so geleer.

Joh 13:12-15  Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer
aangesit het, sê Hy vir hulle: "Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het?  (13)  Julle
noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.  (14)  As Ek, wat
julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook
mekaar se voete te was.  (15)  Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle
gedoen het, moet julle ook doen.

Dit was ‘n gebruik, ‘n gewoonte.  Habit.  So jy doen iets oor en oor, dink nie eers,
doen dit net.  Jy moet ‘n Jesus gewoonte begin in jou lewe.
NB. Jy kan nie verkeerde gewoonte stop sonder om nuwe te begin nie.
Daarom leer Jesus net die nuwe gewoonte.  Bly dit doen.
Laat jou goed voel, doen wat God sê.  Liefde is ‘n gewoonte. Nuwe paadjie in brein
Jy begin klein, maar neem besluit en begin te doen.



4 goed wat moet begin doen

1. Begin om stil te word voor God.
begin om te luister.  Begin om alleen met die Here te kom.   Dit is nie alleen

wees nie, dit is saam met die Here.  Sit vinger op jou mond.

Luk 6:12  In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele
nag deurgebring in gebed tot God.

Mar 6:46-48  Nadat Hy hulle laat gaan het, het Hy die berg op gegaan om te bid.
(47)  Toe dit aand word, was die skuit al ver weg die see in en Jesus alleen op die
strand.  (48)  Hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen
dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom, en Hy
wou langs hulle verbygaan.

Wanneer jy alleen met God is, begin jy goed sien. Jy sien in die toekoms in.
Sien, jy weet goed, ervaar goed, beleef goed.  God openbaar goed vir jou.
Dis ook die plek waar jy God begin leer ken, Jesus sê ek doen niks as ek dit nie by
My Vader sien nie.  God beleef.  God werk saggies, praat saggies, vat saggies.   Ons
is te klein en God is te groot.
Begin om jou hart voor God oop te maak, nie voor mense. Iets wat net jy en die
Here praat.

Psalm 62:8-9  God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my
toevlug.  (9)  Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir
ons 'n toevlug. Sela

Jy praat met iemand, maak jou hart oop, wanneer jy iemand vertrou.
Kan jy en vertrou jy regtig op die Here?
Dit is ook op die plek waar wonderwerke begin, water loop



2. Begin om God te prys.

Wat is dit om God te prys?
Hand 16:25-26  Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van
God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. (26)  Skielik kom daar 'n
groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van
die tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenes se boeie het losgeraak.

Dit is maklik om die Here te prys, wanneer alles lekker gaan.  Maar in die middel van
die nag, in die moeilikheid, gaan terug na wat hulle gewoonte is.  Prys God
Dit maak tronkdeure oop, dit verander mense om jou, hulle kettings val af.
Dit skuif jou fokus, van pyn en moeilikheid na die Here toe.

Paulus in die storm, het hy gebid en engel verskyn aan hom, gee moed en sê wat
gaan gebeur.
Dit versterk jou geloof.  Dit maak dat die duiwel vlug.

Mark 3:11  As mense wat van onrein geeste besete was, Hom sien, het hulle voor
Hom neergeslaan en geskreeu: "U is die Seun van God!"

Jak 4:7  Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af
wegvlug.

Val voor God neer en aanbid Hom, onderwerp jou aan God en nie aan jou
moeilikheid nie.  Praat oor God en nie jou moeilikheid nie.

3. Begin die Woord ken.
Bly in die Woord van God,  oorwin, Bly in die Woord.

2Tim 3:16-17  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die
waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte
lewenswyse te kweek,  (17)  sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.



Joh 15:1-4  "Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.  (2)  Elke loot aan
My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg,
sodat dit nog meer vrugte kan dra.  (3)  Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde
wat Ek vir julle gesê het.  (4)  Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy
eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in
My bly nie.

Joh 16:33  Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle
dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin."

Hier is moeilikheid, maar kan vrede hê, want jy bly in die Woord van God.  Vrede
wanneer iemand jou te gerus stel.  Liefde bevestig, ens.  Jou ‘n plan gee.
Vrede wat jou verstand te bowe gaan

4. Begin om God se Woord te Doen

Goue reël:   doen daddelik.   Vir party is dit maklik. Ander eers bedink, feite kry, sien
wat alles verkeerd gaan, is bang, is versigtig.  Dit is reg, maar dit  moet nie n
verskoning wees nie.  Moenie: Van uitstel kom afstel.
Begin om bruikbaar te wees.  Begin om iets vir Jesus te doen.  Dit is baie lekker om
die stem van die Here te hoor en te doen wat die Here sê.

2Ti 2:15  Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat
die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam
nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig.

Joh 6:38  Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van
Hom wat My gestuur het.
Efes 5:24  Soos die kerk aan Christus onderdanig is,...........................
Ek is die kerk, ek doen wat die Here sê, ek is onderdanig. Begin om te luister, begin
met gewoonte.   Word gelei deur die H.G. Begin vra, het ek iets gedoen wat God sê
Daniël iets hoor, begin hy beweeg.  Hy gaan na God toe.  En God kom na hom toe.



Dan 6:11  Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe
gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy
gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om drie maal per dag voor sy God te
kniel en Hom te prys, te aanbid en te dank.


