
Hoe beheer ek my gedagtes?

Gemaak met baie organe
Ons leer oor verskillende organe, hoe op te pas, regte eet, oefen.
Ons gebruik medisyne.
Maar ons sukkel met die brein.  Brein het gedagtes nodig om te werk.
Bybel leer oor jou gedagtes.  Jou hart, ou siel, jou denke, jou diepste binneste.
Jou wil, karakter, drome, vrese, wat jy van jouself dink is in jou.

Wat ons moet besef, jou brein waar die denke werk bepaal jou toekoms.
Jou sintuie help jou brein, sien, hoor, voel, ruik, proe.  Gee inligting, jy leer, ontwikkel, loop
‘n koers.
Denke is altyd eerste, jy kry altyd eers ‘n gedagtes.  Voordat enige iets gebeur.
Vlug of veg

Hoekom moet ek my gedagtes beheer? Rede  Ons moet soos God wees.  Heilig

Rom 12:2  Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God
julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die
wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Rom 12:2 and be not conformed to this age, but be transformed by the renewing of
your mind, for your proving what is the will of God—the good, and acceptable, and
perfect.

Word soos die tyd waar in ons leef,  bly verander.  Moenie verander soos die wereld nie.

1Joh 2:15-17  Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As
iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie.  (16)  Die wêreldse
dinge – alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy
gesteldheid op besit – kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld.  (17)  En die
wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly
ewig lewe.



Probleem,
God het dan die wereld so lief gehad, dat Hy Sy Seun gegee het.  Nou magons nie die
wereld lief hê nie.
God het mense lief, maar nie hulle patrone, begeertes en stelsels, ens.
Hy wil hê ons moet soos Hy wees, manier is deur jou gedagtes Heilig.
In die wereld maar nie van die wereld nie.
Ons moet mense lief hê maar nie hulle maniere, denke, sisteme nie.

So hoe?
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander
deur julle denke te vernuwe.
God se Manier : Te beheer wat ingaan in jou brein, jou gedagtes te beskerm.

Efes 6:17  Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die
woord van God.

Praat van helm, praat van om beheer van jou gedagtes te neem.  Beheer wat in jou
gedagtes in gaan, wat weer vir jou brein opdragte gee.  Wat maak askies, praat, doen,
emosies te hê, ens

Prakties God se Manier

1Kor 2:12-16  Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie,
maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.
(13)  Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons
leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge
aan mense wat die Gees het.  (14)  Die mens wat nie die Gees van God het nie,
aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook
nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.  (15)  Die mens wat die
Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur
geen mens beoordeel word nie.  (16)  Daar staan geskrywe: "Wie ken die gedagtes
van die Here? Wie sal Hom raad gee?" Maar ons, ons het die Gees van Christus.



Hoe? Geestelik woorde te gebruik om geestelike gedagtes te dink. Geestelike aksies
So helm van verlossing beteken, ek gaan leer, konstant en progressief, om God se
gedagtes te dink agter Hom aan.  As ek dink soos Hy, gaan ek verlossing leef, beheer
beleef.  Woord is God se gedagtes.

Helmet, want die duiwel wil jou n hou teen die kop gee.  Jou denke beïnvloed.
Breinskade gee, harsingskudding gee

Jou brein het 2 helftes,  positiewe kant en negatiewe kant.  Geen middel grond nie.
Daar is n voorman en 1000 werkers aan elke kant.
Bv.  Dink nie lus opstaan, slegte dag, negatief.   Voorman van negatief.  Sê wat hoor ek,
hy hou meating met al sy 1000 werkers.  Ons moet vandag negatief wees.  Hart, bene
seer, oor eet, baklei, sleg dink span aan werk, Jou emosies span ens

Bv  Staan Op met Geestelike woord, Die Here is my herder, ek kort niks.  God het my lief.
Voorman positief, hou meating, 1000 werkers.  Begin werk.  Hart, longe, bene, Praat
span, vrede span, hoop span, Jou emosie span, ens


