
Hoe beheer ek my gedagtes 2

God wil hê ons moet anders wees as die wereld. En die manier, is om toe te laat dat
God my gedagtes verander.  Sodat ek kan weet, wat is Sy wil, wat is vir Hom aanneemlik
en goed en volmaak is.  Ons in die wereld nie van die wereld

Storie: Jong was, gedink is is vet, 92 geweeg, ek is dom, is stupid, beteken niks, sal niks
bereik nie.  Het nooit n meisie gehad nie, dom met hulle,  was te bang om te praat.
Ek  (in my kop)   niemand het dit geweet nie, my  kinders lag lekker daaroor.

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 aanwerk, Jou emosies span ens

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

Besef:
Jes 55:8-9  My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne
nie, sê die Here;  (9)  soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe
bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.

Gedagtes is eerste, dan optredes.  Hoe vêr is hulle verwyder van mekaar.
God wil hê, ons moet soos Hy wees, soos Hy optree, maar moet ons dink soos Hy.
Jou kop moet reg wees.  Agter Hom aandink, Ons het die Gees van God, en dit is die
H.G. wat weet wat dink God.  Ons het die vermoee om te dink soos God



Baie christene gaan hemel toe, maar dink soos die wereld, is aards in hulle gedagtes.
Dink soos mense en tree op soos mense. 5 sintuie. Met bietjie Jesus op gesprinkel.
God wil ons verlos, in verlossing leef op die aarde.

2Kor 10:5  en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons
neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.
Weet jy hoe moeilik is dit.
Storie.  Ons die week by seminaar, eerste dag, eerste half uur.  Een van die belangrike
mense, baklei met my, stuur n whatsapp, probeer verduidelik en sê my sleg, (ek lees die
whatsapp so) Ek neem aanstoot, offense, ek is so kwaad, ongelukkig, sommer is my kar
klim en ry.  ‘n Uur later die man my weer sien, kom na my vra my onverskoning, ek is
jammer. Hy sê sorry.
Maar dink jy ek kon dit los. Hier in my kop, ek is simpel, stupid, wil hom sleg sê, terug
beledig, hom seer maak.  Weg bly, kry myself jammer.  Hier in my kop.
Dit was n stryd. Aanstoot neem, die effek is jy glo nie meer nie. Liefde, opregtheid
Maklik sê, gedagtes verander, maar om dit reg te kry. Hoe?, gedagtes, begin gevange
neem.  Wat sê Jesus, wees die minste, draai die ander wang, hy het onverskoning gevra,
vergewe soos Jesus. Totaal sonder voorwaardes.  Ek dit reg gekry.
Die hele week kyk, ek so geseënd, en amper gemis as ek dit nie reg gekry het om toe te
laat dat God(Woord) my gedagtes verander het nie.
Die duiwel weet wanneer God jou gaan seën, duiwel probeer dit keer.  Gedagtes. Eva

MARKUS 4:24-25
Hy het ook vir hulle gesê: “Gee aandag aan wat julle hoor! Want met die maat
waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word en daar sal vir julle nog toegevoeg
word. Wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word; en wie nie het nie, van hom
sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word.”

Kerk se probleem, ons het hoorders van die waarheid geword, nie daders van God se
woord nie.  Met die maat, dit wat ek gebruik.  Party gebruik net bietjie van God se woord,
ander weer baie.  Net bietjie, die waarheid wat jy het, dit sal ook nog weg gevat word van
jou.
Hoe lyk jy, soos die wereld sisteem, wat jy dink soos die wereld



1. Baie belangrike punt. Jy het beheer oor jou gedagtes, genoeg woord om soos die
Woord te begin dink, praat reageer, ens.
Jy het die H.G. in jou, jou te help, te praat, vermaan, te vertroos, wysheid te gee.
Aanstoot, (dink verkeerd)   doen nie God se wil, jy aanbid ook nie die Here nie.
MAAR jy het beheer, stop die leuen jy kan dit nie help nie.
Hoe meer geestelike Woorde jy hoor, hoe meer geestelike gedagtes in julle, hoe
meer geestelike dade in julle.

Jak 1:2-5  My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings
(Versoekings)  oor julle kom,  (3)  want, soos julle weet, as julle geloof die toets
deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard.  (4)  En die volharding moet
end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder
enige tekortkoming.  (5)  As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God
bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en
sonder verwyt.

Hierdie is anders dink oor die lewe.  Soos God dink.
2. Vra die Here vir wysheid:

hoe moet is dink, wat moet ek dink, watter skrif moet ek aandink

Fill 4:8-9  Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles
wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of
lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.  (9)  En
wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle
doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.

Hoor en doen.  Hoor die waarheid, maar die die waarheid.

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

Beskerm jou kop, duiwel jou nie hou gee nie.   Helm van verlossing.  Dit wat Jesus
gedoen het.  Jesus in my kop, Hy verlos my.



1Pet 2:21-23  Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en
so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.  (22)  "Hy
het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie."  (23)
Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig
nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.

2 Dele:  positief en negatief


