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AFSLUITING THEMA: 

Presenter
Presentation Notes
Deze dienst vormt een afsluiting van het hoofdthema ‘The Battle’. 



“MAAR NU KUNNEN JULLIE JE LEVEN VERANDEREN 
DOOR EEN NIEUWE MANIER VAN DENKEN” 

(EFEZE 4:23)

🡪🡪 #What?
#So What?

# What’s next?

DOEL:

#What?• Onze gedachten testen 

#So What? • Hoe onderscheiden en overwinnen we giftige gedachten ?

#What’s next? • Leren onze gedachten te richten op Jezus
• In  praktijk brengen

1

2

3

“Uw denken moet grondig vernieuwd worden” HTB

Presenter
Presentation Notes
Of zoals het in andere vertaling staat “Uw denken moet grondig vernieuwd worden”; Nieuw denken  = Nieuw leven (nav Ef. 4:23 / en Rom 12) Deze dienst vormt tevens een Afsluiting van het hoofdthema The Battle. We willen leren hoe we onze gedachten kunnen testen, giftige gedachten kunnen onderscheiden, onze gedachten op Jezus kunnen richten en een plan kunnen maken om het in praktijk te brengen.



• TUSSEN 60.000 EN 80.000 GEDACHTEN PER DAG

• GEMIDDELD 2500 TOT 3300 PER UUR.

• EN 40 – 50 PER MINUUT !!!

 #What?
#So What?

# What’s next?GEDACHTEN

Presenter
Presentation Notes
We hebben elke dag veel gedachten.  Onderzoek wijst uit dat we ergens tussen de 60.000 en 80.000 gedachten per dag hebben; dat is gemiddeld zo’n 2500 tot 3300 per uur en 40-55 per minuut.  Bizar toch?



• “COGITO ERGO SUM” (“IK DENK, DUS IK BESTA”) 
RENÉ DESCARTES

• “ALS JE DENKT DAT JE HET KUNT OF DENKT DAT JE HET NIET KUNT, JE HEBT GELIJK." 
HENRY FORD

• "GELOOF DAT JE HET KUNT EN JE BENT HALVERWEGE." TEDDY ROOSEVELT

• "HET GELUK VAN JE LEVEN HANGT AF VAN DE KWALITEIT VAN JE GEDACHTEN." 
MARCUS AURELIUS

• "ONZE GEDACHTEN MAKEN ONS TOT WAT WE ZIJN." DALE CARNEGIE

🡪🡪 #What?
#So What?

# What’s next?
GEDACHTEN

Presenter
Presentation Notes
Er wordt veel gezinspeeld op gedachten en wat voor waarde die kennen:“Cogito ergo sum” (“Ik denk, dus ik besta”)  - René Descartes“Als je denkt dat je het kunt of denkt dat je het niet kunt, je hebt gelijk."  - Henry Ford "Geloof dat je het kunt en je bent halverwege." - Teddy Roosevelt "Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten." - Marcus Aurelius "Onze gedachten maken ons tot wat we zijn."  - Dale Carnegie



ONS DENKEN BEPAALT ONS LEVEN

• WAT IS DE BRON? HET DOEL?  HET RESULTAAT?
• “JE BENT WAT JE DENKT“ OF

• “JE WORDT WAT JE BLIJFT DENKEN“

 #What?
#So What?

# What’s next?

Presenter
Presentation Notes
Het is de moeite waard eens na te gaan wat de bron, het doel en het resultaat van ons denken is. Een bekend gezegde is: je bent wat je denkt of je wordt wat je blijft denken. Als je denkt ‘Ik ben een mislukkeling”, dan word je het ook. Minder bekend is dit: het verschil uitmaakt of je denkt af te stammen van een dier of bewust geschapen bent naar Gods beeld.



WAT IS “GRONDIG WORDEN VERNIEUWD IN DE 
GEEST VAN UW DENKEN”?

 #What?
#So What?

# What’s next?

• JE GEDACHTEN RICHTEN OP JEZUS, OP GOD DE VADER EN DE HEILIGE GEEST (GEZINDHEID)

• METNOIA (= BEKERING) OFTEWEL: ANDERS DENKEN

• DOEN WAT JEZUS ZEGT, HEM NAVOLGEN

• MET JEZUS STERVEN EN OPSTAAN EN MET HEM VERDER GAAN

Presenter
Presentation Notes
Geest is ook vaak dat de kracht heeft; de gezindheid, waar je met je gedachten op gericht bent. �Bekering: metnoia = andere denken krijgen. Noes (gr) = ambities, waar je op gericht bent. We hebben de zin/gezindheid van Christus.Leegheid van de heidenen: gericht op eten, drinken, bezig met de dingen met dit leven. Losbandigheid;Richten op wat Jezus zegt en doet. Tegelijkertijd: hoe reageer je dan op de conclusie?Koppelen aan Jezus: hij doet meer dan de goede wegwijzen. Hij kwam om de macht van de zonde(n) te breken. We zitten vast in een structuur om werkelijk het goede te denken en te blijven doen. Die oude Adam zit vast in je leven; maar er is een nieuwe waarheid: sterven en opstaan. Nieuwe gedachten = sterven aan het oude, en leven in het nieuwe.Verlossing: wanneer je je richt op Christus en dat je dat gelooft in …Verdriet van het oude en de Vreugde in het doen van het nieuwe. Jullie hebben Christus leren kennen. Weet dat je met Christus gestorven bent en Weet dat je met Hem bent opgestaan en weet dat je met Hem verder kunt.De apostel Paulus gaat het in dit gedeelte om twee waarheden:1. Hij ziet de Efeziërs in een school en deelt hun mee dat de oude mens is afgelegd.2. Hij spreekt van inwoning van de heilige Geest, we konden nooit overeenkomstig de nieuwe mens leven als de Heilige Geest niet in ons was.Zo stelt Paulus in de verzen 22 en 24 een absolute waarheid voor, maar spreekt ook van het praktische resultaat van deze waarheid en wel vanaf vs.25. De vermaningen worden niet direct in vs.22 en 24 verstrekt, er komen veel meer indirecte conclusies voor. Maar voor we de praktische conclusies kunnen uitvoeren moeten we in een toestand zijn die dat ook mogelijk maakt.Efeze 4,23+24Op grond hiervan is vs.23 tussen vs.22 en vs.24 gevoegd.De nieuwe mens is in zoverre nieuw, omdat hij van een nieuwe aard is, een aard die er voorheen niet was. Bij de nieuwe mens gaat het, wat het karakter betreft, om Christus. Wat voorheen niet bekend was, heeft Hij op aarde uitgeleefd. Met vernieuwing in vs.23 is een opfrissen (aldus de Griekse tekst, ‘noot vert.’) bedoeld. De nieuwe mens als zodanig wordt niet vernieuwd – hij wordt gesterkt (opgefrist) in de geest van het denken. Dit feit stelt ons in staat om Christus praktisch te verwerkelijken in ons leven.Wanneer God een zaak oud noemt, dan ziet Hij het als beëindigd aan. Het gaat hier niet om een tijdelijk verouderen. Zolang we hier op aarde zijn, is God op deze wijze nog niet met ons tot het einde gekomen. In Op.21,1 lezen we van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde – er is echter nooit sprake van een oude hemel of een oude aarde. Veelmeer wordt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tegenover de eerste hemel en de eerste aarde gesteld. De eerste mens is lange tijd actief geweest, sinds de val van Adam. Maar hij werd in het begin nog niet “de oude mens” genoemd. Dat tijdstip kwam pas toen de Heer Jezus zei, dat het oordeel over de wereld was gekomen (Jh.12,31), waarbij Hij dacht aan het kruis. Sinds de kruisiging van de Heer is de afdruk van het oordeel van God zichtbaar geworden, sindsdien lezen we van de oude mens. God heeft de mensen onderzocht, zijn daden beoordeeld, over hem geoordeeld en hem veroordeeld. Het oordeel van God is op het kruis voltrokken. Zo is God met de mens tot het eind gekomen en spreekt sindsdien van hem als “de oude mens”. De oude mens wordt nooit meer opgewekt. Door het geloof hebben we uitgedrukt, dat we instemmen en overeenstemmen met het oordeel van God. We hebben de oude mens in geloof afgelegd en door de doop bevestigd dat we overeenstemmen met Gods oordeel. Ook hier hebben we de oude mens door getuigenis afgelegd. Vanaf dit tijdstip zijn we verplicht, om in het licht van dit feit te leven. In de praktijk kunnen we de daden van de oude mens afleggen. Er zijn meer plaatsen in het nieuwe testament die ons er op wijzen dat in ons nog de oude natuur is, die in staat is om verkeerde dingen te doen maar omdat God ons toerekent dat de oude mens is afgelegd, door geloof en getuigenis, worden we vermaant de nieuwe mens aan te doen (vs.24). Het resultaat daarvan is, het leiden van een geheel nieuwe levensstijl. De karaktertrekken van dit leven zijn in Jezus zichtbaar geworden. Het is Gods wil, dat de trekken van het nieuwe leven, nu in het leven van gelovigen op aarde gezien worden. We kunnen zeggen: Christus is niet de nieuwe mens, maar de nieuwe mens is Christus. Omdat te begrijpen voegen we er aan toe: Christus als Persoon is niet de nieuwe mens; de nieuwe mens, wat zijn karakter betreft, is Christus.Van de oude mens wordt gezegd, dat hij verdorven en onverbeterlijk is. Maar hij is eens en voor altijd afgelegd. Het aandoen van de nieuwe mens vergt een geheel andere activiteit. Zoals een kind voeding nodig heeft zo hebben wij dagelijks die vernieuwing (verfrissing) nodig. De positie van de oude mens vinden we in vs.22, de positie van de nieuwe mens vinden we in vs.24. Een praktische vereiste voor de nieuwe mens vinden we in vs.23.De vernieuwing van de geest van ons denken dient doorlopend te geschieden, het is een voortdurend proces. Ze is een tegenhanger van de ijdelheid (vruchteloosheid) van ons denken (vs.17). Wanneer hier, van de geest van ons denken, sprake is, is de aard van ons denken bedoeld.Men kan zich afvragen: welke gedachten komen er uit ons voort? de gezindheid is de bron van ons denken, die de zin tot uitdrukking brengt. Bij de volkeren was de aard van denken, ijdelheid, zij ging tot in het niets, het lege. De geest van ons denken in de zin van vs.23 uit zich, wanneer Christus in Zijn karaktertrekken in ons zichtbaar wordt.Hoe vindt dat nu plaats wat in vs.23 staat: “en vernieuwd bent in de geest van uw denken”? Het gebeurt niet door menselijke wijsheid, ook niet door het houden van geboden of door de filosofie. De Efeziërs dachten dat de vernieuwing gebeurde door het doen van goede werken en het tonen van volharding (vgl. Op.2,2). Ons denken kan echter alleen vernieuwd worden als we naar de Heer Jezus zien. Hem moeten wij voor onze harten hebben. Niets verandert ons meer dan het kennen en bezien van deze Persoon. Dat alleen vormt de “geest van ons denken”; dan komt onze gezindheid overeen met Hem. We kunnen dan alleen het leven van de nieuwe mens tonen, wanneer de Heer de genegenheid van ons hart bezit.We kunnen op deze nieuwe mens nog vier opmerkingen maken:1. In Ef.2,15 hebben we de collectieve gezichtshoek: de gelovigen uit de Joden en uit de volken zijn tot “een nieuwe mens” geschapen.2. In Ef.4,24 lezen we van de nieuwe mens in het enkelvoud. (in het Nederlands wordt steeds in enkelvoud gesproken omdat de mensen als nakomelingen van Adam, gezien worden in die ene, de mens Adam en als nakomelingen van Christus worden we ook weer gezien in deze ene, de Mens Christus Jezus die zoals al gezegd is, het prototype is. ‘noot vert.’). Dat is omdat er in deze wereld maar twee typen van mensen zijn, de oude mens met Adam als hoofd en de nieuwe mens met Christus als Hoofd.3. Er bestaat een contrast tussen de nieuwe en de oude mens. De nieuwe mens is overeenkomstig God en voor de hemel geschapen. Maar het is Gods wil om al vast de oude schepping met de nieuwe mens te confronteren. Dit gebeurt te midden van de broeders en zusters, in het huwelijk, in het gezin en in het beroep.4. Het Griekse woord voor nieuw heeft de zin van een nieuwe kwaliteit, een nieuwe verschijningsvorm. Omdat de nieuwe mens veel beter is dan de oude is hij op deze wijze nieuw. We kunnen dit verklaren aan de hand van hf.5,1. Het gaat er om dat de karakter eigenschappen van God in deze wereld worden getoond.De nieuwe mens is Christus in Zijn wezenstrekken en in Zijn leven – het is niet zozeer Zijn Persoon als zodanig. De schepping van de nieuwe mens is de mededeling van het eeuwige leven. We zijn als nieuwe mensen, een schepping van God, hier wordt God gezien als Schepper van de nieuwe mens (vgl. 2Ko.5,17), waar staat “we zijn in Christus een nieuwe schepping”; vgl. ook Gl.6,15 waar ook staat “een nieuwe schepping”. Het is verheugend om te zien wat we in Christus Jezus zijn, een schepping van God, uit Zijn hand voorgekomen.Karaktertrekken van het goede, dat zich in ons leven moet uiten, zijn gerechtigheid en heiligheid.Gerechtigheid is een leven, een dagelijks gedrag voor God, een gedrag wat met God overeenstemt, wat de mensen om ons heen kunnen zien. Het is dat wat we behartigen, onze taken en onze plichten, voor God en de mensen.De gedachte over heiligheid gaat dieper. Heiligheid is een verwerpen van alles wat tegen God en Zijn wil is, een afstaan van dat wat tegen God is. Ze is – positief uitgedrukt – een innerlijke afzondering naar God toe.Rm.5,19 zegt ons, dat we in de positie van rechtvaardigen zijn gesteld. Maar de nieuwe mens toont ons meer dan een positie van rechtvaardigen. Voor God staan is een statische, onbeweeglijke zaak. De nieuwe mens daarentegen spreekt niet van een onveranderlijke toestand, hij is veel meer, de natuur van de Heer Jezus, Zijn leven zouden wij openbaren. Dat is het grote onderscheid tussen dat waar de Romeinenbrief over spreekt en dat wat we in de Efezebrief vinden.Gerechtigheid en heiligheid horen bij elkaar. We moeten beide deugden in ons leven laten zien. Het moet daarom een gebed van ons zijn om voor Hem in vroomheid (heiligheid) en gerechtigheid te leven (vgl. Lk.1,74+75).Met dit gedeelte hebben we – sterk gecomprimeerd – zeer hoge gedachten voor onze aandacht.Wanneer we vs.22-24 nogmaals in het verband zien, mogen we nooit vergeten, dat de nu verheerlijkte Christus voordien op aarde het verlossingswerk volbracht heeft. Dat is een fundamentele waarheid voor onze praktijk. We bevinden ons hier in het praktische deel van de Efezebrief. Opdat we ons in de praktijk zo gedragen, dat het overeenstemt met God, was het nodig dat de Heer stierf, opstond en in de hemel terugkeerde. We hebben Zijn stem gehoord, Hij heeft ons geroepen, waarop we ons hebben bekeerd. En zo hebben we een voorbeeld in de Persoon van de Heer Jezus, hoe Hij in Zijn leven op aarde, het leven van God in mensen, in volmaaktheid toonde. Paulus herinnert aan de dag van de bekering, waar we de oude mens hebben afgelegd en de nieuwe hebben aangedaan.  De diepere grond voor het voorstellen van deze waarheid is echter, dat dit een dagelijkse praktische uitwerking in ons zou hebben. Wij zouden niet meer overeenkomen met het karakter van de oude mens, maar in ons handelen overeenkomen met de nieuwe mens, in gerechtigheid en waarheid.De verzen 25-32 kunnen met de verzen 20-24 als volgt in verband worden gebracht:voordat de apostel Paulus in vs.25-32 enkele vermaningen uitspreekt, had hij verheugende dingen die we in vs.20-24 zien, voorgesteld. We zien hoe de Heilige Geest beide doet: hij bemoedigt en vermaant. Hij neemt zich de tijd en vat samen wat God tot hiertoe gedaan heeft en wat de Efeziërs bezaten; aansluitend geeft hij vermaningen. We zien dat bij God alles in een evenwichtige maat voorhanden is.Uit aantekeningen van F. Bernd en Thomas Meindert tijdens de conferenties in Dillenburg en Hückeswagen 2003-2007,en vertaald door H.C.M. ten Haaken.



GEDACHTEN TESTEN NAV FIL. 4:8
 #What?
#So What?

# What’s next?

1. WAAR

2. NOBEL

3. JUIST

4. PUUR

5. MOOI

6. BEWONDERINGSWAARDIG

7. UITSTEKEND

8. WORTHY OF PRAISE (LOFWAARDIG)

Presenter
Presentation Notes
Het goede nieuws is dat we een gids hebben die ons helpt onze gedachten te testen.  Filippenzen 4: 8 is een geweldige test of we ergens aan moeten denken.  Het vers vertelt ons om na te denken over dingen die waar, nobel, juist, puur, mooi, bewonderenswaardig, uitstekend en lofwaardig zijn. �Overweeg elk woord dat wordt vermeld.  Waar Een van de belangrijkste dingen om te overwegen over onze gedachten is: "Zijn ze waar?"  Te vaak zijn onze gedachten gewoon niet waar.  We moeten ons concentreren op wat authentiek, echt en in lijn is met Gods Woord.  Nobel Omdat we kinderen van God zijn, zijn we in de hoogste rang!  Onze gedachten moeten koninklijk zijn.  Niet op een arrogante manier, maar door onszelf niet toe te staan op een onvriendelijke of weerzinwekkende manier te denken.  Juist Zoveel mensen willen gelijk hebben - degene zijn die nooit ongelijk heeft.  Maar vaak laten we dat verlangen om gelijk te hebben niet tot onze gedachten doordringen.  Juiste gedachten of juist denken betekent nauwkeurigheid en gepastheid toestaan om ons te leiden.  Puur Zuiver van hart en gedachte zijn, is niet zo moeilijk als het lijkt.  Het is gewoon kiezen om te denken aan ethische, goede, oprechte en eerlijke dingen.  Mooi Dit is een woord dat niet veel wordt gebruikt, maar het zou moeten zijn.  Mooie gedachten denken betekent het mooie en verbluffende in het leven zien en onze geest toestaan over die dingen na te denken.  Bewonderingswaardig Bewonderd worden is iets wat de meeste mensen willen.  Maar willen we bewonderenswaardige gedachten?  Gedachten die geloofwaardig en onderscheidend zijn en ons in staat stellen op zo'n manier te leven dat het lovenswaardig is. Uitstekend Het beste van het beste is wat uitstekend is.  Wanneer onze gedachten uitstekend zijn, zijn ze uitzonderlijk, zijn ze fantastisch. Uitstekende gedachten leiden ons naar een uitstekend leven. Worthy of praiseWelke gedachten verdienen 'praise' ?  Gedachten over God.  Zijn wegen, zijn plannen en zijn schepping om er maar een paar te noemen.  Het is veilig om te zeggen dat wanneer onze gedachten aan Hem zijn, dat een goede zaak is.  We kunnen onze gedachten elke dag testen.  Als we dit doen, hoeven we uiteindelijk niet veel van onze gedachten te testen, omdat we al weten of ze voldoen aan de normen in Filippenzen 4: 8. We zullen nooit in staat zijn om elke negatieve gedachte die ons bewustzijn nadert aan te passen, maar we kunnen zeker proberen onze geest te bevrijden van toxisch denken ... één gedachte tegelijk.



SPIEGELEN (REFLECTIE…RETROSPECTIE)

 #What?
#So What?

# What’s next?

• BEDENK: WAT ZIJN JE MEEST VOORKOMENDE GEDACHTEN? 
• HOE VOELEN ZE?

• WAAR ZIJN ZE OP GERICHT?

• HERKEN JE JEZUS HIERIN?

• WAAR HEB JE VERNIEUWING NODIG?

Waar

Juist
PuurUitstekend

Presenter
Presentation Notes
 Reflectie / retrospectie (iets wat de mens onderscheidt van dieren; daarin zijn we een uniek stukje schepping! Dieren kunnen dat niet!Denk aan je meest voorkomende gedachten.  Hoe voelen ze je?  In welk deel van je gedachteleven heb je een vernieuwing nodig? 



ONS DENKEN BEPAALT WAT WE ZIEN EN HOREN

#What?
 #So What?

# What’s next?

Presenter
Presentation Notes
Onze gedachten zijn een soort bril. Je ziet pas iets wat je herkent. Een boswachter ziet (interpreteert) heel wat meer in een bos dan een stadsbewoner die er toevallig eens wandelt.�Onderwijs is in feite gericht op het leren kijken en interpreteren.

http://bijbelenonder.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/02/9.jpg


BIJBELSE WAARSCHUWINGEN VOOR GIFTIGE 
GEDACHTEN

• ZINLOOSHEID / VRUCHTELOOSHEID VAN ONS DENKEN (EF 4:17)

• WAANBEELD DENKEN (KOL 2:18),

• NIET HELDER VAN DENKEN (1TIM 6:5),

• BEDORVEN DENKEN (2TIM 3:8),

• BESMET DENKEN (TITUS 1:15).

#What?
 #So What?

# What’s next?

Presenter
Presentation Notes
• zinloosheid / vruchteloosheid van ons denken (Ef 4:17): mensen die verward en verblind zijn doordat ze niets weten van het leven met God: hun hart is koppig en ongehoorzaam: ze willen God niet kennen! (ze proberen zo veel mogelijk voordeel te behalen uit verkeerde en oneerlijke dingen.• waanbeeld / vleselijk / menselijk denken (Kol 2:18): er zijn mensen die denken dat Engelen aanbeden moeten worden en zeggen dat je niet gered wordt als jij niet hetzelfde denkt • niet helder van denken (1Tim 6:5): zeuren en ruzie maken om onbelangrijke dingen veroorzaken jaloezie, ruzies en geroddel en wantrouwen en daardoor raak je de waarheid kwijt.• bedorven denken (2Tim 3:8):  meer houden van plezier maken dan houden van God (wettisch leven, blijven vragen stellen zonder de waarheid van God te gaan geloven)• besmet denken (Titus 1:15): Joden die proberen zelf rijk te worden van verkeerde dingen die ze anderen leren; mensen die een ongelovig en bedorven hart hebben, zo is hun hele denken en geweten bedorven. (ze zeggen dat ze God kennen, maar aan wat ze doen is te zien dat dát niet waar is.Onze gezindheid hangt nauw samen met ons denken. (In de HSV wordt een aantal keren ‘denken’ met ‘gezindheid’ vertaald.)



WAT IS DE BRON VAN ONZE GEDACHTEN?

#What?
 #So What?

# What’s next?

Presenter
Presentation Notes
Hoe worden we vernieuwd in de geest van ons denken?�Er is een groot verschil van inzicht:- Er zijn mensen die er vanuit gaan dat we alleen bestaan uit lichaam en ziel. Zij beschouwen ons denken uitsluitend als een proces van onze hersenen of het slimme onbewuste.- Er zijn mensen die overtuigd zijn van een geestelijke wereld, een hogere dimensie.



#What?
 #So What?

# What’s next?

oude mens: 
verduisterd in het verstand

duivel 
duisternis

KIES DE JUISTE BRON!

Presenter
Presentation Notes
Aanvankelijk leefden we op de manier waarop ongelovige mensen nu leven zegt Paulus in Efeze 2:2, die zich “laten leiden door de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen.” �Jezus noemt die geest: ‘de heerser van deze wereld’ (Joh 14:30). Deze kan via de mens over de hele wereld beschikken, zoals blijkt uit het aanbod dat hij doet aan Jezus en dat door Jezus Christus afgewezen wordt (Mat 4:8).�Johannes wijst er ook op dat de duivel de hele wereld beheerst: ‘Wij weten dat wij uit God zijn geboren en dat de hele wereld in de macht van de duivel is’ (1Joh 5:19).�Een geest stuurt de gedachten! Aan de uitwerking kunnen we de geest herkennen…begeerten van het vlees (egoïsme, hedonisme), de wil van het vlees (goed voelen = goed zijn), de wil van de gedachten (Ef 2:3). De Bijbel vertelt ook dat de duivel Eva verleidde: zij zag, begeerde, nam, overtrad. (Gen 3)“Maar we weten ook dat de Zoon van God is gekomen. Hij heeft ons laten zien hoe we de ware God kunnen leren kennen. En door zijn Zoon Jezus Christus zijn we één met de ware God. Jezus is de ware God en het eeuwige leven.” (1Joh 5:20)!�Als we inzien, dat we van nature onze eigen wil doen en door zonde gescheiden zijn van onze Schepper, kunnen we onze zonden belijden en het aanbod van Jezus’ offer aannemen. We worden opnieuw geboren, ‘van boven af geboren’. (Joh 3) We worden dan een geestelijk kind van God de Schepper. (Joh1:12)�In Jezus Christus hebben wij de verlossing door Zijn bloed. (Ef 1:7)



#What?
 #So What?

# What’s next?KIES DE BESTE PRIORITIJD!
= LEVEN MET DE JUISTE BRON

1440

“Wist u niet dat ik in 
het huis van mijn 
Vader moest zijn?”

Presenter
Presentation Notes
Een dag telt 24 uur, en heeft 1440 minuten; dus 1440 stukjes genade…! Die mogen we zelf indelenAls we nou meer op Jezus willen lijken… waar lag Zijn prioriteit? Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Luk 2: 49



#What?
 #So What?

# What’s next?

LEVEN IN EN VANUIT DE JUISTE BRON / PRIORITEIT!

“Houd van je Heer God met je hele 
hart, met je hele ziel en met je hele 
verstand. Dat is de eerste en 
belangrijkste wet.” 

“De tweede, die net zo belangrijk is, is 
deze ‘Houd net zoveel van je broers (en 
zussen) als van jezelf”

Jezus (Mat. 22)

Presenter
Presentation Notes
En waar ligt jouw prioriteit? Jezus vatte de tien geboden samen:“Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet.” “De tweede, die net zo belangrijk is, is deze ‘Houd net zoveel van je broers (en zussen) als van jezelf”  Jezus (Mat. 22)Een preek van Henk Binnendijk inspireerde me: tegen welke geboden wordt het meest gezondigd? Iemand antwoordde: Het net zoveel houden van de ander als van jezelf? Nee, tegen het eerste, namelijk houden van God. Toen stelde hij de vraag: wie leest er van jullie minimaal 15 minuten per dag in Gods woord? (alleen lezen dus, nog niet alles wat daar mee samenhangt)…Graag wil ik die vraag hier ook stellen. Wie besteedt er minimaal 15 minuten per dag aan het lezen in Gods Woord?Wat zegt dit over jouw prioriteit? (vgl. kwaliteit/kwantiteit)Ik wil je uitdagen om elke dag op een vast tijdstip dit te gaan doen.



#What?
#So What?

 # What’s next?… GEESTELIJKE BATTLE

Aanvallen vanuit de onzichtbare wereld

Presenter
Presentation Notes
Want als kind van God onze Vader leven we op geestelijk bezet gebied. (Ef 2:2) we leven dus in een soort geestelijk battle! We krijgen te maken met aanvallen vanuit de onzichtbare, onbewuste wereld. Laat dus niet elke gedachte toe! Breng een bijbels filter aan!

http://bijbelenonder.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/02/5.jpg


#What?
#So What?

 # What’s next?HOE KUNNEN WE AANVALLEN WEERSTAAN?

• DEPRESSIEVE GEDACHTEN:
• VOL WORDEN VAN DE GEEST EN (LOF)LIEDEREN ZINGEN (EF. 5:19)

• GOD LOVEN EN DANKBAAR ZIJN (EF. 5:20, PS 50:23) 

• VERLEIDENDE WOORDEN EN BEELDEN (VERSLAVING = TAST DE HERSENEN AAN) :
• GODS WOORD LEZEN

• GODS WOORD TOEPASSEN

• INDIEN WIJ ONZE ZONDEN BELIJDEN, HIJ IS GETROUW EN RECHTVAARDIG, OM ONS DE ZONDEN TE
VERGEVEN EN ONS TE REINIGEN VAN ALLE ONGERECHTIGHEID. (1JOH 1:9)

• DOE DE WAPENRUSTING VAN GOD AAN (EF. 6)

Presenter
Presentation Notes
Bijvoorbeeld depressieve gedachten�De geest die aanzet tot depressieve gedachten is te weerstaan via vernieuwing van het denken door:Vol worden van de Geest+ lofliederen zingen Maar word vol van de Geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer (Ef.5:19)Dankbaar zijn. “Dank vooral aldoor God de Vader voor alles, door onze Heer Jezus Christus. (Ef 5:20).God loven. ‘Alleen door Mij je dankbaarheid te tonen, eer je Mij; alleen dan maak je de weg vrij zodat Ik je kan komen redden’ (Ps 50:23).Door ons denken zo te vernieuwen weerstaan we op krachtige wijze de geest die in de wereld heerst.Bijvoorbeeld verleidende woorden, verleidende beelden (porno).Pas op: verslaving tast de hersenen aan! De geest die via ons lichaam of onze ziel ons denken in beslag neemt, kan weerstand geboden door het denken te vernieuwen door Gods Woord toe te passen:Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Joh 1:9)Doet de wapenrusting van God aan. (Ef 6:11)



GODS WAPENRUSTING (EF. 6)

• WAARHEID

• GERECHTIGHEID

• HET EVANGELIE VAN DE VREDE

• SCHILD VAN HET GELOOF

• HELM VAN DE ZALIGHEID

• ZWAARD VAN DE GEEST
= GODS WOORD

#What?
#So What?

 # What’s next?

Afleggen van het 
negatieve

Aandoen van het 
positieve

- liegen 
- stelen
- vuile taal
- bitterheid
- woede
- toorn
- geschreeuw
- laster
- slechtheid

- spreek de waarheid
- ga niet slapen in boosheid
- zeg goede dingen,
- wees vriendelijk en 

barmhartig
- vergeef elkaar

Presenter
Presentation Notes
De wapenrusting van God Ef 6:13-18waarheid,gerechtigheid,het evangelie van de vrede,schild van het geloof,helm van de zaligheid,zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.Praktische aanwijzingen uit Ef 4:25-32Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen.EFEZIËRS 6:11 BBhttps://bible.com/bible/1276/eph.6.11.BB



BE MORE LIKE JESUS -

• DE NIEUWE MENS AANDOEN (EF 4:24) =
• ONS DENKEN LATEN LEIDEN

• DOOR GODS WOORD

• DE GEEST VAN JEZUS

• JE HELE GEZINDHEID: WAAR JE OP GERICHT BENT

• WAT / WIE KRIJGT DE HOOGSTE EN EERSTE PRIORITEIT

• RICHTEN OP WAT JEZUS ZEGT EN DOET (WWJD)
• DOE WAT JEZUS DEED (DWJD) 

#What?
#So What?

 # What’s next?

Presenter
Presentation Notes
Hij heeft Zijn leven gegeven, omdat Hij zoveel van jou houdt. Want die kloof tussen God en ons was te groot. Zonden (zondige denken en bestaan) zelf wegwerken lukt niet. �Daar heb je hulp voor nodig en er is er maar één die je kan helpen. Je mag groeien in Heiligheid. Het kruis is het startpunt. Niet zo zeer het kruis als symbool, maar degene die daar voor jou aan leed. Het is ons startpunt en ons doel. Meer op Jezus lijken. (WWJD –What would Jesus Do - > DWJD – Do What Jesus Did). 



NIET LANGER SLAAF VAN JE GEDACHTEN (ANGST)
• GEEF GOD DE ALLEREERSTE PRIORITEIT

• LAAT JE LEIDEN DOOR DE LIEFDE VAN GOD

• UITZIEN NAAR ZIJN BEVRIJDENDE GENADE! 

#What?
#So What?

 # What’s next?

AMAZING GRACE

Presenter
Presentation Notes
Hij heeft Zijn leven gegeven, omdat Hij zoveel van jou houdt. Want die kloof tussen God en ons was te groot. Zonden (zondige denken en bestaan) zelf wegwerken lukt niet. �Daar heb je hulp voor nodig en er is er maar één die je kan helpen. Je mag groeien in Heiligheid. Het kruis is het startpunt. Niet zo zeer het kruis als symbool, maar degene die daar voor jou aan leed. Het is ons startpunt en ons doel. Meer op Jezus lijken. (WWJD –What would Jesus Do - > DWJD – Do What Jesus Did). 



ZEGEN

• DE HEER ZAL VOOR JE ZIJN, OM JE DE JUISTE WEG TE WIJZEN.
• DE HEER ZAL ACHTER JE ZIJN, OM JE TE BESCHERMEN TEGEN GEVAAR.
• DE HEER ZAL ONDER JE ZIJN, ZODAT JE NOOIT TEN ONDER KUNT GAAN.
• DE HEER ZAL IN JE ZIJN, OM JE TE TROOSTEN ALS JE VERDRIET HEBT.
• DE HEER ZAL NAAST JE ZIJN ALS EEN BESCHERMENDE MUUR, WANNEER ANDEREN OVER JE VALLEN.
• DE HEER ZAL BOVEN JE ZIJN OM JE TE ZEGENEN.
• ZO ZEGENE JE GOD, VANDAAG, MORGEN,  ALLE DAGEN DAT JE LEEFT, IN EEUWIGHEID.
• AMEN.

#What?
#So What?

 # What’s next?

Presenter
Presentation Notes
De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen.De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar.De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.Zo zegene je God, vandaag, morgen, alle dagen dat je leeft, in eeuwigheid.Amen.
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