A DINK AAN CHRISTUS. 2 Korintiërs 10:5
❖ Ons moet “elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,” sodat
ons wêreldse gewoontes kan vermy wat ons weerhou om aan die waarheid te dink.
❖ Filippense 4: 8 help ons om te verstaan aan watter dinge ons moet dink.
❖ Ons fokus moet Christus wees. Ons moet elke dag aan Hom oorgee, en Hy sal Sy
gedagtes ons gedagtes maak. Wanneer ons aan Sy liefde dink, sal ons die werklike
waarde van geestelike dinge oor die wêreldse dinge verstaan.
B BYBELSTUDIE. Johannes 5:39.
❖ Hoe kan ons Christus beter ken deur Sy openbaring in God se woord?
❖ Wêreldsheid behels om dinge vir onsself te kry. Dit is die teenoorgestelde van wat
Jesus in sy Woord geleer het.
C GEBED. Judas 1:20.
❖ Gebed is noodsaaklik vir ons gemeenskap met Christus. Daar is geen gemeenskap of
vriendskap sonder gesprek nie. Ons moet met God praat en na Hom luister.
❖ Wat is die basiese dele van gebed?
— Bid met geloof (Hebreërs 11:6).
— Volgehoue gebed (1 Tessalonisense 5:17).
— Bid volgens God se wil (1 Johannes 5:14).
D SOEK WYSHEID. 1 Korinthiërs 3:19.
❖ Daar is wyse mense in hierdie wêreld, waarvan Salomo die wysste mens op aarde
was (2 Kronieke 1:12). Nietemin het Salomo tenspyte daarvan amper die ewige lewe
verloor.
❖ Watter wysheid wil God hê ons moet verwerf?
— Die vrees van God (Job 28:28).
— Die onderhouding van die wet (Deuteronomium 4:6).
❖ Ons het daardie soort wysheid nodig om die gevare van wêreldsheid korrek te
verstaan.
E DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES. 1 Johannes 4:5-6.
❖ As ons deur die Heilige Gees gelei word, leer Hy ons om die waarheid te onderskei
van valse wêreldse dinge.
❖ Hy sal ons in die hele waarheid lei, Hy sal Jesus wys en Hy sal ons help om die beste
besluite in hierdie wêreld te maak.
❖ Ons sal nie deur tydelike emosies gedryf word nie. Ons sal as verteenwoordigers van
God in hierdie wêreld leef.
❖ Die Heilige Gees gee ons die krag om hierdie wêreld se lok en sy "sjarme" te oorkom.

