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Je bent wat je denkt
Door Ginger Labat

Er was een bord in het klaslokaal van mijn oudste dochter met de titel “Denk
hier over na” waarop te lezen was:
1.
2.
3.
4.

Wees voorzichtig met je gedachten, want gedachten worden woorden.
Wees voorzichtig met wat je zegt, want woorden worden daden.
Wees voorzichtig met wat je doet, want daden worden karaktertrekken.
Wees voorzichtig met je karaktertrekken, want dat is wie je bent.

Is het niet verbazingwekkend dat iets wat ogenschijnlijk zo eenvoudig is, uiteindelijk zo bepalend
kan zijn in je daden en in wie je wordt? Salomo zei het zo "Want gelijk hij bedacht heeft in zijn
ziel, alzo zal hij tot u zeggen…" (Spreuken 23:7).
Martin Luther zei "Je kunt vogels niet tegenhouden om over je hoofd te vliegen, maar je kunt ze
wel tegenhouden een nest in je haar te bouwen." Het is zo waar.
Het is onderzocht dat een mens gemiddeld 50,000 tot 70,000 gedachten heeft per dag. Dat zijn
heel veel vogels die weggejaagd moeten worden.
Gelukkig is ons het perfecte filter gegeven in Fill. 4:8 voor elk van die tienduizenden gedachten.
Onze gedachten moeten waar, eerlijk, recht, zuiver, liefelijk, van een goed verslag, deugdzaam
en prijzenswaardig zijn. Als het niet in één van deze categorieën valt, zou de gedachte niet
vastgehouden mogen worden.
Geen wonder dat de psalmist bad "Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken
mijn gedachten" (Psalm 139:23). Onze gedachten zijn van centraal belang in wie we zijn en wie
we worden.

Tevens staan de gedachten van onze kinderen centraal in wie zij zijn en worden. Studies
hebben aangetoond dat hoe eerder we beginnen met een bepaalde vaardigheid zoals, taal,
muziek of zelfs sociale manieren, hoe gemakkelijker we ze aanleren en hoe beter we ze
aannemen.
Tijd nemen om proactief te zijn op jonge leeftijd is vele malen minder gecompliceerd dan te
wachten en pas te reageren na een aanleiding. Onderwijs op jonge leeftijd zet de standaard en
geeft Bijbels inzicht van het waarom en hoe zaken zouden gedaan moeten worden en het vormt
een referentiepunt waarnaar ze kunnen terugkeren voor de rest van hun leven.
Ik heb mijn dochters altijd gezegd dat het mijn taak is om hen tools te geven om lichamelijk,
geestelijk, mentaal gezond te zijn. Onze kinderen volgen misschien niet altijd wat we ze hebben
geleerd, maar het geeft hen de gelegenheid om de beste versie van zichzelf te zijn en geeft ze
kans voor succes.
We onderwijzen door wat we zeggen, door onze daden en hoe wel leven; maar we kunnen niet
geven wat we zelf niet bezitten. We moeten vechten voor onze gedachten omdat ons brein niet
automatisch akkoord gaat met Gods plan. Door dagelijks gebed en het Woord kunnen we een
vernieuwd denken onderhouden en kunnen we onze gedachten voortdurend in lijn houden met
de waarheid. Dit is een strijd die de moeite waard is om te bevechten!
Notitie: Ginger Labat is vrouw van Brian en moeder van Brielle en Ashlyn. Ze werkt naast Brian in de gemeente in de
buitenwijk van Chicago, ze dient aan de Illinois District Ladies Committee en spreekt internationaal op
vrouwenconferenties. Ze houdt van Mexicaans eten en chocola.

Denk aan deze dingen
Door Bethany Sledge

"Heb ik je niet gewaarschuwd om dat niet te doen?" "Hoe vaak moet ik het je
zeggen. . .?" "Heb ik niet gezegd. . .?" Klinkt bekend? Natuurlijk, je denkt net
als ik "Ja, dit zijn de woorden van de Heer, tot de kinderen van Israël, Zijn
discipelen en tot mij." O, was dat niet wat je dacht? Je dacht dat ik sprak over
je familie? Ja, en ook over mijn familie. We zien duidelijk dat God vanaf het
begin wist dat onderwijs van twee bronnen komt: imitatie en herhaling.
Zelfs als volwassenen leren we op dezelfde manier. Daarom schreef Paulus "Hetgeen gij ook
geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal
met u zijn." (Fil.4:9). Petrus zei "Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen,
hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt" (II Petr. 1:12). Als we
voorbeelden nodig hebben en de waarheid herhaaldelijk moeten horen, hoeveel te meer hebben
onze kinderen deze methoden nodig?
De Heer zei in Deut.6:7 dat de mensen alle woorden van God moesten “inscherpen” in hun
kinderen, dit duidt op een voortdurende instructie en Hij indiceerde dat het onderwijzen op
iedere plek diende te gebeuren. Ziet mijn gezin mijn relatie met Jezus op de markt en in de
drukte van de dagen, of heb ik het in de “kerk-” en “een paar minuten thuis”-compartimenten
gestopt?
Kinderen imiteren anderen, dus mijn voorbeeld moet God in elke situatie verheerlijken. Kinderen
over de hele wereld “spelen” kerk thuis en zij spelen de zondagschool en de aanbiddingsdienst
na. Toont mijn prijs en reactie op God een model wat zij veilig kunnen volgen? Zal Jezus blij zijn
met hun aanbidding als ze mij als voorbeeld gebruiken? Ik heb al heel vroeg leren bidden en
hoorde mijn grootouders en ouders spreken met God. De kans om een voorbidder te zijn lijkt
een grote eer die ik najaag omdat ik het in actie heb gezien.
Gebed is de veiligste plek om je hart in open te stellen. Jezus begrijpt het nooit verkeerd, vat het
nooit verkeerd op of beoordeelt het nooit fout. Zijn correctie is altijd juist en Hij is altijd goed.
Psalm 28:6-7 laat de progressie van gebed zien: 1) Ik bid, 2) Hij hoort, 3) Ik word versterkt, 4) Hij
helpt mij, 5) Ik leer te vertrouwen, 6) Ik ben blij, en 7) Ik toon mijn dankbaarheid hardop. Mogen
degenen die mij volgen, dit voorrecht van Jezus liefde ondervinden omdat ik het dagelijks leef en
onderwijs.
Notitie: Bethany Sledge dient met haar man in Duitsland om de gemeente te bouwen en toe te rusten. Lesgeven aan
kinderen over Jezus is haar last, passie en liefde.

Mediteer Gods Woord
Door Carol Clemans

God, onze grote Schepper en Redder, kent de kracht van gedachten en
woorden. We functioneren op grond van gedachten, die onze gevoelens
vormen, en onze gedragingen meestal bepalen. Als de
levensomstandigheden moeilijk zijn, is het zo gemakkelijk om op het
negatieve te richten. Het is een vreugde voor satan om ons in een diepe
wanhoop te slepen middels negatief vergiftigend denken. God in het vlees
had Zijn eigen ontmoeting met satan.
Satan is de vader van de leugen. Hij verdraait en vervormt Gods waarheid en spreekt deze
leugens in ons hart/gedachten. Het is de duivels bedoeling om ons af te leiden van God en Zijn
Woord. "Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar
vrucht eten" (Spr.18:21).
Als we blijven hangen in het negatieve, is het als het uitspreken van de doodstraf over onze
dromen en doelen van ons geestelijk en natuurlijk leven. (Onze hersenen worden zelfs donker.)
Wanneer we er voor kiezen om positief de denken en te spreken, spreken we leven in onze
geest en onze gedachten. Onze hersenen verlichten en we bouwen nieuwe verbindingen. (Ref:
Dr. Caroline Leaf.) Ons lichaam reageert op onze gedachten en woorden; ten goede of ten
kwade voor onze gezondheid van geest, ziel en lichaam.
Onze gedachten en woorden hebben niet alleen een impact op ons leven, maar ook op het
leven van de mensen om ons heen. Ons gezin, vrienden, buren, collega’s etc. "lezen ons" als
open boeken. Iedereen van ons heeft de macht om te beïnvloeden. Reflecteren we de
heerlijkheid van God aan anderen in “uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn" (I Kor.6:1820)?
God, onze Wonderbare Raadsman, zegt in Fil 4:8 "Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat
eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige
deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve."
In iedere levensomstandigheid moeten we kiezen te mediteren op wat waar, eerlijk,
rechtvaardig, rein en liefelijk is, wat wel luidt, deugdelijk is en lof verdient. We moeten onszelf
afvragen “Wat is Gods waarheid over mijn leven?" God zegt "Wedersta de duivel en hij zal van
u vlieden." Maak een keus om gericht te zijn op Gods zegeningen. Geef Hem ten alle tijden
dank.
Als we kiezen om God te danken voor Zijn zegeningen, geeft Hij ons kracht, dag voor dag om
Hem onder alle omstandigheden te dienen. Geloof is sterk te midden van de stormen van het
leven. Blijf God geloven voor de dingen die je niet kan zien. Geef nooit op. Mediteer Gods
Woord
Notitie: Carol Clemans is een Bijbelschool onderwijzer, gecertificeerd pastoraal medewerkster en de auteur van God's
Design for Marriage. Carol onderwijst al meer dan 50 jaar het Woord van God. Ze onderwijst kerken en op conferenties
vanuit Gods gezalfde Woord ten behoeve van geestelijke, emotionele en relationele groei. Lesmateriaal is beschikbaar
op haar YouTube kanaall.

Van de redactie
God doet grote dingen!
God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in Engels, Spaans, Frans, Duits,
Nederlands, Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch, Persich, Tjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars,
Tagalog, Indonesisch, Roemeens, Italiaans, Noorweegs, Pools, Hindi, Georgisch, Japans, Zweeds,

Vietnamees en Bangla. Help ons alsjeblieft om een permanente Servische en Bulgaarse
vertaler te vinden.
Als u een van bovenstaande vertalingen wenst, stuur uw verzoek alstublieft naar
LadiesPrayerInternational@aol.com en we zetten u graag op onze email-lijst!
Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!

"Like" Ladies Prayer International op Facebook
We hebben Facebook volgers in USA, Hong Kong, Filippijnen, Zweden, Griekenland, Colombia,
Canada, Mexico, China, Kenia, Kroatië, Nederland, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, Zuid Afrika, Fiji,
Australia, Oostenrijk, Cyprus, Maleisië, Pakistan, Italië, India, Frankrijk, Chile, Engeland, Ethiopië,
Libanon, Trinidad, Tobago, Noorwegen, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon Islands,
Haïti, Indonesië, Puapua New Guinee, Oeganda, Rwanda, Schotland, Denemarken, Zuid Korea,
Nigeria, Bolivia, Turkije, Japan
Beste Gebedsteamleider, bezoek alstublieft Ladies Prayer International op Facebook en "Like" onze pagina!! Facebook
Ladies Prayer International Link
Nodig ook uw groep uit to subscribe voor de GRATIS-nieuwsbrief op: http://www.ladiesministries.com/programs/ladiesprayer-intl of verstuur een e-mailverzoek naar: LadiesPrayerInternational@aol.com
Deel deze informatie alstublieft met uw gemeente, vrienden en familie. Bedankt voor uw deelname aan deze vurige
gebedsbediening en voor uw hulp bij het verspreiden van de mogelijkheid om de gratis nieuwsbrief te ontvangen en onze
Facebookpagina te bezoeken!

Wie we zijn . . . Sinds 1999: Ladies Prayer Intl. is samengesteld uit vrouwen wereldwijd, die
samenkomen op de eerste maandag van elke maand om gezamenlijk gericht te bidden voor
onze kinderen en de kinderen van de locale kerk en gemeenschap.
Onze missie . . . We zijn toegewijd om deze generatie geestelijk toe te rusten en de generaties
na deze generatie en de geestelijke restauratie van vorige generaties.
Onze nood . . . Toegewijde vrouwen die samen willen komen op de eerste maandag van de maand in gefocused gebed
voor hun kinderen.
Drie prioriteiten van gebed...
•
De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalmen 144:12; Jesaja 43:5-6).
•
Dat ze het geloof aannemen op een leeftijd waarop ze deze beslissing kunnen nemen (I John 2:25-28;
Jakobus 1:25).
•
Dat ze in de bediening van de Heer zullen werken (Mattheus 9:38).Text LinkUPCI Ladies Ministries|
LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304

•

That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38).

