
Zondag 2 februari 2014 - Vernieuwing van denken.
Ps. Hoo Handojo


Inleiding•
Doe alles voor God met je hele hart. Zo ook in aanbidding. Geef de volle ◦
100%. Want God heeft ook de volle 100% aan ons gegeven.
Als je dit doet, zal je een heel ander mens zijn.◦


Ef 1: 22-24•

De oude mens (met zijn misleidende begeerten) afleggen… ◦
En de nieuwe mens aandoen… door vernieuwing van denken.◦

Dit is een continu proces.‣
Je moet anders gaan denken over het woord van God. Wat betekent dit? ‣
Geloof bijv. dat Gods beloften ook voor jou bestemd zijn.


Het onderwijs vandaag gaat over de verhouding tussen het hart en de gedachten.


Jeremia 17: 9•
Het hart is arglistig (onbetrouwbaar), ongeneeslijk… Dit is de toestand van ◦
het hart voordat je tot bekering kwam in Christus Jezus.
Bij de bekering krijgen we een nieuw hart, een hart van vlees.◦
Het hart is de plaats waar emoties ervaren worden: zowel positieve als ◦
negatieve gevoelens… 
Als je leven geleid wordt door je hart, dus door je gevoelens, dan leef je van ◦
gevoel naar gevoel. En dat gevoel kan zowel slecht als goed zijn. 


Spreuken 28: 26•

"Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas… ◦


Spreuken 2: 2•
Je hart moet eigenlijk luisteren naar inzicht… naar het denken.◦
Dus eigenlijk zou het denken de beslissingen moeten nemen en niet het ◦
hart. Dus niet uit gevoelens beslissen.
Je kan eigenlijk stellen dat het denken als een soort filter werkt ◦
van de gevoelens die uit het hart komen. Het is dan ook een 
vereiste om een goede filter te hebben... De filter is het denken, 
gereinigd door het zuivere Woord van God. 






Romeinen 12: 2•


Efeziërs 4: 17-18•
Het denken van mensen in de wereld is - volgens dit bijbelvers - verduisterd, ◦
zinloos, vervreemd van het leven dat uit God is… 


Romeinen 8: 5-6•

Als je wandelt in het vlees (in je eigen wil), dan denk je ook in het vlees (= ◦
enkel wat je zelf wilt). 
Als je wandelt in de Geest (de Heilige Geest), dan zal je ook denken in de ◦
Geest. En dit leidt naar leven en naar vrede.


Hoe kan je nu veranderen? Door de kracht van de Heilige Geest. Wees dus vol 
van de Heilige Geest.


Numeri 15: 39•
Doe Gods geboden, en volg je eigen hart en ogen niet.◦
Een voorbeeld: beoordeel iemand niet enkel door wat je eerst ziet van ◦
iemand. Als iemand wat stil overkomt, of wat boos kijkt, zou het kunnen dat 
die persoon te weinig geslapen heeft… Zie je dezelfde persoon op een 
ander moment, dan krijg je mogelijks iets helemaal anders te zien.


Jozua 1: 8•

Overdenk het woord van God dag en nacht. Dan komt dit Woord in je ◦
hart en wordt het ook gemakkelijker om ernaar te handelen.


Psalm 1: 2-3•


Mattheüs 22: 37•

Heb de Here lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand.◦
Dus niet enkel met je hart, maar ook met je verstand!◦


