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Jesus bring verandering
in harte en ons
denkwyse

Ps Karl Holz

10 Maart 2013

Maleagi 3:6

Want Ek, die HERE, het nie

verander nie; en julle, kinders

van Jakob, is nie verteer nie.

Psalm 102:25   
In die voortyd het U die aarde

gegrondves, en die hemele is die

werk van u hande. 26 Húlle sal

vergaan, maar U sal bly; ja, hulle

almal sal soos ‘n kleed verslyt; U

verwissel hulle soos ‘n

kledingstuk, en hulle verdwyn. 27

Maar U bly dieselfde, en u jare

het geen einde nie.

Rom 5:12 Daarom, soos deur een

mens die sonde in die wêreld

ingekom het en deur die sonde die

dood, en so die dood tot alle mense

deurgedring het, omdat almal

gesondig het

Rom 5:18 Daarom dan, net soos dit

deur een misdaad vir alle mense tot

veroordeling gekom het, so ook is dit

deur een daad van geregtigheid vir

alle mense tot regverdigmaking van

die lewe

Rom 3:23

want almal het gesondig en dit 

ontbreek hulle aan die 

heerlikheid van God, 

1Jn 4:9  Hierin is die liefde van 

God tot ons geopenbaar, dat 

God sy eniggebore Seun in die 

wêreld gestuur het, sodat ons 

deur Hom kan lewe. 

1Jn 4:10  Hierin is die liefde: nie 

dat ons God liefgehad het nie, 

maar dat Hy ons liefgehad het en 

sy Seun gestuur het as ‘n 

versoening vir ons sondes. 



2013/03/10

2

Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom:

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as

iemand nie weer gebore word nie, kan

hy die koninkryk van God nie sien nie.
4Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n

mens as hy oud is, gebore word? Hy

kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot

van sy moeder ingaan en gebore word

nie? 5Jesus antwoord: Voorwaar,

voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie

gebore word uit water en Gees nie, kan

hy in die koninkryk van God nie ingaan

nie.

Rom 1:15  Vandaar die verlange 

van my kant om ook aan julle 

wat in Rome is, die evangelie te 

verkondig. 

Rom 1:16  Want ek skaam my nie 

oor die evangelie van Christus 

nie, want dit is ‘n krag van God 

tot redding vir elkeen wat glo, 

eerste vir die Jood en ook vir die 

Griek. 

Act 1:8 maar julle sal krag

ontvang wanneer die Heilige

Gees oor julle kom, en julle sal

my getuies wees in Jerusalem

sowel as in die hele Judéa en

Samaría en tot aan die uiterste

van die aarde.

Luk 24:49 En kyk, Ek stuur die

belofte van my Vader op julle.

Maar julle moet in die stad

Jerusalem bly totdat julle

toegerus is met krag uit die

hoogte

Eph 4:17 Dit sê en betuig ek dan in die

Here, dat julle nie meer moet wandel

soos die ander heidene ook wandel in

die verdwaasdheid van hulle gemoed

nie— 18 mense wat verduisterd is in die

verstand en vervreemd van die lewe van

God deur die onkunde wat in hulle is

vanweë die verharding van hulle hart;

19 wat ongevoelig geword het en hulle

oorgegee het aan die ongebondenheid

om in hebsug allerhande onreinheid te

bedrywe. 20 Maar julle het Christus nie

so leer ken nie,

Eph 4:21 as julle ten minste van Hom

gehoor het en in Hom onderrig is

soos die waarheid is in Jesus:

Eph 4:22 dat julle, wat die vorige

lewenswandel betref die oue mens

moet aflê wat deur die begeerlikhede

van die verleiding te gronde gaan,

Eph 4:23 en dat julle vernuwe moet

word in die gees van julle gemoed

Eph 4:24 en julle met die nuwe mens

moet beklee wat na God geskape is in

ware geregtigheid en heiligheid.
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Col 3:1 As julle dan saam met

Christus opgewek is, soek die

dinge daarbo waar Christus is en

aan die regterhand van God sit.

Col 3:2 Bedink die dinge wat

daarbo is, nie wat op die aarde is

nie.

Col 1:9 Daarom hou ons ook nie op nie,

van die dag af dat ons dit gehoor het,

om vir julle te bid en te vra dat julle

vervul mag word met die kennis van sy

wil in alle wysheid en geestelike insig,
10sodat julle waardiglik voor die Here

mag wandel om Hom in alles te behaag

en julle in elke goeie werk vrug mag dra

en in die kennis van God mag groei, 11en

met alle krag bekragtig word volgens die

mag van sy heerlikheid tot alle

lydsaamheid en lankmoedigheid met

blydskap,

Rom 12:2 En word nie aan

hierdie wêreld gelykvormig nie,

maar word verander deur die

vernuwing van julle gemoed,

sodat julle kan beproef wat die

goeie en welgevallige en

volmaakte wil van God is.

2Ti 1:7 Want God het ons

nie ‘n gees van

vreesagtigheid gegee nie,

maar van krag en liefde en

selfbeheersing.

1Co 2:4  en my rede en my 

prediking was nie in oorredende 

woorde van menslike wysheid 

nie, maar in die betoning van 

gees en krag, 

1Co 2:5  sodat julle geloof nie in 

wysheid van mense sou bestaan 

nie, maar in die krag van God. 

Rom 8:6 Want wat die vlees

bedink, is die dood, maar

wat die Gees bedink, is lewe

en vrede,


