
Fondamente vir 'n "nuwe begin." 
Verlede week het ons begin met 'n nuwe reeks "vars Start" as 'n span 
Ons het 'n tema elke maand en ons tema hierdie maand is "tree in Augustus". 
 
Ons sien dat God in ons lewens werk soos ons lees in die 
boek handelinge. 
 
En terwyl ek lees deur handelinge, dit het my getref dat dit 'n boek vol "vars begin" ... 
 
Dit is waar ons die eerste keer die krag van die Heilige Gees sien 
losgelaat in mense lewens, sien ons baie duisende wat tot geloof in Jesus kom, en ons sien allerhande 
soorte wonderstories ... 
 
Wanneer dit kom by 'n vars begin vandag in deel 2 gaan 
om te oorweeg wat die fondamente van 'n "vars begin" is ... 
 
Ek weet baie mense verlang na 'n nuwe begin ... Maar hoe doen 
ons daarin stap? 
 
Hier is 'n boodskap wat ek ontvang het 
 
Baie dankie vir die boodskap vandag ... Dit was beslis 'n woord in die seisoen. 
"Ek het regtig gesukkel gedurende hierdie seisoen-met my doel, met meer van 'n introvert, isolasie, en 
het 'n paar werklike lae weke. 
Ek weet nie noodwendig hoe om te verander nie, maar dankie vir 
Hierdie woord vandag, dit is beslis 'n groot woord in die seisoen. " 
 
Die sleutelfrase hier is "Ek weet nie hoe om te verander nie." 
 
Dit is 'n oomblik van eerlike refleksie en ek dink baie van ons kan daarmee identifiseer. 
 
So, wat doen ek as ek 'n nuwe begin wil hê waar en hoe 
begin dit? 
 
Wat is die fondamente? 
 

1. Gesprekke oor stellings. 
 

Ons leef in 'n wêreld van stellings en opinies. 
 
Sosiale media is alles oor wat die mees emotiewe kan maak 
verklaring wat die argument sal wen. 
 
Maar ek het nie gesien dat dit enige verandering bring nie. 
 
Gly > > "stellings is ontwerp om argumente te wen 
gesprekke is ontwerp om verandering teweeg te bring. " 
 
Eg Lukas 19 Jesus en Saggechaeus 
 
Jesus kon maklik 'n verklaring oor die publiek gemaak 
Saggeander "jy is 'n dief, jy steel almal, jy is 
Selfsugtig 
En die skare sou gejuig het, gevier en ooreengekom het. 
Ja, jy sê vir hom Jesus! 
 



Maar in plaas daarvan, sê Jesus, "Zac ek gaan na jouself toe vir 'n 
maaltyd! " 
 
En die skare saak en murmelings oor hoe verskriklik 
Jesus word geassosieer met Saggeus en tog sien ons die 
gevolg van die gesprek. 
 
Saggechaeus sê 
 
Lukas 19:8Maar Sagchaeus het opgestaan en vir die Here gesê: 
"Kyk, Here, die helfte van my besittings gee ek aan die armes, en as ek iemand verkul, sal ek dit 
viervoudig terugbetaal." 9Jesus sê vir hom: "vandag het heil by hierdie huis gekom, omdat hierdie man 
ook 'n seun van Abraham is. 10Want die seun van die mens het gekom om te soek en om die verlorenes 
te red. " 
 
Saggechaeus is verander nie deur 'n openbare stelling wat hom verneder het nie, maar deur 'n privaat 
gesprek wat sy hart verander en dan sy gedrag. 
 
Saggechaeus het 'n nuwe begin beleef! 
 
Watter gesprekke het jy nodig om te hê? 
 
Eerder as om 'n verklaring te probeer om 'n argument te wen, het 'n oop gesprek in liefde kan net wat jy 
nodig het om 'n nuwe begin te begin ... 
 

2. Assosiasie oor inligting. 
 

Daar is baie inligting daar buite, maar dit is wie jy 
assosieer met wat maak die hele verskil. 
 
Paulus moes sommige assosiasies verander. 
 
Paulus het baie inligting gehad, maar sy verenigings waar hy hom nie gehelp het nie. 
 
Paulus moes sy assosiasies verander, sy vriendskappe, die 
mense na wie hy geluister het. 
 
Miskien moet jy dieselfde doen? 
 

3. Hart toestand oor kop kennis 
 

Romeine was oor krag 
Grieke was oor intellek 
 
Maar Jesus het oor die hart. 
 
Paulus het mag dat Paulus intellek gehad het, maar hy het niks daarvan geweet om hom te red nie. 
 
Hy het ons sy krag in die Joodse gemeenskap gegee en hy het geweet dat intellek die beperkinge gehad 
het, maar die genade as God deur Jesus onbeperk was. 
 
Wat gaan aan in jou hart? 
 
Dit maak nie saak hoeveel krag jy het, of jy vlak van intellek, dit is jou hart wat uiteindelik bring werklike 
verandering in jou lewe. 
 



NIV Spreuke 4:23 bo alles, bewaar jou hart, want 
alles wat jy doen vloei daaruit. 
 


