TRAINING

VERNIEUWING
VAN JE DENKEN
OEFENEN – VERANDEREN –
UITSTAPPEN IN GELOOF

Waarom zou je je denken moeten veranderen?
Omdat ons denken voortdurend wordt beïnvloed
door deze wereld. Het is nodig dat we de Heilige
Geest toelaten in ons denken, zodat Hij ons Gods
waarheid kan laten zien en wij er onze gedachten
mee gaan vullen. Wanneer je Gods unieke plan voor
jouw leven ziet, ga je erin wandelen. Dan worden
Zijn wegen jouw wegen en Zijn gedachten jouw
gedachten.

WAT IS MIJN
BESTEMMING

ER IS EEN OORLOG AAN DE GANG EN
JOUW DENKEN IS HET SLAGVELD!
Zou je soms ook willen dat er een aan- en uitknopje is voor je
gedachten? Ze houden je in de ban, leiden je af, zetten je op het
verkeerde been, komen op onverwachte momenten terug en zijn vaak
een blokkade in je relatie met God. Maar God laat ons niet tobben
hiermee! Hij helpt ons in het vernieuwen van ons denken. Het is een
actief proces waar we wel zelf voor moeten kiezen. Leer in deze
training hoe je dat kunt doen.
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Ons denken heeft een
metamorfose nodig als
we willen leven zoals God
ons oorspronkelijk bedoeld
heeft. We moeten weer
leren ‘denken vanuit de
hemel’.

Er is voortdurend strijd
in je; tussen de goede
gedachten van God en de
influisteringen en leugens
van satan. Leer ze met
behulp van de Heilige Geest
te onderscheiden en kies
voor Gods waarheid.

‘Wees heilig, want Ik ben
heilig’, zegt God. Dat
betekent dat je God en Zijn
Woord aan het werk laat
in jouw hart. Dan volgt
verandering, vorming en
vernieuwing en ga je je
‘heilig’ gedragen.

Locatie: Garderenseweg 259, Ermelo.

KOM IN BEWEGING!
WATISMIJNBESTEMMING.NL

Ook te organiseren in eigen gemeente en/of groep.
Drie avonden: € 45,- (p.p.) Tijd: 19.30-22.00 uur.
Volg ons ook op Facebook
facebook.com/watismijnbestemming

