Les 2 – ‟Eigen Ik‟ staat in de Weg
10/1/2010 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob en Cindy
Eensgezind, wees eensgezind. Haast u om te begrijpen.
Paarse scepter. Scepter - 1: een staf of een stok gedragen door een soeverein als
teken van zijn autoriteit 2: koninklijke of keizerlijke autoriteit, soevereiniteit. Wat is
daarmee? Koninklijk besluit – Wees overvloedig in geloof. Ontsla het „eigen ik‟ (raak
het kwijt). Raak het „ik/ mij‟ denken kwijt. Probeer het niet te verdedigen. Het is niet
de plaats waar je zou moeten zijn. Vertrouw Mij volkomen. „Eigen Ik‟ staat vertrouwen
in de weg. „Eigen Ik‟ blokkeert vertrouwen.
Appel boomgaard. Het fruit is rijp om te plukken.
Heb je jezelf voorbereid zoals ik geinstrueerd had?
Telefoons werken goed; ze kunnen helpen. Soms stellen mensen zich open op
wanneer ze niet oog in oog staan.
Fantasie slaat op hol. Gebruik je hele eigen ik voor Mij. Zelfs jouw fantasie.
Vergeet de vreugde niet. Vreugde is een etiket dat je zichtbaar voor iedereen zou
moeten dragen.
Uitgestrekte vlaktes bevinden zich aan de horizon. Wat is daarmee? Ze moeten
gevuld worden. Waarmee? Gevuld met liefde, vreugde, mensen en discipelen. Het
ontvouwd zich. Wat ontvouwt zich? Mijn plannen ontvouwen zich.
Komende. Prijs Jezus dagelijks. (het is een deel van de factor vreugde).
Amen.
Ontsla het eigen ik
De Heer zei, Raak het Eigen Ik/Mij denken kwijt. Probeer het niet te verdedigen. Het
is niet de plaats waar je zou moeten zijn. Vertrouw Mij volkomen. Eigen Ik staat
vertrouwen in de weg. Eigen Ik blokkeert vertrouwen. Vasthouden aan het Eigen Ik
heeft verstrekkende gevolgen. Het heeft niet alleen invloed op ons vertrouwen in de
Heer maar in deze les zullen we leren dat het ook andere aspecten van ons leven
beinvloedt. De Heer, echter, heeft ons een Koninklijk besluit gegeven “Wees
overvloedig in geloof” en “raak het eigen ik kwijt.”
De Heer omschrijft „eigen ik‟ als „Ik/Mij denken‟. Natuurlijk is een van de eerste
gedachten die boven komt; egoisme. De definitie van egoisme is: overdreven of
uitsluitend bezig met zichzelf; het zoeken naar of het zich concentreren op het eigen
voordeel, plezier, of het welzijn zonder rekening te houden met anderen; die
voortvloeiien uit bezorgdheid over eigen welzijn of voordeel met miskenning van
anderen. Deze definitie schijnt gefocust op het eigen ik voor anderen te plaatsen
maar ik denk er is ook een ander aspect bij het Ik/Mij denken. Ik geloof Ik/Mij denken
kan ook zelfkritiek inhouden. Heb je ooit iemand ontmoet die niet vooruit kon in het
leven omdat ze de fouten niet konden vergeven of vergeten die ze zelf in het
verleden gemaakt hadden? Ze waren volledig gefocust op zichzelf maar dan
negatief. Maar de schrift zegt:
Philippensen 3:13
13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen
voor is,
Daarom, of je nu kritisch, verdwaasd, walgend, wat dan ook bent; het is van geen
belang want het komt hierop neer; je kunt niet op de Heer gefocust zijn wanneer je

teveel aandacht geeft aan jezelf. Hoe kun je in de Heer groeien wanneer je niet op
Hem gefocust bent.
Echter, er is meer te leren over „eigen ik‟; zoals de elementen van rebellie of
onachtzaamheid en op de Take His Heart website: De Heer zei, "Je kunt niet handin- hand met Mij als Mijn bruid wandelen wanneer je ‘eigen ik’ hebt.”
Mozes raakte in zijn eigen ik toen hij de rots sloeg in plaats van ertegen te spreken
zoals de Heer gezegd had. Hij verloor tijdelijk zijn "hand-in-hand" met de Heer en het
weerhield hem ervan om het beloofde land in te gaan. “Eigen Ik” weerhoud een
individu of een gemeenschappelijk lichaam ervan om de volledige beloning te
ontvangen. Hiermee wordt „Eigen Ik‟ een belangrijk onderwerp! (Zie
http://www.takehisheart.com/selfobediencetogod.htm)
Vanuit wat we tot dusver geleerd hebben kun je zien dat er consequenties zijn voor
een leven vol van „Eigen Ik‟. Het kan ervoor zorgen dat je je terughoud en; het kan je
van je belonging afhouden. In Numeri 20:12 zegt de Heer dit tegen Mozes; Omdat
gijlieden Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij heiligdet voor de ogen der kinderen van
Israël, daarom zult gijlieden deze gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk Ik
hun gegeven heb. Ik denk dat Mozes boos was op de kinderen van Israel omdat er
staat; “En het volk twistte met Mozes”. Er staat ook dat hij naar hen refereert als
“wederspannigen”. Ik denk dat hij de situatie toestond om het beste van hem te
krijgen. Hij verloor zijn focus en kwam in zijn „eigen ik‟ terecht. De kinderen van Israel
konden niet zien wat de Heer bedoeld had om hun te laten zien.
Daarom wanneer we in ons ‘eigen ik’ komen heeft dat niet alleen effect op ons
maar ook op hen waar we mee omgaan, zowel individueel als
gemeenschappelijk.
Wanneer we erop staan om dingen op onze manier te doen laten we zien dat we of
de Heer niet volledig vertrouwen, we denken dat we het beter weten of we willen zelf
de touwtjes in handen houden, zelf regeren. Of misschien willen we onze eigen baas
zijn omdat we er neit van houden dat anderen ons zeggen wat we moeten doen. Het
maakt niet uit wat de motiverende factor is, weigeren om ons ‘eigen ik’ kwijt te
raken is fout. Het is een vorm van rebellie. THet word zegt in,
Jesaja 30:1-2a
“1 Wee den kinderen, die afvallen, spreekt de HEERE, om een raadslag te maken,
maar niet uit Mij, en om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit Mijn
Geest, om zonde tot zonde te doen;
Die gaan, om af te trekken in Egypte, en vragen Mijn mond niet;
Ik besef echter, dat er andere momenten zijn waarin rebellie niet de motivatie is.
Soms, raken we „eigen ik‟ niet kwijt omdat we ons niet realiseren dat „eigen ik‟ onze
weg bepaald. We denken niet we doen gewoon. Toen de kinderen van Israel in de
wildernis waren werd een man gevonden die hout verzamelde op de Sabbath. En ik
dacht dat hij waarschijnlijk onachtzaam was en het hout sprokkelde alhoewel ik daar
niet helemaal zeker van ben; misschien was hij opzettelijk ongehoorzaam. We
kunnen zijn motivatie niet weten. Maar er waren gevolgen..
Numeri 15:35,36 Zo zeide de HEERE tot Mozes: Die man zal zekerlijk gedood
worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger. Toen

bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met
stenen, dat hij stierf, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
Vervolgens sprak de Heer tot Mozes in Numeri 15:38-40, “Spreek tot de kinderen
Israëls, en zeg tot hen: Dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen,
bij hun geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwen
draad zetten. En hij zal ulieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet, en aan al
de geboden des HEEREN gedenkt, en die doet; en gij zult naar uw hart, en naar uw
ogen niet sporen, die gij zijt nahoererende; Opdat gij gedenkt en doet al Mijn
geboden, en uw God heilig zijt.
We gaan waarschijnlijk niet letterlijk snoertjes aan onze kleding naaien maar men
kan herinneringen voor onszelf maken om ervoor te zorgen dat we op het geode
spoor blijven (i.e. bijbel verzen op de koelkast deur plakken of op de zonneklep van
je auto, een lied waar je naar luistert, etc.) Je kunt zelf beslissen wat je snoertjes
worden; zodat het je een herinnering geeft om niet in „hoererij‟ (daden van het „eigen
ik‟) te vervallen.
Disciplineer je ‘eigen ik’
Een deel van het kwijt raken van het „eigen ik‟ is het bezitten van de middelen om
jezelf te diciplinerenDe Heer vroeg ons, Heb je jezelf voorbereid zoals ik geinstrueerd
had? Eerlijkheids halve had ik nee moeten zeggen, ik had me niet voorbereid zoals ik
zou moeten. Ik heb het toegestaan dat andere dingen voorrang kregen boven de
instructies van de Heer. Ik heb het „eigen ik in de weg laten komen. Ik mistte
discipline. Heeft u gebrek aan discipline?
God roept 6 jan 2010: “Negeer deze tijden nooit, bid en lees je Bijbel en train en
diciplineer jezelf. Dat is jouw werk – Mijn werk is om jouw te gebruiken . Maar Mijn
instrumenten moeten scherp zijn en klaar. Dan gebruik Ik ze.”
Hoe kan de Heer me effectief gebruiken wanneer ik niet scherp en klaar ben? De
Heer zei ons wat we moesten doen; we moeten het gewoon doen. We moeten
onszelf afvragen, wat voor soort dienaar ga ik worden?
De Heer heeft ook nog een ander advies. Het is van de God roept 27e nov: “Elke
keer wanneer je voelt dat je de keus niet aan Mij over kunt laten, bid dan; niet dat je
in staat bent Mijn wil te accepteren, maar dat je Mij meer leert kennen en liefhebben.
Met die wetenschap, en de liefde, zal de zekerheid komen dat Ik het beter weet, en
dat Ik alleen het beste voor je en de jouwen voorheb.”
Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk begrijpen over de Heer, omdat wanneer we
dat doen we begrijpen dat de Heer alleen het beste voor ons wil. Met andere
woorden het is gemakkelijker onszelf discipline aan te leren en de regels te volgen
wanneer we weten dat de regels voor ons eigen bestwil zijn. We moeten daarom
bidden om Hem meer te kennen en lief te hebben, Hem volledig te vertrouwen,
omdat dit ons helpt het „IK/MIJ‟ denken kwijt te raken.

Uw hele ‘eigen ik’
Fvanuit dit alles kunnen we opmaken dat de Heer niet alleen een deel van jou wil. Hij
wil je helemaal. Je kunt zeggen dat Hij je onverdeelde aandacht wil. Hij zei, ‟Eigen ik‟
staat vertrouwen in de weg. Verrouw Mij volledig.Hij zei ons, Gebruik je hele „eigen ik‟
voor Mij; zelfs je fantasie. Als zijn dienaren zullen we een wisselwerking met
anderen hebben precies zoals Mozes deed. Kijk eens naar zijn wisselwerking in
bovenstaande geschiedenis.
De Heer wil dat we ons focussen op de opdracht die voor ons ligt. Bedenk, jij bent
Zijn schlepping en jij bent Zijn dienaar. Hij heeft je klaar gemaakt. Hij wild at we alles
van onszelf geven. Bijvoorbeeld wanneer je een wisselwerking met anderen hebt, de
Heer begrijpt dat er veel manieren zijn om anderen te bereiken, hetzij oog in oog of
via de telefoon; hetzij e-mail of gewone post of zelfs skype; er zijn veel manieren om
mensen te bereiken. Hij stelde zelfs voor om de telefoon te grbuiken omdat het voor
sommige mensen makkelijker is. Dit is een voorbeeld van hoe Hij het bedoeld dat je
je hele „eigen ik‟ kunt gebruiken zelfs je fantasie.

Vergeet de vreugde niet
De Heer begon aft e sluiten met dit: “Vergeet de vreugde niet. Vreugde is een etiket
dat je zichtbaar voor iedereen zou moeten dragen. TDe definitie van vreugde is de
emotie die wordt opgeroepen door welbevinden, success of goed geluk of door het
vooruitzicht van het bezit wat men begeert; genot, expressive of tentoonstelling van
dergelijke emoties een staat van geluk of gelukzaligheid. Vreugde is wat de Heer wil
dat we hebben. Maar hoe krijgen we vreugde. Hier een hint uit het God roept boek.
Misschien helpen deze verzen om het verband tussen „eigen ik‟ en vreugde te
begrijpen.
8 jan – “Vreugde is het resultaat van gelovig vertrouwen aanvaarden van Mijn wil,
wanneer het niet vrolijk lijkt.” “Vreugde is de dochter van kalmte.”
19 sept – “Bedenk dat al de Waarheden die Ik jou leer allemaal aan je gegeven zijn
(net als aan Mijn discipelen eertijds) met het idée om jou die overvloeiende vreugde
te geven…
Zoek naar de vreugde in het elven. Jaag ernaar als naar verborgen schatten. Liefde
en lichen. Search for the Joy in life. Hunt for it as for hidden treasure. Love and
Laugh. Schep genoegen in de Heer. Verheug je in Mij. Ik verlangde voor mijn
discipelen volle vreugde. Ik had het voor hen bestemd. Hadden ze Mijn leer in hun
dagelijks leven nageleefd dan hadden ze volheid van vreugde gekend.
29 june – “Je kunt nooit verder gaan dan Mijn Liefde en Zorg. Bedenk dat. Geen
kwaad kan je overkomen. Ik zegen en gebruik omstandigheden en ze moeten de
juiste voor jou zijn. Maar Ik weet altijd dat de eerste stap is dat je jouw wil voor Mij
neer legt als een offer, wetend dat Ik doe wat het beste is, zeker ervan dat, als je Mij
vertrouwt, wat Ik voor je doe het beste zal zijn. Je tweede stap is om zeker te zijn, en
Mij dat te zeggen, dat Ik machtig genoeg ben om alles te doen. (“Ik regeer en bestuur
de harten van alle koningen”), dat geen wonder onmogelijk voor Mij is. “(Met God zijn
alle dingen mogelijk” en Mijn Vader en Ik zijn Een). En laat dan alles bij Mij achter.
Blij dat je al je zaken in de hand van de Meester kunt laten. Zeker van veiligheid en

bescherming. Bedenk dat jij niet de toekomst kunt zien, Ik wel. Je zou het niet
kunnen dragen. Dus alleen beetje bij beetje kan ik het aan je openbaren. Accepteer
Mijn wil en het zal je vreugde brengen.
In deze woorden is de Heer ons aan het leren dat als wij Zijn wil navolgen, als we
zijn onderwijs volgen, we Zijn macht en autoriteit erkennen en alles aan Hem
overgeven we vreugde zullen hebben. TDaarom wanneer we „eigen ik‟ kwijtraken
zullen we vreugde ervaren. Ik begrijp nu het verband tussen „eigen ik‟ en vreigde.
Deze wetenschap maakt deze woorden van God roept van 2 jan des te
interessanter.; -“Wees vol van vreugde. Vreugde redt. Vreugde geneest. Vreugde in
Mij. In ieder zonnestraal, iedere lach, iedere daad van goedheid, of liefde, elke
onbeduidende dienst – vreugde”. En zoals deHeer zei vreugde is en etiket welke je
zichtbaar voor iedereen zou moeten dragen.
En de Heer sloot dit af toen Hij zei, V Uitgestrekte vlaktes bevinden zich aan de
horizon. Wat is daarmee? Ze moeten gevuld worden. Waarmee? Gevuld met liefde,
vreugde, mensen en discipelen. Amen.
Moge de Heer je zegenen en bewaren,
Cindy
http://www.takehisheart.com

