
KARAKTER



ZELFBEHEERSING 
KARAKTER

-niet heel spectaculair, beetje gewoontjes zelfs, beide benen op de grond.

- karakter eigenschap waarvan iedereen vind dat het ontwikkeld moet worden…. bij de ander.



korte uitleg karakter 2 petrus 1

- samenhang / samenwerkend

- elkaar versterkend



DEFINITIES

ZELFBEHEERSING

▸ het bedwingen van de neiging om te doen wat in je 
opkomt  

▸ vermogen om rustig te blijven als je geëmotioneerd bent 

▸ Bijbels beeld van  zelfbeheersing?



DEFINITIES

ZELFBEHEERSING

▸ het bedwingen van de neiging om te doen wat in je 
opkomt  

▸ vermogen om rustig te blijven als je geëmotioneerd bent 

▸ Bijbels beeld van  zelfbeheersing?

bijbels gezien gaat zelfbeheersing, of het gebrek daaraan, om ons diepste wezen, ons hart. Het begint inderdaad over onze emoties, maar gaat ook over ons verstand en 
gaat vaak gepaard met nuchterheid en ingetogenheid(1 tim 3—> nuchter, ingetogen bezonnen). Romeinen roept ons allen zelfs op om onszelf niet hoger aan te slaan dan 
we kunnen verantwoorden maar verstandig (gematigd, nuchter, zonder poespas) over onszelf te denken. —> BIG DEAL in de bijbel.




BIJBELSE KIJK OP ZELFBEHEERSING

‣ “Iemand die zich niet kan beheersen, is als een stad met 
kapotte muren.” (spr 25) 

‣ “Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter 
zelfbeheersing dan een stad veroveren.” (sprk 16) 

‣ Discipline van een atleet die de wedstrijd wil winnen         
(1 kor. 9, ) 

—> trainen / lichamelijk 


Zelfbeheersing in context van seksuele zonden. 



BIJBELSE KIJK OP ZELFBEHEERSING

▸ “Wees nuchter (waakzaam, verstandig) en let goed op. 
Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw 
die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden.”                
(1Petrus:5) 

▸ Snel om te luisten,langzaam om te spreken en traag in het 
boos worden. (Jakobus 1) 

▸ Gods genade LEERT ons om wereldse begeerten af te 
wijzen en rechtvaardig en vroom te leven. (Tit 2)

Conclusie:

God vind zelfbeheersing belangrijk, en het houdt ons op de juiste koers.

En kennelijk is het iets wat ontwikkeld dient te worden. Het is geen vanzelfsprekendheid.



BIJBELSE VOORBEELDEN

UITWERKING IN BIJBELSE FIGUREN

Jozef  

Simson 

David 

Goed voorbeeld Jozef: 

Slecht voorbeeld Simson: Beiden verleid door een vrouw(en)


David: 



BIJBELSE VOORBEELDEN

UITWERKING IN BIJBELSE FIGUREN

Jozef  

Simson 

David 

JEZUS

Jezus: 

Zijn hele leven was Hij zonder zonde en was er geen bedrog in zijn mond te vinden.	 

Werd hij bespot, hij spotte niet terug. Hij liet het oordeel over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft de macht om storm op zee te doen zwijgen.



BIJBELSE VOORBEELDEN

UITWERKING IN BIJBELSE FIGUREN

Jozef  

Simson 

David 

JEZUS

Jezus 2: Hij heeft de beschikking over legioenen engelen, maar zweeg toen hij beschuldigd werd en genas het oor van een man die hem gevangen nam. Bloed zweet en 
tranen in Getsemane…

Ze spuugden Hem in z’n gezicht, werd geschopt en geslagen, verlaten door vrienden, Maar telkens was Jezus’ reactie, NEE. niet mijn wil, Maar Gods wil.




JEZUS HET ULTIEME BIJBELSE VOORBEELD VAN ZELFBEHEERSING

EYES ON THE PRIZE

“Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de 
vreugde die voor hem in het verschiet lag liet hij zich niet 
afschrikken door schande van het kruis. Hij hield stand en 
nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.” 

Hebreeën 12

Wolk van getuigen voor ons…

Daarom lopen we de race die voor ons ligt.


Wij delen in dit karakter van Jezus. Deze mate van zelfbeheersing is wat in ons is gelegd door de heilige Geest, 



JEZUS HET ULTIEME BIJBELSE VOORBEELD VAN ZELFBEHEERSING

EYES ON THE PRIZE

“Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de 
vreugde die voor hem in het verschiet lagliet hij zich niet 
afschrikken door schande van het kruis. Hij hield stand en 
nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.” 

Hebreeën 12

Het is ons gegeven, Genade van God, maar het is onze verantwoordelijkheid om dit samen uit te werken. 

Kinderen van God: geliefd, maar ook getuchtigd en gecorrigeerd waar nodig. Heb 12 gaat verder met vers 3…



NU NEE ZEGGEN OMWILLE VAN 
HET BESTE IN DE TOEKOMST.

ZELFBEHEERSING DEFINITIE

WAT GOED VOELT

- ja en amen kun je hier waarschijnlijk op zeggen. Ik wil graag zelfs slechte dingen op geven om Jezus te volgen.

- Maar…

-



NU NEE ZEGGEN OMWILLE VAN 
HET BESTE IN DE TOEKOMST.

ZELFBEHEERSING DEFINITIE

WAT GOED VOELT

Vaak voelt zonde NU best goed. Instant gratification. Het is makkelijker, want je weet in ieder geval NU wat je hebt. 




ZELFBEHEERSING IN PRAKTIJK

HOE WERKT DAT?

LEERLING VAN JEZUS

AAPJE “VOELT 
GOED”

keuze schip.

Bij moeilijkheden—> AAPJE

Wil alleen maar sturen naar situaties die goed voelen, en moeilijke, pijnlijke dingen uit de weg gaan.



ZELFBEHEERSING IN PRAKTIJK

HOE WERKT DAT?

LEERLING VAN JEZUS

AAPJE “VOELT 
GOED”

vb: onrecht aangedaan, jij wil diegene slaan, want dat voelt als opluchting, en is ook wel rechtvaardig, Aapje zegt: ik heb er voor gebeden en het voelt nog steeds goed 
en die ander moet ook nog z’n andere wang toekeren want dat staat ook in de bijbel…



ZELFBEHEERSING IN PRAKTIJK

HOE WERKT DAT?

LEERLING VAN JEZUS

AAPJE “VOELT 
GOED”

ZELFBEHEERSING

Dan komt zelfbeheersing, 

—> Gal 5: eigen begeerten aan het kruis.

—> Geest leid ons, dus laten we ook die richting gaan die de Geest aanwijst.



ZELFBEHEERSING IN PRAKTIJK

HOE WERKT DAT?

LEERLING VAN JEZUS

AAPJE “VOELT 
GOED”

ZELFBEHEERSING

geen “geestelijke” oefening die ons een beter gevoel over onszelf gaat geven. Geen individuele execitie, maar een community-gebeuren. 



PRAKTISCHE UITDAGINGEN

IEMAND MET ZELFBEHEERSING :

▸ let op zijn woorden  

▸ houdt zijn emoties onder controle 

▸ houdt zich aan zijn afspraken / planning 

▸ gaat goed met geld om 

▸ gaat goed met eten om 

▸ zorgt goed voor zijn lichaam

ga hiervoor jezelf over nadenken 

vraag anderen om je heen hoe zij dit zien (onderwerping aan elkaar…)

denk niet te hoog van jezelf (rom 12)

Eenheid in het lichaam, samen (ef 4)



VRUCHT VAN DE GEEST 

Galaten 5

WIE KRIJGT DE EER?

- wie krijgt de EER?

- God geeft, omdat wij niet in staat zijn. Niet door onze eigen kracht, maar door Gods Geest.


