THEMALES 5  ZELFBEHEERSING
GAL.5:22; 2 PET.1:6; 1 KOR.9:24, 27; MARC.7:20-23; SPR.16:32

KERN VAN DE LES
Zelfbeheersing is een goede deugd om toe te passen in je leven.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:


Te verklaren wat zelfbeheersing inhoudt.



Te kunnen zeggen in welke gebieden zelfbeheersing toegepast moet worden.



Uit te leggen dat alle deugden nauw met elkaar verbonden zijn en eigenlijk niet los van elkaar kunnen
functioneren.

MEMORIEVERS
Gal. 5:22

En de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

TOEPASSINGEN


Om te groeien in zelfbeheersing moet we dit oefenen.



We moeten blijven volharden om werkelijk de vrucht te kunnen oogsten.



Als we onze zelfbeheersing verliezen is er vergeving bij de Heer, mogen we er van leren en verder
volharden.

VOLGENDE WEEK
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LIEFDE
Lees 1 Kor. 13:4-7

ACHTERGROND
Zelfbeheersing lijkt in deze generatie wel een vergeten karaktereigenschap. Gedurende vele generaties werd
het geëerd als een deugd, maar in de praktijk vaak genegeerd. Vandaag de dag wordt de “persoon” die kost
wat kost de top wil bereiken gezien als degene die geëerd moet worden en niet zijn of haar “deugden”. Zo
hebben we tegenwoordig veel beroemdheden die als idool worden aanschouwd ongeacht de
karaktereigenschappen die ze weerspiegelen.
Het tegenovergestelde van zelfbeheersing is genot- of gemakzuchtig, zoals we kunnen zien in Matt. 23:25
“Wacht maar, schriftgeleerden en Farizeeën! Huichelaars! Want u maakt bekers en schalen van buiten schoon,
maar van binnen zitten ze vol roofzucht en onmatigheid.” En de eigenschap om ‘zonder zelfbeheersing’ te zijn,
“meer gehecht aan genot dan aan God” (2 Tim. 3:3). Het is de onbekwaamheid om de hartstochten onder
controle te houden of verleidingen te weerstaan. De apostel Paulus leert ook dat een ongetrouwd persoon of
weduwen die zelfbeheersing missen zouden moeten trouwen (1 Kor. 7:9). Een getrouwd koppel moet elkaar
“de seksuele omgang niet weigeren, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd om u te wijden
aan het gebed. Kom daarna weer bij elkaar, anders maakt Satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik om
u te verstrikken” (1Kor. 7:5).
In het Nieuwe Testament refereert ‘zelfbeheersing’ naar het beheersen van jezelf en het vormen van je leven
naar de weg die God verlangt. Zelfbeheersing is ‘de macht om jezelf in toom te houden’. Degene die werkelijk
deze deugd beoefent, dwingt elke gedachte om “ om haar te onderwerpen aan Christus.” (2 Kor. 10:5).
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De apostel Paulus, die vervolgd is en veel heeft moeten verduren, heeft ons veel te leren over zelfbeheersing.
Om dit te illustreren, gebruikt Paulus een metafoor: atleten. Hij vergelijkt het leven met een wedloop, 1 Kor.
9:24 ,“weet dat van alle atleten die in het stadion hardlopen, er maar één de prijs behaalt. Loop dus zo dat u
hem in de wacht sleept.” Zie ook de volgende passages: Gal. 5:7; Fil. 2:16; Heb. 12:1-2. Elke christen is een
deelnemer in deze wedloop. Het leven is geen wedloop die je voor de lol doet, waar je deelneemt voor de
plezieren van de sociale evenementen. Het is een echte competitie, waar je moet rennen om te winnen. De
prijs is een eeuwige beloning. Zoals Paulus zegt in Fil. 3:14 “Ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs te
behalen waartoe God mij geroepen heeft in Christus Jezus.” Zelfbeheersing is een absolute noodzaak wanneer
we de overwinning willen behalen. “Mensen die deelnemen aan een wedstrijd, moeten zich van alles
ontzeggen. Zij doen dat om een krans te krijgen die verwelkt, maar wij doen het om een krans die
onvergankelijk is.” (1 Kor. 9:25). In een echte wedstrijd kun je niet hopen op een overwinning wanneer je 20
kilogram overgewicht hebt. Atleten oefenen extreme zelfbeheersing om zichzelf in vorm te houden. De atleet
leert om pijn te verduren, heeft zelfonthouding, en moet hard werken. Dit alles heeft betrekking in het idee van
zelfbeheersing. 1 kor. 9:26-27 zegt, “Ik loop dan ook niet zo maar in het wilde weg; ik ben geen bokser die in de
lucht slaat. Nee, als ik loop ga ik tot het uiterste, ik dwing mijn lichaam te doen wat ik wil. Anders heb ik wel
anderen opgeroepen om deel te nemen, maar word ik zelf gediskwalificeerd.” Zelfbeheersing heeft betrekking
op het beheersen van zijn eigen lichaam. De normale verlangens, wanneer ze niet beheerst worden, kunnen
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Door onze kennis hebben we de macht om alle begeertes en verlangens onder complete controle te houden,
“Doe daarom uw uiterste best uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, deugdzaamheid met kennis, kennis
met zelfbeheersing, zelfbeheersing met volharding…” (2 Pet. 1:6). Deze zelfbeheersing is verbonden met de
kennis van Gods Woord en is niet de wettische onthouding of het opleggen van regeltjes; dus niet zoals de stijl
beschreven in Kol. 2:20-22. Het is de beheersing van vleselijke begeertes en wordt bewerkt door redeneringen,
emoties en de wil te beheersen door de kennis van Gods Woord en de wil van God. Het is het onderscheiden
van goed en kwaad, dus het vermijden van kwaad en het kiezen voor het goede. Deugd en kennis zijn actief en
progressief; ze zijn geoefend in het ontwikkelen van de krachten die ons gegeven zijn. Zelfbeheersing is voor
de wereld het tegenovergestelde van vrijheid; voor de christen is het een andere naam – dienen – welke
perfecte vrijheid is.

makkelijk zonde worden. Gulzigheid, lusten en luiheid zijn voorbeelden van verlangens die niet beheerst zijn. Al
deze verwoesten de eigenschap en leiden naar ergere zonden.
Zelfbeheersing is de sleutel tot een waarachtig karakter. Dit is niet een deugd die je halftijds kan beoefenen.
Het is niet iets wat je achter kan laten wanneer je op vakantie gaat. Het is een levenslange discipline. “Nee, als
ik loop ga ik tot het uiterste, ik dwing mijn lichaam te doen wat ik wil. Anders heb ik wel anderen opgeroepen
om deel te nemen, maar word ik zelf gediskwalificeerd” (1 Kor. 9:27). Er is niet iets als waarachtige
zelfbeheersing buiten volharding. 2 Pet. 1:6 “…kennis met zelfbeheersing, zelfbeheersing met volharding…”. De
Bijbel moedigt ons aan om te volharden, om trouw te blijven en te blijven najagen naar heiligheid, te blijven in
Christus en ijverig te zijn om onszelf voor God niet te schamen. Dit vergt deelneming van onze kant. Paulus
moedigde Timotheüs aan om te volharden in de strijd voor persoonlijke eigenschappen en degelijke leer:
“Draag zorg voor jezelf en voor het onderricht, en volhard daarin. Door dat te doen red je jezelf en hen die naar
je luisteren.” (1 Tim. 4:16).
Zelfbeheersing heeft betrekking op ons verstand en gedachten. Wanneer je gedachtewereld niet onder
controle is, zullen kwade gedachten snel het karakter uithollen, je beroven van geestelijk overwinning en
uiteindelijk je leven ruïneren. Spr. 23:7 “….want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij”. (NBG).
In Galaten 5 noemt Paulus zelfbeheersing als één van de eigenschappen van de vrucht van de Geest. De vrucht
van de Geest staat in contrast met ‘werken van het vlees’. De vrucht van de Geest wordt geplaatst over de
werken die gedaan worden, d.w.z. dat de vrucht het organisch en spontaan product is van de Geest. Het is
alleen door de Geest dat het vlees overwonnen kan worden. Menselijke verantwoordelijkheid moet nog steeds
opgenomen worden. De vrucht is de oogst. De eigenschappen zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat zij als
enkelvoud voorgesteld kunnen worden.

Voorbeelden uit de bijbel van zelfbeheersing zien we bij Jezus in Matt. 27:12-14 “De opperpriesters en de
oudsten beschuldigden hem, maar Jezus zei niets. Pilatus vroeg: ‘Hoort u niet waarvan ze u allemaal
beschuldigen?’ Maar Jezus gaf hem geen enkel antwoord…”. Zie ook voorbeelden in 1 Sam. 24:1-15 en 1 Sam.
10:27. Spreuken die betrekking hebben op zelfbeheersing zijn: Spr. 14:29; 15:8; 16:32; 19:11; 21:17; 23:1-3;
25:15-16, 27-28.
Het betekent niet dat we nooit zullen falen; het betekent dat wanneer we falen, we de Heer zouden moeten
zoeken voor zijn beloofde vergeving, van onze fouten moeten leren en volharen ondanks alles. We moeten niet
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Wat uit ons hart komt schend ons het meest. Dit is zeker een noodzakelijke les voor degene die leven in de
internet generatie. We worden dagelijks bestormd met beelden en advertenties die expres ontworpen zijn om
ons aan te spreken waar “de mensen hun zinnen op zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en
alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven…”. (1 Joh. 2:16) . “Wees gehoorzame kinderen en laat u
niet meeslepen door uw verlangens van vroeger, toen u niet beter wist.” (1 Pet. 1:14). De enige manier om in
deze bestorming zuiver te blijven is door zelfbeheersing over ons gedachtewereld te beoefenen. Rom. 13:14
kan een bemoediging zijn om zelfbeheersing na te streven, “Nee, we moeten ons als het ware wapenen met de
Heer Jezus Christus en niet ons zondige ik koesteren dat tot allerlei begeerten aanzet.” “Wees nuchter en
waakzaam! Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan
verslinden.” (1 Pet. 5:8).
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Paulus gebruikt hetzelfde Griekse woord als Petrus. De deugden die hij in Galaten 5:22-23 beschrijft, houd de
noodzaak voor zelfbeheersing in. Zachtmoedigheid, bijvoorbeeld, vereist een mate van goddelijke beheersing.
De persoon die zachtmoedigheid mist, mist ook zelfbeheersing. Dus kunnen we zeggen dat al deze deugden
met elkaar verweven zijn. Een persoon die een tekort aan zelfbeheersing heeft, is van nature weerloos tegen
verleidingen. Spr. 25:28 “Als een stad met een bres in de muur, zo is iemand die zichzelf niet beheerst.” Zonder
zelfbeheersing zal geen andere deugd het lang uithouden. Spr. 4:23 “Bewaak daarom boven alles je eigen hart,
want daar ligt de bron van het leven.” Met andere woorden, je hart is een reservoir van leven. Wat er uit komt
kan je of verder helpen sterker te groeien of het kan je schenden. Marc. 7:20-23 “Want uit zijn innerlijk, uit zijn
hart, komen de slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog,
onmatigheid, jaloersheid, lasterpraat, hoogmoed, onverschilligheid. Al dit slechte komt uit het innerlijk van de
mens en maakt hem onrein.”

bezwijken voor ontmoediging; ons geloof niet vaarwel zeggen en niet onze fouten telkens weer doen. We
moeten leren van onze fouten, zelfs kracht halen uit onze fouten.
Een werkelijk uitstekend karakter is een weerspiegeling van het wezen van God zelf. Alle deugden zijn
onderling afhankelijk en nauw aan elkaar verbonden. Alle zijn een vrucht van Gods genade. Ook zelfbeheersing.

MOEILIJKE WOORDEN
Begeerte
Competitie
Deugd
Discipline
Lankmoedigheid
Zelfbeheersing

Levendig verlangen naar iets, zucht, streven.
Mededingen, reeks van wedstrijden.
De voortdurende gezindheid het goede te doen en te bevorderen en het slechte na
te laten, een bepaalde goede (zedelijke) eigenschap.
Tucht, gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen.
Barmhartig, geduldig, goedertieren, toegevend, tolerant, verdraagzaam.
Het bedwingen van innerlijke aandrang, van zijn driften en hartstochten.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij wel eens een sinaasappel gegeten? Vast wel! Als je de schil weg haalt, houd je allemaal stukjes over. En
toch kwam het van één vrucht. Heb jij wel eens gehoord van de vrucht van de Geest? Het is dus één vrucht die
uit negen delen bestaat. Zoals een sinaasappel uit delen bestaat zo ook de vrucht van de Heilige Geest. Zij
groeien tezamen naar de rijpheid, niet afzonderlijk. Vandaag gaan we hierover leren en dan eigenlijk maar over
één deel van de vrucht: zelfbeheersing.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat is eigenlijk de ‘vrucht van de geest’?
De vrucht van de Geest staat in contrast met ‘werken van het vlees’. De vrucht van de Geest wordt
geplaatst over de werken die gedaan worden, d.w.z. dat de vrucht het organisch en spontaan product
is van de Geest. Anders gezegd zijn het de goede deugden die stilaan naar boven komen bij een
persoon na zijn wedergeboorte. Het is alleen door de Heilige Geest dat het vlees overwonnen kan
worden. Menselijke verantwoordelijkheid moet nog steeds opgenomen worden. De vrucht is de oogst.
De eigenschappen zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat zij als enkelvoud voorgesteld kunnen
worden.
 Kun je er ook een paar noemen?
Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.
 Wat is zelfbeheersing?
Het beheersen van jezelf en het vormen van je leven naar de weg die God verlangt. Zelfbeheersing is
‘de macht om jezelf in toom te houden’. Het bedwingen van innerlijke aandrang, van zijn driften en
hartstochten.
 Wie weet waar alle slechte dingen die je doet vandaan komen?
Slechte dingen komen uit ons hart. Marc. 7:20-23 “Want uit zijn innerlijk, uit zijn hart, komen de
slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog,
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Galaten 5:22 “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”








onmatigheid, jaloersheid, lasterpraat, hoogmoed, onverschilligheid. Al dit slechte komt uit het innerlijk
van de mens en maakt hem onrein.”
Wat zouden we met die slechte dingen moeten doen?
We moeten onze gedachtewereld onder controle houden. “Wees gehoorzame kinderen en laat u niet
meeslepen door uw verlangens van vroeger, toen u niet beter wist.” (1 Pet. 1:14). Denk maar aan
hetgeen God zei tegen Kaïn toen Hij zag dat Kaïns jaloezie groeide in zijn hart (Gen.4:7). De enige
manier om in deze bestorming zuiver te blijven is door zelfbeheersing over ons gedachtewereld te
beoefenen. Rom. 13:14 kan een bemoediging zijn om zelfbeheersing na te streven, “Nee, we moeten
ons als het ware wapenen met de Heer Jezus Christus en niet ons zondige ik koesteren dat tot allerlei
begeerten aanzet.” Het vermijden van kwaad en het kiezen voor het goede. We moeten volharden,
trouw blijven en blijven najagen naar heiligheid, in Christus blijven en ijverig zijn om onszelf voor God
niet te schamen.
Kun jij je altijd even goed beheersen?
Nee, wanneer we falen, zouden we de Heer moeten zoeken voor zijn beloofde vergeving, van onze
fouten moeten leren en volharen ondanks alles.
Hoe kun je weten wanneer je zelfbeheersing moet hebben?
Door onze kennis hebben we de macht om alle begeertes en verlangens onder complete controle te
houden, 2 Pet. 1:6 “Doe daarom uw uiterste best uw geloof te verrijken met deugdzaamheid,
deugdzaamheid met kennis, kennis met zelfbeheersing, zelfbeheersing met volharding…”. Deze
zelfbeheersing is verbonden met de kennis van Gods Woord.
Kun je een paar dingen noemen waar je zelfbeheersing moet tonen?
Eten, slapen, drinken, televisie kijken, computerspelletjes spelen, wanneer je uitgedaagd wordt door
een ander, humeur, gedachten, voetballen, dingen verzamelen, etc. dus eigenlijk in alle facetten van je
leven.
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SAMENVATTING
Zelfbeheersing is het beheersen van jezelf en het vormen van je leven naar de weg die God verlangt.
Zelfbeheersing is ‘de macht om jezelf in toom te houden’. Het bedwingen van innerlijke aandrang, van zijn
driften en hartstochten. We moeten onze gedachtewereld onder controle houden en deze beoefenen. Dat kan
door onze gedachten te voeden vanuit Gods Woord, welke ons verteld hoe wij moeten leven. We moeten
volharden, trouw blijven en blijven najagen naar heiligheid, in Christus blijven en ijverig zijn om onszelf voor
God niet te schamen.
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CRÈCHELES

MEMORIEVERS
Gal. 5:22

En de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Gebruik voor uitleg van dit vers de achtergrond in deze les.
Speel een variant op het spel ‘galgje’. Teken een engel op het bord en zet zoveel stippen op het bord als dat er
letters zijn. Gebruik voor de engel bijvoorbeeld vleugels, kring rond het hoofd, haar, handen die bidden,
voeten, etc. Wanneer er een foute letter geraden wordt, veeg je een gedeelte van de engel weg.

IJSBREKERTJE
Zelfbeheersing
Zelfbeheersing, dat is wel één van de moeilijkste vruchten. Zelfs de grootste en slimste mensen van de wereld
hebben daar moeite mee. Bij dit spelletje kan je het al een beetje leren.
Kruip door de tunnel (of laat ze een bepaald parcours afleggen). Aan het einde van de tunnel staat een schaal
met snoep maar….. daar mag je gewoon helemaal niet aan komen!! Beheers jezelf!
Zou het lukken?
Geef elk kind een aantal tandenstokers en wat kleine zachte snoepjes (of iets anders waar je de stokers in kan
prikken). Laat hen proberen om er een toren mee te bouwen. Misschien kun je een voorbeeld maken die ze na
moeten maken. Zou het hen lukken om een goede toren te bouwen die blijft staan? Of worden ze gefrustreerd
omdat het niet lukt? Vandaag leren we over zelfbeheersing en wat de Bijbel daarover zegt.
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Lekker
Neem afbeeldingen mee van verschillende etenswaren, voorbeelden kunnen zijn ijs, donuts, cake, likstokken,
etc. Hebben de kinderen wel eens gehad dat mama dit op tafel had staan en zei dat je er niet aan mocht
komen? Vonden ze dat ook moeilijk? Konden ze zichzelf beheersen om er af te blijven of niet? Vandaag leren
we over zelfbeheersing.

KNUTSELWERKJE
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Geef elk kind een kopie van kleurplaat 2 en dit blad. Knip de cirkel uit van beide bladen. Van het blad met de
ontbrekende woorden knippen ze een vakje uit. Bevestig een splitpen in het midden van beide bladen, draai
het bovenste lege blad rond zodat elke vrucht van de Geest gelezen kan worden. een goede oefening in het
leren van de deugden.

KNUTSELWERKJE
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Fruitmand
Geef de kinderen een blad papier met een afbeelding van een fruitmand. Deze kun je zelf (of de kinderen)
tekenen of opplakken met gekleurd papier. Laat ze de vruchten achter in de les kleuren, uitknippen en
opplakken in de fruitmand. Schrijf in elke vrucht een deugd. Deugden die over blijven kunnen in de fruitmand
geschreven worden.

KNUTSELACTIVITEITJE
Puzzel ‘vrucht van de Geest’

VRUCHT VAN DE GEEST
G D C T P V W M I Q Q P S Q V
O L L Z L B E S U K F E J R X
E I C U E J H R K T E D I R C
D H C K D Q B C T B B E S M W
H Z I X H E X C C R N R J W W
E F A D M E G S V D O V L R N
I I F Z D G E R E Z R U Z D A
D Y L F R N E L D Y B V W F B
W F V E A U I E D F E I L E O
T Y J U G J J J T B R I F S N
W O N D K Y T N B U W R Y G A
D I E H G I D E O M T H C A Z

D J F P M Z I I B B A R A I X
GEDULD – GOEDHEID – LIEFDE – VERTROUWEN – VREDE – VREUGDE - VRIENDELIJKHEID
ZACHTMOEDIGHEID – ZELFBEHEERSING
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X Z E L F B E H E E R S I N G
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Beheers je zelf
Maak groepen van twee kinderen. Laat deze tegenover elkaar staan. Bepaal de positie waarin ze moeten staan,
bijvoorbeeld op een been, handen in de lucht, gehurkt, etc. na het startsein proberen ze zo lang mogelijk in die
positie te blijven staan. Hoelang kunnen de kinderen zich beheersen om niet te bewegen?
Taboe
Dit spel lijkt op het spel waarin je geen ‘ja’ en geen ‘nee’ mag zeggen. Kies een woord uit die je niet mag
noemen in de antwoorden. Bijvoorbeeld ‘kat’. Laat de kinderen vragen stellen om zo er achter te zien komen
wat voor woord/dier je hebt gekozen. Ze hebben het pas goed geraden, wanneer het juiste woord is gezegd.
Geef de beurt aan het kind die het juiste antwoord heeft gegeven. Deze mag dan het volgende woord
bedenken. Kun jij je beheersen om het gekozen woord niet te zeggen?
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Race spelletje
Laat de kinderen in een rij naast elkaar staan. De lesgever zegt, “Iedereen klaar?” Wanneer hij het woord
“Start” zegt mogen de kinderen gaan lopen, maar zegt hij een ander woord moeten ze blijven staan. Gebruik
woorden die beginnen met een ‘s’, zoals sneeuw of stort. Dit spel leert zelfbeheersing om goed te luisteren en
goed te reageren. Lukt het hen?
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(HANDREIKING KINDEREN)
GAL.5:22; 2 PET.1:6; 1 KOR.9:24,27; MARC.7:20-23; SPR.16:32

MEMORIEVERS
Gal. 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Weet jij wat zelfbeheersing is? _____________

 Noem 4 dingen waar je zelfbeheersing in moet tonen.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
 Vul in. We moeten het _____________ vermijden en kiezen voor het
_____________ .

2 _______________

3 _______________

4 _______________

5 _______________

6 _______________

7 _______________

8 _______________

9 _______________

(lankmoedigheid, vrede, blijdschap, trouw, zelfbeheersing, liefde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, goedheid)
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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1 _______________
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 Zet de deugden in de juiste volgorde.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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