
 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

Zelfbeheersing 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist 

 

Beheers je! Hoor je deze uitdrukking wel eens? Of misschien wel vaak? Beheers je! Dan gaat 

het dus over zelfbeheersing.  

Weet je dat er veel wijze lessen in de Bijbel staan die ons leren wat zelfbeheersing is? Je kunt 

ook zeggen: die ons leren om ons eigen gedrag in de hand te houden. 

Hier lees je een mooi voorbeeld over in het leven van Jozef. Er staan helaas ook andere 

voorbeelden in de Bijbel. Neem het voorbeeld van Simson. Dat is tot waarschuwing. 

Als je alle Bijbelhoofdstukken rustig leest en overdenkt, komt er een wijze les naar je toe. 

Deze les: je hebt de Heilige Geest nodig om naar de wil van de Heere zelfbeheersing een plaats 

te geven in je leven. Moeilijk? Denk aan de woorden uit Psalm 25 vers 4: 

Wie Hem need’rig valt te voet 

zal van Hem Zijn wegen leren. 

 

11 februari Beheers je 

Lezen:  Spreuken 1:8-19 

Zingen: Psalm 25:4 

 

• Welke wijze lessen geeft Salomo om je eigen gedrag in de hand te houden? 

• Hoe kun je in de fout gaan door iets te doen wat in je opkomt? 
 

12 februari Jozef beheerst zich 

Lezen:  Genesis 39:1-9 

Zingen: Psalm 119:5 

 

• Wat was het geheim in het leven van Jozef dat hij zich kon beheersen tegenover de 
vrouw van Potifar? 

• Wat kun jij van dit geheim leren? 
 

13 februari Met wie ga jij om? 

Lezen:  Psalm 26 

Zingen: Psalm 26:5 

 

• Welk onderwijs geeft David ons in het omgaan met anderen? 

• Kun je het woord ‘zelfbeheersing’ hierin een plaats geven? 
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14 februari Bescherming en waarschuwing 

Lezen:  Spreuken 7:1-14 

Zingen: Psalm 119:17 

 

• Voor welke gevaren waarschuwt Salomo op seksueel gebied? 

• Hoe leert Salomo ons zelfbeheersing als bescherming tegen de overtreding van het 
zevende gebod? 

 

15 februari Denk aan Gods Woord 

Lezen:  Spreuken 7:15-27 

Zingen: Psalm 119:65 

 

• Op welke verlangens speelt de vrouw in als ze de jongeman ontmoet? 

• Waarom is het belangrijk om dit hoofdstuk goed te onthouden als het over 
zelfbeheersing gaat?  

 

16 februari Verstandige taal 

Lezen:  Spreuken 16:20-33 

Zingen: Psalm 5:12 

 

• Uit welk hart komt verstandige taal? 

• Schrijf boven vers 32: ‘zelfbeheersing’ en leg uit. 
 

17 februari De Tien Geboden 

Lezen:  Spreuken 13:15-25 

Zingen: Psalm 15:3 

 

• Kun je uitleggen dat de spreuken uit hoofdstuk 13 te maken hebben met de Tien 
Geboden? 

• Hoe kun je hierin zelfbeheersing leren? 
 

18 februari Een beheerst leider 

Lezen:  Jozua 1:1-8 

Zingen: Psalm 119:37 

 

• Hoe kon Jozua zelfbeheersing leren om het volk te leiden? 

• Geef eens voorbeelden van onbeheerst leiderschap in onze tijd. 
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19 februari Een impulsief leider 

Lezen:  Richteren 16:1-21 

Zingen: Psalm 31:7 

 

• Noem dingen van Simson waarin hij geen zelfbeheersing toont. 

• Is zelfbeheersing nu ook nodig in de keuze van een partner? 
 

20 februari Zelfbeheersing als voorbeeld 

Lezen:  Ruth 3 

Zingen: Psalm 91:1 

 

• Waarin zijn Boaz en Ruth allebei voorbeelden in zelfbeheersing? Praat erover. 

• Zet daar tegenover de losse seksuele moraal (gewoonten) in onze tijd. Wat leert het 
ons? 

 

21 februari Gods les in zelfbeheersing 

Lezen:  2 Samuël 16:1-14 

Zingen: Psalm 109:16 

 

• Wie leerde het David dat hij zeggen kon: laat hem vloeken? 

• Wat kan jij ervan leren? Wie kan het alleen geven? 
 

22 februari Zelfbeheersing uit nieuw hart 

Lezen:  Romeinen 12:1-8 

Zingen: Psalm 17:7 

 

• Wanneer kunnen we ons alleen (in waarheid) beheersen? 

• Hoe staan we dan in deze wereld? 
 

23 februari Pas op! 

Lezen:  1 Korinthe 10:1-13 

Zingen: Psalm 19:6 

 

• Mogen we neerzien op anderen die de fout ingaan? 

• Wat is het enige middel om niet in de zonde te vallen? 
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24 februari Zelfbeheersing als het moeilijk is 

Lezen:  Jakobus 1:5-18 

Zingen: Psalm 19:4 

 

• Hoe moeten we in moeilijke dingen zelfbeheersing leren? 

• Mogen we God de schuld geven als we het moeilijk hebben? Waarom niet? 
 


