
  



  

Waar denk je aan bij zelfbeheersing?
- u inhouden en niet direct de aanvallende houding aannemen. Beter 
eerst rustig nadenken.
- jezelf kunnen inhouden voor dingen die niet helemaal van jezelf zouden 
kunnen komen/die je ni wilt. 
- niet impulsief zijn; niet direct zeggen wat je denkt 
- iets niet uitvoeren, ook al vind je (misschien) dat je er niets verkeerd 
mee doet. Je eigen wil niet doorzetten, maar luisteren naar rede van 
buitenaf. 

Wat kan je er nog over leren?
- ge kunt er vast wel iets over leren, maar wat precies weet ik ni 
- hoe denken anderen erover? Waar hebben zij moeite mee om zich te 
beheersen en waarom? 
- ben een vreselijke flapuit en moet leren eerst twee keer na te denken.  
Voel me te snel aangevallen; denk dat iemand zonder namen te noemen 
het over mij heeft. Niet boos worden, maar erover praten.
- ik word soms kwaad en doe dan iets dat niet zo goed is; soms vloek ik



  

Wie van de drie? Jakob Mozes Petrus
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leven zonder regels
ruzie (heethoofd)

jaloezie (dief)

woedeuitbarstingen (heethoofd)
dronkenschap

egoïsme (bangerik)

Gal.5:19-21

Het is bekend wat onze eigen wil 
(vlees) allemaal teweegbrengt

Jakob - Mozes - Petrus



  

zelfbeheersing

Gal.5:22,23,25

Maar de vrucht van de Geest is

liefde, blijdschap, vrede, ...

Jakob - Mozes - Petrus



  

TIJD


