
EMOTIES

Fil. 4:1-9



“zegent wie u vervloeken; bidt voor 
wie u smadelijk behandelen.”

Lk. 6:28



“Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich 
daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, 
laat uw gave daar bij het altaar achter en ga 
heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom 
dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel 
mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, 
terwijl u nog met hem onderweg bent; opdat de 
tegenpartij u niet misschien aan de rechter 
overlevert en de rechter u aan de 
gerechtsdienaar overlevert en u in de 
gevangenis geworpen wordt.” (Matt 5:23)



“Maar als uw broeder tegen u 
gezondigd heeft, ga naar hem toe en 
wijs hem terecht tussen u en hem 
alleen; als hij naar u luistert, hebt u 
uw broeder gewonnen.” (Matt 18:15)



Gevoelens Gedrag

Gedachten

Gewoonten



“Jullie moeten niet meer op dezelfde manier 
leven als de ongelovige mensen. Maar leef 
als nieuwe mensen, doordat jullie op een 
nieuwe manier gaan denken, namelijk op 
Gods manier. Dan zullen jullie ook anders 
gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods 
wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en 
volmaakt.” (Rom 12:2 - BB)



Gedachten Gedrag

Gevoelens

Gewoonten



“Wees in geen ding bezorgd…” 
Fil. 4:6



“Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw 
leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook 
niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich 
kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel 
en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de 
vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, 
en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader 
voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? 
Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan 
zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over 
de kleding? 



Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; 
ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat 
zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed 
ging als één van deze. Als God nu het gras op 
het veld, dat er vandaag is en morgen in de 
oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u 
niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees 
daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen 
wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: 
Waarmee zullen wij ons kleden? 



Want al deze dingen zoeken de heidenen. 
Uw hemelse Vader weet immers dat u al 
deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst 
het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
erbij gegeven worden. Wees dan niet 
bezorgd over de dag van morgen, want de 
dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; 
elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad.” (Matt 6:25-34)



1. STOP!

2. Bidden en smeken

3. Dankzegging



Resultaat?
“de vrede van God, die alle begrip te 

boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten bewaken in Christus 

Jezus.” (Fil 4:7)



1. STOP!

2. Bidden en smeken

3. Dankzegging

4. Gedachten bijsturen

5. AKTIE!



Resultaat?
“de God van de vrede zal met u zijn.” (Fil 

4:9)



1. STOP!

2. Bidden en smeken

3. Dankzegging

4. Gedachten bijsturen

5. AKTIE!


