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Thema  Lasteren Bovenbouw 

Bijbelverhaal verKEER(d), afKEER, inKEER, terugKEER  
Bijbelgedeelte Spreuken 17 
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Iemand die kwaad doet, iemand die liegt, luistert graag naar kwaad spreken 
over een ander en naar leugens over een ander. 
Iemand (een arme) bespotten, is het smaden van de Maker/Schepper, maar 
die zich ontfermt over een arme, eert God.  
Goede dingen spreken past niet bij een dwaas evenmin als een gemeen 
woord. 
Het bedekken van een overtreding komt voort uit liefde. De overtreding/ruzie 
weer oprakelen veroorzaakt scheiding tussen vrienden. 
Ruzie is als een watervloed die niet te bedwingen is. Daarom moeten we het 
stoppen.  
Het vrijspreken van iemand die verkeerd doet en het beschuldigen van 
iemand die rechtvaardig is, is gruwelijk in Gods ogen.  
Een vriend geeft liefde en betoont broederlijke liefde in nood, moeilijke 
omstandigheden. 
Wie weet waar hij over praat en inzicht heeft, zal niet snel een oordeel 
uitspreken en zich bezinnen op wat hij moet zeggen.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 43 vraag en antwoord 112 Het 
negende gebod.  

Psalm / Lied Psalm 15: 2 en 3 
Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Deze teksten kan goed gebruikt worden om een gesprek aan te gaan 
over kwaad spreken, roddelen, oordelen en liegen over een ander. Ook 
kunnen de teksten uit Spreuken 19: 5 en 9 (twee keer dezelfde tekst, 
dus extra benadrukt) een aanvulling zijn.  

• De teksten 7, 9, 14, 17 en 27 uit Spreuken 17 laten de juiste houding 
zien. Deze teksten gaan over liefhebben van elkaar, het goede willen 
voor elkaar, het beraden over wat je zegt over een ander.  

• Vers 14 geeft een goed beeld waartoe ruzie kan leiden.  
• Jacobus 3 kan hier ook genoemd worden. De uitwerking van dat 

Bijbelgedeelte kan hier ook gebruikt worden.  
 

 


