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 Wij mensen zondigen op allerlei manieren, maar vooral in ons spreken komt 
het openbaar. 
Het kleine orgaan, de tong kan grote dingen voortbrengen. Jacobus noemt 
enkele voorbeelden van iets kleins dat iets groots bestuurd.  
De tong is heel gevaarlijk en kan nare dingen veroorzaken. Met onze tong 
kunnen we grote zonden doen.  
Zegen en vloek kunnen door dezelfde mond gesproken worden, maar dit mag 
niet gebeuren. Voorbeelden uit de natuur onderstrepen dat dit niet kan. 
Wijsheid en verstandigheid worden bewezen door de levenswandel en 
levenswerken. Dit moet met zachtmoedigheid gebeuren.  
Als er jaloezie of strijdlust in het hart leeft, dan heeft de mens niet de ware 
wijsheid. 
Waar jaloezie en strijdlust is, daar is verwarring en allerlei kwaad.  
Ware (hemelse) wijsheid is te herkennen aan vruchten, die hier genoemd 
worden.  
Deze vruchten kunnen alleen ontstaan in vrede.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 43, het negende gebod.  
Psalm / Lied Psalm 12: 2-4 

Psalm 34: 7 
Psalm 120 
Psalm 141: 3 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Dit gedeelte is goed te gebruiken tijdens een Bijbelleesles of een 
gesprek over de macht van woorden. We kennen allemaal de macht 
van woorden, ook de kinderen kennen dit al. Ze gehoorzamen het 
woord van de leerkracht, opvoeders. Een gesprek over deze macht kan 
goed gevoerd worden. Een woord kan iemand goed doen, maar ook 
heel kwaad doen. Troost, complimenten, bemoedigen zijn voorbeelden 
van het goede gebruik van het woord. Roddelen, liegen, oneerlijkheid 
zijn voorbeelden van het kwaad doen. 

• We kennen vele spreekwoorden en gezegdes over de tong, veel van 
deze spreekwoorden zijn ontleend aan de Bijbel. In Spreuken staan ook 
vele teksten die gaan over spreken.  

• Pesterijen beginnen vaak met het verkeerde gebruik van de tong. En 
door woorden kan iemand zich gekwetst, gepest voelen. In een gesprek 
kan dit ook genoemd worden. 

• Woorden groeien vaak uit of gaan gepaard met daden. Dit kan positief 
en negatief zijn. Positieve woorden versterken positieve daden en 
omgekeerd. Maar dit geldt ook voor negatieve woorden en daden.  

• Spreuken 17:4 spreekt ook over deze macht. Een verbinding met deze 
uitwerking kan hier goed gemaakt worden.  

 

 


