18 juli 2021

Let goed op wat je zegt
Jakobus 3: 1-12 en 4: 11-12
1 Koningen 21
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Thema: Denk na bij wat je zegt
Doel
De kinderen worden zich bewust dat woorden mensen gelukkig kunnen maken, maar dat woorden ook veel pijn kunnen
doen.
Toelichting
Het ene kind praat heel veel, het andere is wat stiller. Elke dag praten we met allerlei mensen: je vader of moeder, je juf, je
vriendje of vriendinnetje, de buurman of iemand die iets aan jou vraagt. Maar wát zeggen we: iets goeds of iets slechts?
Zijn we vriendelijk en eerlijk, zeggen we iets waarvan die ander blij wordt? Of zijn we gemeen of hard en maken we anderen ongelukkig met onze woorden?
De geschiedenis van Nabot laat zien hoe oneerlijk mensen kunnen zijn. Koning Achab en koningin Izebel zeggen allebei
verkeerde woorden. Zij vragen zelfs anderen om leugens te vertellen, zodat zij hun zin krijgen. God is daar boos over. Zijn
profeet vertelt dat aan de koning.
Jakobus waarschuwt in zijn brief voor de gevolgen van woorden. Vloeken en schelden is natuurlijk slecht, maar als wij iets
gemeens zeggen, kan er boosheid en ruzie ontstaan. Dan scheldt iemand terug of gaat zelfs vechten. Een klein verkeerd
woord heeft soms grote gevolgen. Let dus op hoe je met een ander en over een ander praat.
Denk goed na wat je zegt.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Leugens!
Richtlijnen: Vertel deze geschiedenis met de nadruk op de oneerlijkheid. Nabot zegt eerlijk dat hij zijn wijngaard wil houden. De koning en koningin zeggen daarna dat Nabot een slechte ongehoorzame man is. Ze laten anderen deze leugens
ook vertellen. Zo doden ze Nabot. Wat erg! En dat alleen maar om hun zin te krijgen. God is boos. Hij wil dat mensen
vriendelijk en eerlijk praten, niet schelden en liegen.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Praat eerlijk en met liefde
Richtlijnen: Vertel een inleidend verhaaltje over een kind dat om een kleine opmerking heel boos wordt en daarom de
ander uitscheldt. Die ander zegt iets heel gemeens terug. Het loopt uit op slaande ruzie. Een verkeerd woord heeft grote
gevolgen.
Vertel daarna de geschiedenis van Nabot. Een machtige koning wil een wijngaard hebben. Nabot zegt eerlijk nee. De
koning laat zich door zijn gemene vrouw overtuigen dat hij met liegen zijn zin toch kan krijgen. Valse getuigen worden
gevraagd voor de rechtbank. Nabot met de dood gestraft, terwijl hij onschuldig is. Dat kunnen verkeerde, gemene woorden
veroorzaken. God laat merken door zijn profeet dat Hij dit niet wil. En wat Hij zegt is de waarheid.
Kijk dus uit dat je woorden niet gemeen zijn maar vol liefde. Denk na bij wat je zegt, zodat je God en de mensen om je heen
geen pijn doet.
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Zwijg op tijd en zeg wat goed is.
Richtlijnen: Lees met de jongeren uit Jakobus 3 (vooral vers 6-10). Leg uit wordt daar wordt bedoeld. Jakobus waarschuwt
voor de gevolgen van woorden. Een ondoordacht woord, iets dat je uit woede zegt, een kleine leugen heeft soms grote
gevolgen. Het lijkt soms op een vonkje waarmee een grote brand ontstaat. Let dus op dat je niet te snel begint te praten.
Denk eerst even goed na wat je zegt.
In Jakobus 4 zegt Jakobus dat we alleen het goede moeten zeggen. Niet een ander kwetsen of kapot maken, maar hem of
haar respecteren en verder helpen. Kritiek mag, maar dan eerlijk en uit liefde.
Bespreek met de jongeren of ze dat moeilijk vinden en hoe je je tong in bedwang kunt houden.
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
Zie ook bij vorige week. Wie de liederen van Israël, het Psalmboek zingt en bidt, merkt in die 150 Psalmen hoe vaak
nadruk ligt op het goede spreken. De kwaadspreker kwetst zijn/haar medemens. De gedachte dat woorden ‘toch geen pijn
doen’ wordt volstrekt afgewezen. Het tegendeel is waar. Zoals woorden scheppend kunnen zijn – denk aan Genesis 1 – zo
kunnen woorden ook afbreken en tegen de goede schepping ingaan. Dat er een hele industrie op drijft in roddelpers en
politiek is daar eerder een bewijs van, dan dat er ruimte is voor de gedachte dat het wel meevalt. Voor mij is het gedicht
‘Het distelzaad’ van Ida Gerhardt een indrukwekkende verwoording. Een rotopmerking van een ouder schendt een kind
voor het leven. Dat is waar Jakobus het over heeft. De Here Jezus die voor hem een Broeder is, Hij is het levende en
levendmakende Woord.
Vers voor vers
vs. 1
Deze oproep is actueel. Op het internet ontvangen we zoveel informatie. Door wie laten wij ons en onze kinderen
nou echt voeden? Kijk daar steeds kritisch naar. Je eet ook niet alles wat los en vast zit, hopelijk; van een
snackend bestaan wordt niemand echt volwassen. De kerk van alle tijden en plaatsen is een belijdende kerk. Zij
zegt van harte ‘ja’ tegen het geloof, maar wijst daarmee ook uiterst kritisch andere wegen af, die als dwaalwegen
allen in een onduidelijke rimboe of mist kunnen voeren.
Vs. 2
Opnieuw roept dit Psalm 1 in gedachten. Wie is die man, die geluk wordt genoemd? Zo begint ook Psalm 119,
die lange Psalm die elke letter van Gods Woord in achtvoud bezingt. Zo beginnen ook de zaligsprekingen van
de Here Jezus op de berg. De volmaaktheid stelt ons niet voor een soort moralistische uitdaging, maar stelt ons
in het licht van Gods Woord, zoals die lange Psalm doet en het begin van dat liedboek bij uitstek, waarin alle uithoeken van het hart worden belicht en dat zo daverend uitloopt op een lofprijzing aan de God van Israël. (Psalm
145-150; 150 helemaal in één groot ’Halleluja’ akkoord)
Vs. 3vv De lofzang op de tong en de waarschuwing. Zowel in het boek Spreuken als ook in het boek Psalmen worden
we herinnerd aan het gevaar dat in een woord kan liggen. De vergelijkingen zijn duidelijk. Een enkel woordje kan
verwoestend werken. Je hebt het gezegd, voordat je er goed en wel erg in had. Ook achteraf kan het je nog
blijven plagen. Had ik maar niet dát gezegd, of omgekeerd weet je wat je wel had moeten spreken, maar heb je
toch gezwegen en daarmee het onrecht in stand gehouden of misschien zelfs direct of indirect gevoed. Dat rad
van geboorte vertaalt Oussoren terecht met ‘het rond van de schepping’. Dat lijkt me logischer. Bovendien tekent
het de droevige mogelijkheid dat een woord – dat in principe scheppend zou mogen zijn – juist ook omgekeerd
tegen de schepping in kan gaan en daarmee verwoestend en afbrandend werkt.
Vs. 9vv Het is of/of. Laat de mond die God prijst toch niet een mens (geschapen naar Gods beeld en gelijkenis – opnieuw
klinkt Genesis 1 hierin door- in een weliswaar gebroken schepping) afbreken. Een bron is niet zoet en bitter
tegelijk. En aan de vrucht herken je de boom. Paulus beschrijft in Galaten 5:22 de vrucht van de Geest; liefde,
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Opnieuw is daar een lijn te trekken naar het begin van het Psalmboek, dat het geheel toonzet. Die vruchten spelen een rol door heel de Bijbel heen (Jeremia 17,8; Ezechiël 47,12; Johannes 15,5; Openbaring 22,2 bijvoorbeeld).
Als de Here God de mond opent dat mag je bidden om een lofzang; Psalm 51,17. Als dat echt gebeurt, dan zal
een ander mens, een medemens in Gods gebroken schepping, daar echt de vrucht van kunnen plukken. Dat wekt
steeds nieuw leven in Christus Naam, tot eer van God. Die vreugde mag je delen, zoals je samen vruchten kunt
eten en dat smaakt nu al een beetje naar Gods grote toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die wij
op grond van de liefde en nabijheid van de Here Jezus Christus verwachten.
Vs. 11v Precies in het midden van de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel (Genesis t/m Deuteronomium), wat
Paulus en Jakobus de Wet noemen staat te lezen: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Dat is dus het hart, de kern. Dat
erkent ook Paulus in Romeinen 13,10. Je moet niet op Gods rechterstoel gaan zitten. Een kwaadspreker doet dat;
bewust of onbewust. Christus is de Rechter. We lezen dat bijvoorbeeld in Matteüs 25,31-46 Hij doet dat als een
Herder, op grond van zijn verbondenheid met de minste van zijn broeders.
Auteur: GJK
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Liederen
Psalm 34:1,5 en 9
Lied 971 				
Lied 912 				
Bewaar je oog 				
Prijs Hem 				
Psalm 25 				
Hoor, de vogels zingen weer 		
Hé, luister mee 				
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven

(=Gezang 320 LvdK)
(=Gezang 473 LvdK)
Hemelhoog 371
Opwekking voor kinderen 154
Opwekking voor kinderen 153
Hemelhoog 577
Hemelhoog 481
Hemelhoog 299

Auteur: PZ
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Leugens
Inleiding
Wisten jullie dat jullie tong heel sterk is? Niet zo sterk om
er een bak lego mee op te tillen, of een fiets. Maar zo
sterk dat je met jouw tong iemand anders pijn kan doen.
Als je bijvoorbeeld nare dingen zegt over iemand anders.
Of als je iemand uitscheldt. Je kunt dan, met je tong,
iemand heel verdrietig maken.
Vraag de kinderen eens of ze weten wat ze allemaal kunnen doen met hun tong en of je de ander daar verdrietig
of juist blij mee maakt.
Bijbelverhaal
In de Bijbel staat een verhaal van heel lang geleden. Dit
verhaal gaat over Nabot.
Hij had een groot stuk land. En op dat land had hij een
wijngaard. Op een wijngaard groeien allemaal druivenplanten. En van die druiven, maken ze wijn.
Een andere man kwam bij Nabot op bezoek. Het was de
koning. ‘Ik wil jouw stuk land wel overnemen!’ zei de man
tegen Nabot. De man wilde er groentes op laten groeien.
Of een nog mooiere wijngaard ervan maken. Hij wilde er
zelfs wel heel veel voor betalen. Maar Nabot antwoordde:
‘Ik heb dit land gekregen van mijn ouders. Dat kan ik echt
niet weggeven. Of verkopen! Nee sorry’.
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De man ging weer naar huis. Hij ging in bed liggen. Hij
wilde ook niet eten. Zijn vrouw kwam binnen. ‘Lieverd,
waarom ben je zo boos? Waarom wil je niet eten?’. ‘Nabot wilde mij het land niet geven’. De vrouw werd nu ook
boos! ‘Maar waarom niet? Jij bent de koning! Ik zorg er
wel voor dat jij dat stuk land krijgt. Laat mij maar!’
De vrouw was zo boos. Haar man was de koning.
Iedereen moest gewoon naar hem luisteren! Ze was zo
woedend, dat ze wilde dat Nabot werd doodgemaakt.
Ze vertelde dat Nabot een slechte man was. Dat hij niet
luisterde naar de koning. Hij was ongehoorzaam. Maar
Nabot had eerlijk gezegd dat hij zijn stuk land wilde
houden. Wat de vrouw zei was niet waar.
De koning en de koningin vertelden leugens. En nu was
Nabot dood.
Wat vond God hiervan? God was verdrietig. En boos.
God zegt: je tong is heel klein. Maar je kunt er andere
mensen erg veel pijn doen. Praat liefdevol over andere
mensen. Vertel geen leugens over anderen. Denk na
voordat je iets zegt!
Auteur: LNZ
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Praat eerlijk en met liefde
Vooraf
Knip van een aantal vellen A4 papier praatwolken. Schrijf
in iedere praatwolk een woord of korte uitspraak. Hang
de praatwolken verspreid door de zaal op. Zorg voor rode
en groene stickers, of lachende en verdrietige smileys, of
voor rode en groene potloden/stiften.
Voorbeelden van woorden/ uitspraken die je op de praatwolken kunt schrijven:
Hé jij daar! - Jij bent vervelend - Wat ben jij lelijk - Ik hou
van jou - Jij bent mijn beste vriend(in) - Ik wil je nooit
meer zien - Van jou word ik blij - Zal ik je helpen? – etc.
Inleiding
Vandaag gaat het over praten en over woorden. Jij praat
misschien heel veel, of jij bent altijd wat stiller. Elke dag
praten we met allerlei mensen. Natuurlijk met je moeder, je vader, maar ook met je juf of meester, je vriendje
of vriendinnetje, de buurman of je oma. Maar wát zeg
je? Zeg je iets goeds of iets slechts? Zijn jouw woorden
vriendelijk en eerlijk, worden van jouw woorden andere
mensen blij? Of zijn jouw woorden gemeen, oneerlijk,
maken ze anderen verdrietig of ongelukkig?
We doen eerst een opdracht waarbij je niet mag praten.
Later gaan we er met elkaar wel over praten. Geef elk
kind rode en groene stickertjes of lachende en huilende
smileys en laat ze bij elke praatwolk één sticker of smiley
plakken. De opdracht is: wat voel je bij deze uitspraak?
Word je er blij of verdrietig van? (Heb je geen stickertjes
dan kun je ook elk kind een smiley in de praatwolk laten
tekenen of een groen en rood potlood geven en kruisje
laten zetten in elke praatwolk.) Kijk met elkaar naar alle
praatwolken, wat valt op?
Vertelling
Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Je staat samen met een vriendje bij het bureau van je juf of meester.
Je kijkt elkaar heel boos aan. En de juf zegt: ‘Wat is er
aan de hand? Jullie hebben ontzettende ruzie, dat kan ik
wel zien en dat heb ik ook gehoord aan de woorden die
jullie tegen elkaar hebben gezegd. Maar hoe komt het
toch?’ De juf heeft gelijk, jullie hebben erge dingen tegen
elkaar gezegd: ‘Ik wil je vriend niet meer zijn, ik zal nooit
meer met je spelen!’ en ‘Dat geheime vriendenboek dat
ik je gegeven heb, dat moet je teruggeven, want wij zijn
geen vrienden.’ Nog een keer kijk je elkaar boos aan,
je denkt: ‘laat die ander maar eerst wat zeggen, ik zeg
niets!’ Intussen word je wat rustiger. Je vriend(in) zegt:
‘Ik vind het naar dat hij zegt dat hij vanmiddag niet met
me wil spelen, we hadden het afgesproken en toen heb
ik gezegd dat ik geen vrienden meer wil zijn.’ Je kijkt je
vriend verbaasd aan. Dat je vanmiddag niet kan spelen
klopt, maar dat komt omdat je tante op bezoek komt.
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‘Maar dat zei ik niet! Ik zei dat het even niet kan vanmiddag, omdat mijn tante op bezoek komt.’ Nu zie je dat ook
je vriendje rustiger wordt en zegt: ‘Je bedoelt die tante die
niet tegen rommel en lawaai kan?’ Je knikt. ‘Nou, dat had
ik niet gehoord. Ik dacht dat je echt niet meer mijn vriend
wilde zijn.’ ‘Tuurlijk niet! Jij bent toch mijn beste vriend?
Maar ja, mijn tante…’ Je ziet een twinkeling in de ogen
van je vriend verschijnen. ‘Veel plezier met je tante…
ik kom een andere keer wel weer!’ Samen lachen jullie.
De juf snapt er helemaal niet meer van. ‘Ehhh… is het
al opgelost?’ vraagt ze. ‘Ja juf, ik had niet alles gehoord
en toen werd ik boos,’ zegt je vriend. En jij zegt: ‘En toen
werd ik nog bozer en zei ik die gemene dingen. Sorry.’ De
juf glimlacht en zegt: ‘gelukkig is het opgelost. Zo zie je
maar wat woorden kunnen doen. Ze kunnen je echt pijn
doen en als je boos bent, denk je vaak niet goed na over
wat je zegt.’
Bijbelverhaal
In het verhaal van vandaag gaat het ook over woorden
die narigheid veroorzaken. Luister maar. We beginnen bij
de koning Achab. In de Bijbel staat dat er niet één koning
van Israël zo slecht was als hij, niemand gebruikt zijn
macht als koning zo verkeerd als deze man. En een van
de belangrijkste redenen was de slechte invloed van zijn
vrouw Izebel.
Koning Achab kijkt naar buiten door het raam van zijn
paleis. Wat ziet zijn tuin er toch mooi uit, hij geniet ervan.
Wel jammer dat zijn tuin niet wat groter is, want dat kon
hij er een mooie groentetuin van maken. Zijn buurman
Nabot heeft daar een mooie grote wijngaard. Dan opeens
krijgt Achab een goed idee. Hij trekt zijn jas aan en gaat
naar de buurman. ‘Zeg Nabot’, begint de koning, ‘zou jij je
wijngaard aan mij willen verkopen? Ik kan hem goed
gebruiken, want hij ligt naast mijn tuin. Ik zal je een andere wijngaard geven die nog mooier is dan deze of ik zal
je er voor betalen als je dat liever hebt.’ Nabot denkt even
na en zegt dan: ‘Nee koning Achab, dat kan ik niet doen.
Deze wijngaard is al heel lang in onze familie, dus die
kan ik niet verkopen.’ Teleurgesteld draait Achab zich om
en gaat terug naar zijn paleis. Onderweg naar het paleis
wordt hij steeds bozer op zijn buurman. Als hij thuis is,
gaat hij op zijn bed liggen met zijn gezicht naar de muur
en hij wil niets eten. Zijn vrouw Izebel vraagt: ‘Achab,
wat is er met je aan de hand? Waarom ben je zo boos?
Waarom wil je niets eten?’ ‘Ik heb aan Nabot, onze buurman, gevraagd om zijn wijngaard aan mij te verkopen.
Het lijkt me zo’n mooi stuk tuin om een groentetuin van
de maken.’ ‘Wat een onzin!’, roept Izebel. ‘Achab, wie is
er hier nu de koning? Wie is er de baas van dit land? Dat
ben jij toch zeker? En dan laat je dit gebeuren? Nou, als
jij opstaat van je bed en wat eet, dan zal ik ervoor zorgen
dat jij die wijngaard krijgt en dat je er een mooie groentetuin van kunt maken!’
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Izebel gaat direct aan de slag. Ze heeft al een plan in
haar hoofd. Ze schrijft een brief naar de leiders van de
stad waarin staat dat ze iedereen moeten vragen om bij
elkaar te komen. Dan moeten ze Nabot vooraan neerzetten en tegenover hem moeten twee mannen gaan zitten
die het niet vervelend vinden om te liegen. Zij moeten
vertellen wat Nabot allemaal verkeerd heeft gedaan,
bijvoorbeeld dat Nabot niet naar God en de koning wil
luisteren. Als dat gebeurd is, moeten jullie Nabot meenemen en hem doden door hem te stenigen. Als Izebel haar
naam met zwierige letters onder de brief zet, grinnikt ze
van plezier. Nabot dood, haar man blij en dat door niet de
waarheid te vertellen, hier geniet ze van.
Precies zoals Izebel schreef in de brief, gebeurt het. Er
zijn wel een paar mannen te vinden die willen liegen over
wat Nabot heeft gezegd en gedaan. En als ze uitgesproken zijn, wordt Nabot met stenen doodgegooid. De
leiders sturen een boodschapper naar Izebel met het
bericht dat Nabot dood is. Izebel heeft een tevreden glimlach op haar gezicht. Zie je wel, als je een beetje speelt
met woorden, komt het allemaal wel goed. Snel gaat ze
naar Achab en zegt: ‘Achab, de wijngaard van Nabot is
nu van jou, want Nabot is dood. Dus nu kun jij daar een
mooie groentetuin van maken.’ Achab kijkt Izebel aan en
zegt: ‘Dank je wel, Izebel, nu ben ik weer blij.’

Wat een verdriet kunnen woorden brengen. Leugens of
gemene woorden zorgen er altijd voor dat het mis gaat.
Kijk dus uit dat je worden niet gemeen zijn of
leugenachtig, maar eerlijk en vol van liefde. Denk na bij
wat je zegt, zodat je de Here God en de mensen om je
heen geen pijn doet.
Gebed
Here God, een kleine leugen of een gemeen woord is zo
snel gezegd. Wat kunnen onze woorden andere mensen
een pijn doen. Wilt U ons erbij helpen om de waarheid
te spreken en om geen boze of gemene woorden uit te
spreken tegen anderen waarvan we weten dat het ze
pijn doet. Wilt U ons helpen om net als de Here Jezus
vriendelijk te zijn voor anderen en altijd de waarheid te
vertellen. Amen.
Auteur: JvdM

De Here God heeft gezien wat Izebel heeft gedaan.
Daarom stuurt hij zijn profeet Elia naar de koning. ‘Elia,
ga naar Achab en zeg tegen hem dat hij een man heeft
vermoord en dat Ik hem daarom zal straffen.’ Elia doet
wat God hem zegt en gaat op reis naar het paleis. Daar
ziet koning Achab de profeet al aankomen. Hij roept naar
Elia: ‘O nee, Elia, mijn vijand! Je hebt me weer gevonden!
Wat kom je nu weer doen?’ Elia kijkt naar de koning en
zegt: ‘Ja, ik heb u weer gevonden. U hebt iets gedaan
wat de Here God slecht vindt. En daarom zal Hij u ook
straffen. U hebt ervoor gezorgd dat Nabot is gestorven
en daarom zal uw hele familie sterven, niemand van uw
familie zal blijven leven, ook uw vrouw Izebel niet.’ Achab
kijkt de profeet Elia angstig aan. De vorige keren is altijd
gebeurd wat de profeet zegt. Dus dat zal nu ook wel zo
zijn. Achab is bang, hij heeft spijt dat hij de wijngaard van
Nabot zo graag wilde hebben. Hij heeft spijt dat Nabot nu
dood is, door wat zijn vrouw Izebel heeft gedaan. Achab
grijpt zijn mooie kleding stevig vast en scheurt het kapot
totdat alle kleren van zijn lijf vallen. Daarna trekt hij een
rouwkleed aan zodat iedereen kan zien dat hij treurt. Hij
eet zelfs niet meer. De Here God ziet wat Achab doet.
God zegt tegen Elia: ‘Heb je gezien wat Achab doet? Hij
heeft kleding gescheurd en een rouwkleed aangetrokken.
Hij laat Mij zien dat hij spijt heeft van wat er gebeurd is.
Daarom zal ik hem niet straffen zolang hij leeft. Maar als
hij is gestorven en zijn zoon de nieuwe koning zal zijn,
dan zal zijn familie sterven.
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Zwijg op tijd en zeg wat goed is
Bijbelstudie
Vandaag lezen we een heel praktisch bijbelgedeelte
(Jakobus 3:1-12) waar boven staat: De zonden van de
tong. Wij weten dan wel meteen waar het over gaan zal
vandaag. We kunnen onze tong goed gebruiken: een
ander het goede wensen, iemand bemoedigen of een
compliment geven. Liefhebben met woorden is dat.
Maar jammer is het dat wij onze tong ook gebruiken om
kwaad te spreken, om te liegen of te roddelen. We kunnen ook iemands woorden verdraaien. Jakobus schrijft in
de wij-vorm. Hij kent zichzelf. Hij wil ons wel wat voorzichtiger maken in ons praten. Hij is heel duidelijk over
de kracht van het kwaad als het gaat om onze tong. Het
is zo’n klein lichaamsdeel en toch heeft het veel invloed.
Wat kan de tong venijnig zijn, als hij verkeerd wordt
gebruikt. En dat gebeurt regelmatig, dat moeten we wel
toegeven. Best bizar, schrijft Jakobus, wij kunnen wilde
dieren temmen, maar onze tong… er komen mooie en
lelijke woorden uit onze mond. Voor je er erg in hebt,
gebeurt dat. Maar mooi en lelijk, dat kan niet samen.
Jakobus geeft drie voorbeelden waarmee hij onze tong
vergelijkt:
1. Het bit in de mond van een paard. (Wat is een bit klein,
t.o.v. het grote dier, maar ’t is hèt middel om een paard
te temmen en te sturen.)
2. Het kleine roer van een reusachtig schip. (Onze tong
verkeerd gebruiken is als een roer waardoor het schip
steeds verder uit koers raakt. Wat kan een roer veel
betekenen, ook als het stormt.)
3. Een klein vlammetje, kan uiteindelijk een bosbrand
veroorzaken.
Opdracht
Schrijf op voor jezelf:
• Zoek de voorbeelden nog eens op in de verzen 3-6.
Kan de tong van de mens lijken op deze voorbeelden.
Heb je zo al eens naar je manier van praten gekeken?
Of is dit nieuw? Is er nog meer in dit Bijbelgedeelte
wat nieuw voor je is?
• Weet je wat de invloed is van woorden die jij
uitspreekt? Noem voorbeelden.
• Wat is de invloed van woorden van anderen op jou?
Denk eens terug.
• Wij hebben een tong gekregen om God te prijzen en
te eren. Nu we het vandaag over de tong hebben, ontdekken we wat de zonde in ons doet. Vinden jullie het
ook zo lastig om je tong goed gebruiken. Vind je dat de
tong een dodelijk wapen kan zijn? Of denken jullie dat
het meevalt?
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Bijbelverhaal
In de Bijbel staat een verhaal over de invloed gebruiken
van de tong. Het staat in 1 Koningen 21. Het gaat over
koning Achab, die zijn tuin wil vergroten. Naast zijn paleis
ligt een wijngaard. Die wil hij erbij hebben. Deze wijngaard is van Nabot. En op de vraag of hij deze kan kopen
of ruilen, geeft Nabot een duidelijk antwoord. ‘De ruil of
de koop kan niet doorgaan, koning, deze wijngaard heb
ik van mijn familie geërfd. Mijn voorvaderen hebben altijd
goed voor de grond en de bomen gezorgd. De wetten van
ons volk, verbieden iets te verkopen dat van onze voorouders is geweest, dus wat u voorstelt kan gewoon niet’. De
koning die gewend is om altijd zijn zin te krijgen, gaat met
een nijdig gezicht op bed liggen, met zijn gezicht naar de
muur. Hij wil niet eten en drinken. Als zijn vrouw Izebel
vraagt wat er aan de hand is, vertelt hij van het antwoord
van Nabot. ‘Ben jij nou de koning?’ zegt Izebel.’ Kom je
bed uit, ga lekker eten, ik zorg dat Nabots wijngaard van
jou wordt. Laat dat maar aan mij over.’ Izebel is slecht
genoeg om een gemeen plan te bedenken. Ze heeft daar
ook wel wat geld voor over. Zo koopt ze twee mannen
om, die er geen moeite mee hebben om leugens over
Nabot rond te vertellen. ‘Wij hebben gehoord’, zeggen
de mannen, ‘dat Nabot God vaarwel heeft gezegd en de
koning heeft verwenst. Dat betekent maar één ding voor
Nabot: de doodstraf.’ Hij wordt buiten de stad gebracht
en gestenigd. Als Izebel bericht krijgt dat Nabot dood is.
Gaat ze direct naar haar man en vertelt hem dat hij de
wijngaard van Nabot mag nemen, omdat Nabot niet meer
leeft. Achab staat op om de wijngaard te bezichtigen.
Misschien heeft hij wel stilletjes gelachen om die slimme
vrouw van hem. Maar heel lang duurt de vreugde van
het hebben van de wijngaard niet. Terwijl hij nog aan het
rondwandelen is in zijn nieuwe tuin, komt de profeet van
God bij hem. Elisa is dat. Die komt namens God vertellen
dat de koning en zijn vrouw een vreselijke dood zullen
sterven, vanwege het kwaad wat ze hebben gedaan. Om
de valse woorden die zijn gesproken.
Om de moord op de onschuldige Nabot. En de voorspelling van de profeet is uitgekomen!
Vragen
Bespreek met elkaar dit verhaal. A.d.h.v. de volgende
vragen:
• Hoe groot is de invloed van de woorden van Nabot,
van Achab, van Izebel, van de twee omgekochte
mannen.
• Waar gaat het fout?
• Herken je dit, in je eigen leven?
• Wat kun je hiervan leren?
• Wat is nodig om van God te vragen?
• Waar wil je God voor danken? Vanuit dit verhaal?
• Tegen wie kun je vandaag woorden van zegen
uitspreken?
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Opdracht
Je kunt ook dit verhaal uitprinten en dan de gesproken
woorden een kleur geven. Positieve, eerlijke woorden
een lichte kleur. Hoe lelijker en gemener de woorden
hoe donkerder kleur je geeft. Bespreek met elkaar hoe je
kleur in iemands leven kunt brengen, door wat je zegt en
hoe je het zegt. Of juist door alleen maar te luisteren. Wat
leer je hiervan?
Bijbelstudie slot
Jakobus is heel duidelijk. Als wij spreken zijn we niet
volmaakt. Wij kunnen zo snel iets net naast de waarheid
vertellen. Als dat ons goed uitkomt. De waarschuwing
voor vandaag is deze: Spreek alleen woorden die waar
zijn. Denk na voor je wat zegt. En dat begint bij je manier
van denken. Als je goed over iemand denkt, zul je ook
goede woorden over en tegen hem/haar spreken. Dan
ben je als een goede bron, die zoet water te drinken
geeft. Kies ervoor om je hart te vullen met de woorden
van God. En kijk zo naar de mensen die God geschapen
heeft. De mensen waar God heel veel van houdt, laten
wij die ook liefhebben.
Na deze les, bid ik nog meer dan ooit om naar een wereld
zonder leugens en jaloezie. Een wereld waarin niet meer
geschreeuwd en gevloekt wordt. Een wereld waarin je
mensen op hun woord kunt geloven. Waarin alles wat
waar is, wat goed is en wat zuiver is bedacht en gezegd
wordt. Een mooie toekomst komt eraan. God heeft het
beloofd. Bid je met me mee?
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