
30 dagen om je tong te temmen 
 

 

Leerzame en praktische lessen uit het boek van Deborah Smith Pegues. 

 

 ~ Wat je aandacht geeft groeit ~ 

 

De apostel Jakobus wijdt in zijn brief een hoofdstuk aan de tong, aan de macht van de tong. 

Hij vergelijkt de tong met het bit van een paard, het roer van een schip en met een vuur. De 

tong kan geen mens temmen, zegt Jakobus. Maar met Gods hulp en kracht kunnen we zeker 

onze tong temmen en in toom houden. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. 

Wat kunnen we veel met onze woorden doen. Wat een kracht zit er in onze woorden. Wij 

kunnen onze tong, onze woorden positief en negatief gebruiken. We kunnen verbindend en 

afstotend spreken. We kunnen zegenen en vloeken zegt Jakobus. Wat populairder gezegd: 

‘Wil je een bommengooier of een bloemenstrooier zijn?’ Hier willen we een week over 

nadenken. Leerzame en opbouwende lessen toegewenst. 

 

Deborah beschrijft in haar boek voor 30 dagen, 30 manieren waarop je je tong (taal) op een 

verkeerde manier kunt gebruiken. Noem het maar een soort Detox kuur voor je tong. In deze 

serie kiezen we er 7 uit die veelvuldig gebruikt worden en waarmee we snel de fout in 

kunnen gaan. Elk hoofdstuk geeft voldoende informatie en stof tot overdenken. De 

beschreven hoofdstukken zou je kunnen beschouwen als een spiegel die je wordt 

voorgehouden. Het is dus niet de bedoeling om tijdens en na het lezen de informatie op 

anderen te projecteren, een ander in de spiegel te zien, maar eigen spiegelbeeld te bekijken. 

Wat kun je er voor jezelf uit leren.  

Lees de hoofdstukken rustig door. Herkauw de informatie en overweeg biddend hoe je hier 

zelf in staat. Aan de hand van 10 sleutelvragen  en een opdracht willen we je aanzetten om 

er concreet mee aan de slag te gaan. De uitdaging is, om precies het tegenovergestelde in de 

praktijk te brengen. Je zult ontdekken dat je er een mooier, wijzer, dankbaarder en 

vreugdevoller mens van wordt. Je omgeving profiteert hier ook van.                                    

Liefde laat zich niet boos maken.  

 

Deze stukjes zijn overgenomen uit het boek Dertig dagen om je tong te temmen met toestemming 

van Uitgeverij Gideon. Op deze hoofdstukken zit copyright. Het boek is verkrijgbaar via onze eigen 

Bondsboekenshop ( met korting)  of via www.gideonboeken.nl en/of de (plaatselijke) christelijke 

boekhandel. 

http://www.gideonboeken.nl/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



Verwerkingsopdrachten 

 

 

Besluit van vandaag 

‘Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn 

uitspraken kun je vertrouwen, niets is vals en krom.’ Spreuken 8:7-8. 

 

10 sleutel(spiegel) vragen bij de leestekst 

Om de gelezen tekst te openen willen wij je 10 sleutels aanreiken die je zou kunnen 

gebruiken bij de overdenking van dit gedeelte. 10 vragen die je jezelf kan stellen. 

 

1. Is er hier een waarschuwing voor mij? 

2. Is er een belofte die ik me toe mag eigenen? 

3. Is er een voorbeeld dat ik kan navolgen? 

4. Zijn er bevelen die ik moet gehoorzamen? 

5. Is er een zonde die ik moet mijden of belijden? 

6. Kan ik er bemoediging uit putten? 

7. Is er iets nieuws over God te leren waarvoor ik Hem kan danken? 

8. Zijn er woorden van lofprijzing die ik kan beamen? 

9. Gaat het over een ervaring die ik ook gehad heb? 

10. Wat zijn de belangrijkste punten die de schrijver aan de orde stelt? 

 

Opdracht 

Schrijf op een post-it wat je als leerpunt uit dit hoofdstuk meeneemt. Plak het op een 

zichtbare plek, zodat je de komende week jezelf herhaaldelijk kan herinneren aan je 

voorgenomen besluit. Veel succes. 

 

Goede raad 

Mocht je opnieuw in de fout vallen? Sta weer op en hernieuw je besluit! Geef niet op! 


