
Eerbied voor God en respect voor de mens 
Het verhaal gaat dat woestijnvader Agatho drie jaar lang een steen in zijn mond hield tot hij geleerd had te 

zwijgen. 

‘Twee jaar doet een mens erover om te leren spreken, vijftig jaar om te leren zwijgen.’ (E. Hemmingway) 

‘Spreken is zilver en zwijgen is goud.’ 

Beste student, 

Op mijn bureau staat een ansichtkaart met daarop de volgende tekst: “Je geeft onkruid toch ook 

geen water?” 

Hier moest ik aandenken toen ik begon met het schrijven van dit artikel voor jullie school. Het 

nieuwe schooljaar is weer begonnen. Vijf van de zeven dagen zit je weer in de schoolbanken. Een 

nieuw jaar. Nieuwe uitdagingen. Nieuwe kansen. Wat hebben wij hierbij allemaal de zegen, nabijheid 

en bescherming van onze God nodig. Daarom is het goed om de dag met Hem te beginnen en met 

Hem te eindigen. In ons keuken waar wij eten staat een bordje met daarop de mooie tekst: ‘Het 

gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.’ In mijn gedachten zet ik daar graag 

een zinnetje tussen: ‘En het scharnier daartussen.’ Alles draait om Hem die ons in Zijn genade weer 

een dag heeft gegeven. We doen onszelf echt te kort als we dat alleen maar op zondag doen. Heel de 

week ontvangen we via onze mobiel (Facebook, Instagram etc.) berichten over hoe je je moet 

kleden, hoe je je moet gedragen, wat je moet eten, hoe je moet denken, wat wel en niet normaal en 

goed is, hoe je identiteit moet zijn. Als gastdocent Taal en Respect wens ik je een goed, gezellig, 

leerzaam, vormend en bovenal gezegend schooljaar toe. Iedereen binnen de school van jong tot oud 

heeft recht op een fijne schooltijd. Een werk- en leerplek, een ruimte waar je je veilig en 

gewaardeerd voelt. Waar je gezien en gekend wordt. Waar je jezelf mag zijn! Dat zijn nogal grote 

woorden! Dat zijn nogal uitdagingen! Hoe maken we dat concreet? 

Taal en respect spelen een belangrijke rol om het bovenstaande te realiseren. Eenvoudiger gezegd: 

om het handen en voeten en een stem te geven. Je manier van spreken heeft invloed op je 

omgeving. Woorden zijn dragers van een boodschap. In woorden kun je positieve en negatieve 

emoties en boodschappen stoppen. Woorden (taalgebruik) kunnen op anderen anders overkomen 

dan je misschien had bedoeld. Jouw grap kan helemaal verkeerd opgevat worden en totaal verkeerd 

uitpakken. Woorden kunnen bedreigend zijn,  in verlegenheid brengen, bang maken, aanzetten tot 

haat en spot, troosten, bemoedigen, vooruit helpen, een lach en een traan opwekken. Woorden 

hebben impact en kracht. 

Als je mensen vraagt of ze met respect behandeld willen worden, dan is het antwoord hierop 

voorspelbaar. Natuurlijk wil je met respect worden behandeld. Dat wil iedereen. Daarom is 

wederzijds respect belangrijk en onmisbaar. En, het is ook nog eens een Bijbelse opdracht. In de 

samenvatting van de Wet zegt Jezus Christus dat wij elkaar moeten liefhebben. Een opdracht die 

dagelijkse oefening vraagt. Dit kun je de hele dag oefenen, omdat je elke dag anderen om je heen 

hebt. Dus, oefenmateriaal genoeg. Je leefruimte wordt een oefen-leer en werkruimte.  

Positieve en opbouwende woorden spelen hierin dus een grote rol. Vriendelijke woorden zijn als 

bloemetjes. Negatieve woorden zijn als bommetjes. Wil je dit nieuwe schooljaar een 

bommetjesgooier zijn of een bloemenuitdeler? Je keuze is heel bepalend voor de sfeer op school en 

in de klas. Wat je aandacht geeft groeit! Spreuken 4 vers 23 en 24 zegt het zo: Bescherm je hart 

boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Doe weg van jou valsheid 



van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Uit een fles vol met melk schenken we 

melk. Logisch. Wat je in je hart stopt komt er ook weer uit zegt de Bijbel! Anders gezegd: ‘Waar je 

hart vol van is, daar loopt je mond van over.’ Welke woorden wil je in je hart stoppen en laten 

groeien? Wat laat je haken in de wanden van je hart en denken? Wat heb je liever in je (taal)tuin? 

Lees ( hoofd en hart). Vriendelijke of onvriendelijke woorden? Opbouwende of afbrekende woorden? 

Troostende of kwetsende woorden? Zegenende woorden of vervloekende woorden? Bloemen of 

onkruid? Weet je nog waarmee we dit artikel begonnen? “Je geeft onkruid toch ook geen water?” 

Als je wilt groeien in wijsheid en ware kennis, dan wil ik je de volgende uitdaging en overweging 

meegeven:  Het boek Spreuken heeft net zoveel hoofdstukken als de dagen(31) van een maand. Elk 

hoofdstuk heeft ongeveer 30 verzen. Verdeel elk hoofdstuk in twee delen (gemiddeld 15 verzen) en 

lees deel 1 in de ochtend en deel 2 in de avond. Elk deel van 15 teksten kost je ongeveer 2 á 3 

minuten X 2 = 5 á 6 minuten. Waar hebben we het over op een dag van 24 uur. Toch zijn dit 

gezegende minuten. Bezig zijn met het Woord van God is levens veranderend. En je groeit erdoor in 

“wijsheid”. Schrijf Gods Woorden op de tafel van je hart en je zult merken dat je in woord en daad 

anders met je omgeving zult omgaan! En…je omgeving zult het ook merken! 

Begin en eindig je school(dag) goed! Iedereen wordt er beter van en je eert er je Schepper mee! 

Geestelijk huiswerk, dagelijks werk en een levenswerk. Een gezegende schooltijd toegewenst! 

Sjors van der Kraan, gastdocent KlasseTaal 
  


