
BEGIN EN EINDIG JE (SCHOOL)DAG 
GOED EN WIJS? 
 

 
Woorden kunnen jezelf en anderen opbouwen, maar ook afbreken. We kunnen met 
onze mond bemoedigen en zegenen, troosten en kwetsen, complimenten geven maar 
ook kleineren, schelden en vloeken. In dit artikel willen wij van KlasseTaal, de 
onderwijsafdeling van de Bond tegen vloeken, je aanmoedigen om na te denken over 
de woorden die je dagelijks spreekt.  

We gaan allereerst kijken naar de werking en de functie van taal. In het eerste hoofdstuk van 
Genesis lezen we dat God de Schepper een sprekende God is. En God zeide: Daar zij licht! 
en daar werd licht. Het bijzondere is dat God de mens dezelfde gave heeft geschonken. 
Tijdens een van je biologielessen heb je vast al een keer de werking van de stem en de 
stembanden bestudeerd. Wonderlijk en ingenieus hoe je klanken kunt voortbrengen. Met 
onder andere behulp van onze stem kunnen we met anderen communiceren. Aan je 
gedachten en emoties kun je woorden geven. Blijdschap, vreugde, angst, verwondering, 
gekwetstheid, verdriet, bewogenheid. Emoties uitdrukken in woorden, vangen in woorden. 
Onderschat het dus niet als mensen niet (goed)kunnen spreken door een gebrek of 
handicap. Of omdat iemand doof is en de woorden niet kunt horen. 

God had de mens goed gemaakt. Hij leefde in een rechte verhouding tegenover zijn 
Schepper. Alles was goed aan de mens. Ook zijn spreken was goed. Helaas is door de 
zondeval van Adam en Eva, goede taal niet meer vanzelfsprekend. Ook ons spreken is 
bezoedeld door de zonde. 

Koning Salomo, de schrijver van onder andere het Spreukenboek schrijft het volgende: 
“Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht 
eten.”. Je vindt deze tekst in de  Bijbel in Spreuken 18 vers 21. Koning Salomo, geeft 
hiermee aan dat de woorden die we zeggen kracht hebben. Zowel positief als negatief. 
Woorden hebben dus een lading en kunnen veel aanrichten. Wees je ervan bewust. 

Ook de Apostel Jacobus wijdt een hoofdstuk over het gebruik van de tong. In vers 2 
schrijft hij het volgende: Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet 
struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te 

houden. In vers 8-10 staat vervolgens: Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een 

onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. 

Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de 
gelijkenis van God gemaakt zijn. 



Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet 
geschieden. 

Woorden kunnen jezelf of anderen opbouwen, maar ook afbreken, beschadigen en kwetsen. 
We kunnen met onze mond bemoedigen en zegenen, maar ook kleineren, schelden en 
vloeken. Veel mensen schelden of vloeken zonder er bij na te denken en beseffen niet wat 
het effect kan zijn van grof taalgebruik. Maar wat als al de dingen die we uitspreken nou echt 
zouden gebeuren…. Laten we hiervoor eens kijken naar drie voorbeelden. 

1. Stel je eens voor hoe het zou zijn als jij iemand uitscheldt en zegt dat hij of zij  “dood 
kan vallen” en deze ook echt dood neervalt.  

2. Of wat als je vloekt met een van de meest gebruikte zelfverwensingen ook wel bekent 
als GVD en God ook daadwerkelijk zou doen waar jij om vraagt en Hij dus jou voor 
eeuwig verdoemd…. 

3. Of je scheldt iemand uit voor kankerlijder, en die persoon krijgt werkelijk kanker. 
 

- Tijdens een van onze gastlessen vertelde een leerling dat hij een vreselijke hekel had 
aan het  scheldwoord ‘val dood’. Zijn vader was namelijk tijdens het werk in de bouw 
van een grote hoogte gevallen en op slag dood.  
 

- Als je de GVD vloek gebruikt, dan ben je eigenlijk omgekeerd aan het bidden. In 
plaats dat je vraagt om zegening vraag je om je eigen ondergang. Tijdens een 
gastles op een openbare VO school werd de betekenis van deze vloek besproken. 
Na de les kwam een leerling met de volgende opmerking: “Ik weet niet zeker of God 
wel of niet bestaat? Als Hij bestaat dan is Hij in staat om mij te verdoemen. Dus om 
geen risico te lopen zal ik voortaan het vloeken nalaten!” Dit is wat je noemt: 
bewustwording! 
 

- Op een MBO vertelde een student dat ze jaren had gescholden met het woord 
‘kanker’. Als zij daarop werd aangesproken dan beriep ze zich op de vrijheid van 
meningsuiting. Tot haar eigen moeder kanker kreeg en overleed. In de les 
verwoordde zei het als volgt: “Nog nooit had ik kanker meegemaakt, tot dat mijn 
eigen moeder het kreeg. Toen zag ik pas wat deze vreselijke ziekte echt was. Ik heb 
er spijt van dat ik het zoveel gezegd heb. Ik heb onnodig anderen gekwetst.” Een 
harde leerschool.  

 

Wie wijs is luistert naar de ervaringen van anderen en leert er wijze lessen uit te 
trekken. Het Spreukenboek zegt hierover in hoofdstuk 2 vers 2 en 10-11 het 
volgende: Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid 

neigt. Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn, en de wetenschap voor uw ziel zal liefelijk 
zijn; Zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden, de verstandigheid zal u behoeden. 
In Spreuken 4 vers 5-6 staat: Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet 
van de redenen mijns monds. Verlaat ze niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u 
bewaren. Wat een wijze lessen kunnen we voor ons eigen leven hieruit halen. 

 

In Efeziers 4 vers 29 en 31 roept Paulus op om geen vuile woorden te gebruiken en niet te 
vloeken. In plaats van die dingen te doen zegt Paulus dat het beter is om woorden te 
gebruiken die mensen helpen, die ze opbouwen. 

Een bekend gezegde luidt: Waar je mee omgaat, daar wordt je mee besmet. En dat geldt 
ook voor je taalgebruik. Als jij met vrienden omgaat voor wie vloeken en schelden heel 
normaal is, dan kan het zo maar zo zijn dat dit steeds gewoner voor je wordt. Maar ook 
bestaat het gevaar dat je het ongemerkt gaat overnemen.  



Het is dus belangrijk dat we constant alert blijven en nadenken welke invloed woorden op 
ons hebben. Het is belangrijk dat we dicht bij God blijven, want als we afwijken van Zijn 
rechte spoor, kunnen negatieve dingen een te grote invloed op ons krijgen. 

Het bekende kinderliedje zegt: Lees je Bijbel, bidt elke dag, dat je groeien nog. Groeien in de 
vrucht van de Geest. Galaten 5 vers 22 zegt: Maar de vrucht des Geestes is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
matigheid. Sta je hiervoor open? God heeft in en door Zijn Zoon Jezus Christus zoveel te 
bieden. 

Denk na over wat je zegt en wees hierin een voorbeeld voor je omgeving, voor je vrienden 
en vriendinnen en voor je klasgenoten. Binnen en buiten de school. Er wordt op je gelet. Ben 
je een voorbeeld voor andere, ten goede of ten kwade? Laat je zien dat je christen bent? 
Een volgeling van de Heere Jezus. 

We zijn geschapen om God de lof te geven. Hij is het waard. Hij gaf Zijn Zoon Jezus Christus 
aan deze wereld, verloren in zonde en schuld. God biedt verlossing aan. Zie het Lam van 
God dat de zonden der wereld wegneemt. Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Zouden wij zo’n grote God niet eren, loven en prijzen. David eindigt het boek Psalmen met 
de prachtige zin: Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah! 

Laat je elke dag weer onder-wijzen door Zijn Woord. In het woord onderwijzen zit het woord 
wijs. Dat wensen we jou toe. Daar heeft de samenleving dringend behoefte aan. Wijze 
mensen die leven in de vreze des HEEREN. De vreze des HEEREN is het beginsel der 
wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. Spreuken 9 vers 10. 
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEERE. Wanneer we ontzag voor de HEERE 
hebben, Hem gehoorzamen, Zijn wil doen, dan zullen we groeien in wijsheid. Met deze 
wijsheid kunnen we tot zegen zijn van vele mensen, tot eer van God. 
Laten we dus wijs zijn. Allereerst door niet alleen te leven voor onszelf. Vervolgens door God 
om wijsheid te vragen en deze in te zetten. Tot slot door vol ontzag voor God gehoorzaam te 
blijven en te ontvangen uit die Bron van Wijsheid. 

 

Deze overdenking willen we eindigen met enkele prachtige lessen van nogmaals Koning 

Salomo: In Spreuken 4 vers 20-27 staat:  

Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw 
ogen, behoud ze in het midden uws harten. Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, 
en een medicijn voor hun gehele vlees. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want 
daaruit zijn de uitgangen des levens. Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de 
verdraaidheid der lippen verre van u. Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht 
voor u heen houden. Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn. 

Wijk niet ter rechter hand of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade. 

 

Een gezegend schooljaar toegewenst. Vraag elke dag om wijsheid, inzicht, kennis, 

onderscheidingsvermogen, bewogenheid en liefde. Hij wil erom gebeden worden en het ook 

schenken! 
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