
 
 

De aanval op Nonoath 
   
 
Licht en duisternis ontmoeten elkaar. Nonoath is een samenvoeging van de Engelse woorden: 
no (of non) en oath (= geen vloekwoord). De twee dorpen in de buurt heten: Curse (vloek) en 
Harsh voice (grove/harde stem)  
 
 
Het dal Pure 
Toom en Bit zijn twee bevriende, uiterst aardige en enigszins onnozele jongens die in de stad 
Nonoath wonen. Op een dag krijgen zij een ontmoeting met Curse en Harsh Voice. 
De stad waarin zij wonen ligt in een dal, genaamd, Pure, en dat betekent ‘rein’ en is 
omgeven door hoge met bomen begroeide bergen. Op een van de bergen ontspringt de 
rivier Pure Water. In de herfsttijd treedt Pure Water buiten haar oevers, en zorgt zodoende 
voor een vruchtbaar gebied. Om de stad ligt een diepe gracht met drie ophaalbruggen. 
De hoofdingang zit aan de oostkant, de twee andere ophaalbruggen aan de zuid- en 
noordkant. De stad ligt in een vruchtbaar gebied en heeft een strategische ligging. De stad 
Nonoath leeft al jaren lang in de nabijheid  van een tweetal dorpen die aan de rand van het 
gebergte zijn gebouwd. Ze weten niet van elkaars bestaan omdat ze elkaar nog nooit hebben 
ontdekt. 
 
Eerbied en respect 
De dorpen Curse en Harsh voice vechten al vele jaren tegen elkaar omdat ze beiden heel 
graag het hele vruchtbare dal Pure in bezit willen krijgen. Tijdens deze langdurige oorlogen 
hebben onbekende mensen in het dal een nederzetting gebouwd. Omdat de dorpen Curse 
en Harsh voice voortdurend in oorlog waren, hebben de mensen van deze nederzetting de 
tijd gehad hun woonplaats te verstevigen met muren en een diepe gracht er omheen te 
graven. 
De schoonheid van de natuur maakt een geweldig diepe indruk op de inwoners van deze 
nederzetting, die inmiddels is uitgegroeid tot een stad met de prachtige naam: Nonoath. 
 De inwoners geloven in God en hebben veel eerbied voor Hem. Langzamerhand groeit er 
ook een diepe eerbied voor de prachtige natuur die hen dagelijks omringt. Alle jaargetijden 
zijn adembenemend schoon. Het water van de rivier is glashelder en gezond. De mensen van 
de nederzetting zijn zich in steeds toenemender mate bewust van de rijkdom die God hen 
heeft gegeven. God ontvangt elke dag van alle inwoners de lof de eer, aanbidding en dank. 
Boven de oostelijke stadspoort staat in gouden letters de tekst: ‘Alles wat adem heeft, love 
de HEERE.’ 
 
Verwondering en dankbaarheid 
De heerlijke en vredige omgeving maakt de inwoners gelukkig en beschaafd. De sfeer is goed 
en men wil dit zo houden. 
De stadsraad heeft een aantal regels opgesteld die de goede en vriendelijke sfeer moeten 
waarborgen.  
De stadsraad heeft de volgende stadsregels opgesteld: 

1. Heb eerbied voor God en geef Hem elke dag de eer 



2. Lees je Bijbel, bidt elke dag dat je groeien mag 
3. Toon respect voor elkaar en de natuur 
4. Ga zorgvuldig om met je taalgebruik richting God en je naaste 
5. Kijk naar elkaar om en zorg goed voor elkaar 
6. Leef elke dag in verwondering en dankbaarheid voor al het goede 

 
De ontdekking 
De inwoners van Curse en Harsh voice ontdekken op een dag de nieuwe bewoners in het dal 
Pure. 
Na deze onthutsende ontdekking dat ze in het dal niet alleen zijn, sluiten Curse en Harsh 
voice  na lang onderhandelen op een dag een verbond  waarin ze afspreken om niet meer 
tegen elkaar te strijden maar samen te strijden tegen hun nieuwe gemeenschappelijke 
vijand in het dal Pure. De inwoners van Nonoath. De tekst die ze hebben ontdekt boven de 
stadspoort van Nonoath hebben ze brutaal en oneerbiedig verandert in: ‘Alles wat adem 
heeft, vecht mee.’ 
 
Verspieders 
De inwoners van Curse en Harsh Voice  beleggen een vergadering waarin de aanvalsstrategie 
wordt besproken. 
Eén van de oude dorpsleiders stelt voor om verspieders te zenden en te inspecteren waar de 
zwakke plekken van de stad en zijn inwoners zijn te ontdekken. 
Alle leden van de vergadering stemmen in met dit verstandige voorstel. Twee mannen 
worden naar de stad gestuurd en proberen zich zo onopvallend mogelijk te gedragen. 
Lopend door het dal Pure komen de beide verspieders onder de indruk van de schoonheid 
van het dal. Komend bij de stadspoorten worden de beide mannen op zeer vriendelijke wijze 
begroet. Tijdens hun rondwandeling valt hen direct de vriendelijkheid en vrolijkheid van de 
mensen op. Iedereen begroet elkaar. Ze horen, in tegenstelling, tot hun eigen dorpsgenoten 
niemand vloeken, schelden en roddelen. 
De verspieders ontdekken dat de enorme dikke stadsmuren heel sterk zijn. Er is in de muur 
rondom de stad geen enkele zwakke plek te ontdekken. 
 
Aanvalsplan 
De verspieders besluiten naar hun dorpen terug te keren. Als de raad weer samen is, doen 
de twee verspieders verslag over hun bevindingen. 
De stadsmuren zijn onverwoestbaar. Ook vertellen de beide mannen van de vrolijkheid en 
bijzondere vriendelijkheid waarmee de inwoners met elkaar omgaan. 
De oude dorpsleider gaat staan en maant de aanwezigen om stilte. Dan houdt hij de 
vergadering voor dat hij weet wat het sterkste wapen en tevens de zwakste plek van de 
inwoners van Nonoath is. 
Hun vriendelijkheid en vrolijkheid. Het respectvol omgaan met elkaar. Hun geloof en liefde 
voor God en elkaar. Dit maakt hen geestelijk en mentaal sterk en is een bron van energie. 
Dit sterkste wapen is tegelijkertijd hun zwakste plek. Deze krachtbron moet gebroken 
worden. Onze wapens bestaan dit keer niet uit zwaarden, speren en dolken. En ook geen 
geweld met woorden krijgt deze inwoners op de knieën maar beïnvloeding van hun geloof 
en gedrag! 
 
Verdeeldheid zaaien 



Hun geloof moet worden omgezet in ongeloof. Hun vrolijkheid moeten wij omzetten in 
neerslachtigheid. Hun vriendelijkheid moet worden omgezet in boosheid. Hun eenheid moet 
worden omgezet in verdeeldheid. Respect moet worden omgezet in haat en liefdeloosheid. 
Kortom: enkelen van ons gaan daar verdeeldheid en haat zaaien zodat de mensen tegenover 
elkaar komen te staan. Hun beschaafdheid in woord en daad moet worden omgezet in 
asociaal gedrag en uitmonden in ruwe en grove taal, vloeken, liegen, bedriegen, roddelen en 
vechten. De Stad Nonoath moet veranderen in een Curse en Harsh Voice in het kwadraat. 
Een verdeelde en tegen zichzelf gekeerde bevolking is een zwakke en gemakkelijke prooi. 
Als wij hen innerlijk hebben verzwakt, zijn de stad en het dal binnen afzienbare tijd van ons. 
Alle raadsleden zijn geweldig enthousiast over dit wijze en listige plan. 
 
Toom en Bit en de Taalverruwers 
Er worden twee geslepen, ruwe, nietsontziende, vloekende en scheldende mannen 
uitgezocht om deze klus uit te voeren en te klaren. 
Hun opdracht luidt: meng je eerst met sluwe nepvriendelijkheid onder het volk en zoek naar 
de meest onnozele en vriendelijkste inwoners van Nonoath. 
Probeer deze personen langzamerhand met list en bedrog te beïnvloeden Probeer hun 
geweten te beschadigen. Probeer hun eerlijkheid te doorbreken. Probeer hun nette taal te 
bevuilen met grove taal en vloeken.  
Na enkele uren hebben de ervaren taalverruwers  een gemakkelijke prooi gevonden. Twee 
uiterst vriendelijke en enigszins onnozele jongens genaamd, Toom en Bit. Na enkele 
gesprekken laten de mannen de onnozele Toom en Bit even met rust om op de uitwerking te 
letten. Toom en Bit gaan direct naar de stadsraad en vertellen opgetogen over hun 
ontmoeting met de beide taalverruwers. Wij hebben een nieuwe vorm van taal ontdekt! 
Toom en Bit herhalen de woorden van de beide mannen. 
 
Groot alarm 
De stadsraad slaat direct groot alarm en laat de poorten (lees: harten) sluiten. Zij roept de 
gehele bevolking samen en wijst hen op de indringers. De raad maakt duidelijk dat de 
invloed van deze mannen fataal is voor de geestelijke kracht van de bevolking. Zij wijst de 
bevolking op de regels. Laat je innerlijk niet bevuilen. Houd je taal schoon. Blijf dicht bij God. 
Ga respectvol met elkaar om. Misbruik Gods naam niet. Dit is jullie kracht en schoonheid. 
Laat deze schoonheid je niet ontnemen. Meegaan betekent onze ondergang. Laten we het 
goede voorbeeld geven en onze deugden in stand houden. De stadsraad roept de bevolking 
op om elke dag naar de teksten te kijken die aan de muur van het stadhuis hangen: ‘Behoed 
uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens’ en ‘Laat uw 
vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn’. 
 
De verandering 
De bevolking roept in koor: ‘wij zullen gehoorzamen’.  
De beide taalverruwers staan onopvallend tussen de menigte mensen. De toespraak heeft 
enorme indruk op hen gemaakt. 
Het enthousiasme van de mensen veroorzaakt bij de beide mannen een vreemd gevoel. 
Tegenover elkaar geven ze toe dat ze zich in deze stad fijner en veiliger voelen dan thuis. 
De beide mannen besluiten, bij wijze van test, om op hun taalgebruik te letten en willen 
kijken of ze zich daardoor beter gaan voelen. 



Na enige dagen voelen de mannen zich steeds fijner, vrediger, dankbaarder en gelukkiger 
worden. Beiden besluiten om niet meer terug te keren naar hun stad. Hier is het leven goed. 
 
In Curse en Harsh Voice kijken de leden van de raad, reikhalzend uit naar de komst van de 
beide mannen. 
 
De grote leegloop 
Maanden verstrijken. De stadsraad besluit een nieuw tweetal naar Nonoath te sturen. Ook 
deze mannen keren niet meer terug. De stadsraad besluit de strijd niet op te geven en 
telkens worden er steeds grotere groepen naar Nonoath gestuurd. 
Uiteindelijk zijn alleen nog maar de leiders van de stad overgebleven. Curse en Harsh Voice 
zijn lege steden geworden. 
De leiders komen tot de conclusie dat de complete bevolking de leiders om de tuin heeft 
geleid. 
Ze willen ons gewoon niet laten delen in de overwinning en Pure en Nonoath voor zich 
alleen hebben. 
De leiders besluiten uiteindelijk de stoute schoenen aan te trekken en zelf maar de stad te 
veroveren. 
Komend bij de poorten van Nonoath worden de leiders door een enorme massa mensen 
welkom geheten. 
 
Nieuw leven 
Tot hun enorme verbazing zien de leiders dat deze mensen tot hun eigen bevolking behoren. 
De beide mannen die als eerste er op uit waren gestuurd, vertellen hun geweldige 
ervaringen, getuigenis en verandering. Jezus Christus is voor hun zonden aan het kruis 
gestorven. Zo mochten ze door het geloof in Hem nieuw leven ontvangen. Van de dood 
opgestaan in een nieuw leven. 
De leiders werden hierdoor zo geraakt in hun hart dat ze tot de conclusie kwamen dat geloof 
in God, vergeving van zonden, leven in dankbaarheid, schone taal, vriendelijkheid en respect 
het beste zijn om in eenheid, saamhorigheid, liefde, dankbaarheid en veiligheid te leven. 
De oude bevolking van Curse en Harsh Voice besluiten om hun oude steden in brand te 
steken, alle sporen uit te wissen en voortaan in Nonoath te blijven.  
Zo was de bevolking met duizenden gegroeid. Zo kreeg God van nog veel meer mensen de 
eer en lof en aanbidding! Nonoath was uitgegroeid tot een geweldig grote stad. Elke dag 
dronken de inwoners het heerlijke en reine water van de rivier Pure met volle teugen. De 
nieuwe inwoners voelden zich enorm thuis in hun nieuwe woonplaats, samen met God hun 
Schepper. Met een nieuwe eerbiedige, vriendelijke en respectvolle taal, met hun nieuwe 
vrienden en bovenal nu ze God kennen, voelden ze zich de gelukkigste mensen op aarde! 
 
Sjors van der Kraan 
Gastdocent VO/MBO 
KlasseTaal 
Onderwijsorganisatie van de Bond tegen vloeken 
  
 
 
 



 
 


