
Overdenking bij de start van het schooljaar 2021-2022 

 

Luisteren – fluisteren - praten – roepen – schreeuwen – bulderen 

 

Beste Leerling, 

 

Een nieuw schooljaar kun je een beetje vergelijken met de overgang van het oude jaar naar het 

nieuwe jaar. Na de zomervakantie begin je weer aan een nieuwe schoolperiode. We kijken terug op 

weer een bijzonder schooljaar. Veel onlinelessen, weinig op school en je klasgenoten heel weinig 

gezien. Wat brengt zo’n coronacrisis veel teweeg. Jullie zullen daar allemaal verhalen over kunnen 

vertellen. De coronacrisis heeft ook heel veel tongen losgemaakt. Van uiterst positief tot uiterst 

negatief. Van vriendelijk tot zeer grof. Van sociaal bewogen tot asociaal gedrag. Elke verandering in 

de samenleving zorgt voor een veelheid van stemmen. Mensen laten graag horen hoe ze over 

maatschappelijke zaken denken. Er wordt op heel veel verschillende wijze gecommuniceerd. 

Fijnzinnige sprekers, scherpslijpers, meepraters, polderaars, diepzinnige denkers, schreeuwers, 

stillen, luisteraars, mopperaars, achterdochtige praters, opruiers, sociaal bewogen praters, 

bruggenbouwers, slopers, invoelende praters. Wat een diversiteit aan communicatie. Een ding staat 

vast: het is onmogelijk om niet te communiceren. Maak maar eens een rondgang langs de sociale 

media en je zult al de genoemde groepen tegenkomen.  

Boven deze overdenking staan 6 wijzen van communiceren. Je ziet er een opklimmende lijn in. Van 

stil naar orkaankracht. Uiteraard hebben we niet voor niets luisteren als eerste genoemd. De dichter 

van Psalm 62 vers 1 zegt: ‘Mijn ziel is immers stil tot God.’  Daar begint het mee. Stil-worden. Dan pas 

kunnen we de ander echt horen. Dan pas kunnen we God echt horen. Als andere stemmen stil 

worden: de fluisteraars, de praters, de roepers, de schreeuwers en de bulderaars. Als we de 

volumeknop in ons eigen hoofd even op stil zetten. Iemand heeft eens gezegd: ‘Eerst begrijpen, dan 

begrepen worden. Eerst luisteren dus. Veel mensen in onze maatschappij slaan de woorden 

luisteren, fluisteren en praten over en beginnen direct te roepen, te schreeuwen en te bulderen. 

Toch is er niets fout aan roepen en schreeuwen. Het maakt wel uit hoe en waarom je roept en 

schreeuwt? De dichter van Psalm 86 zegt: 6.HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide 

smeekbeden. 7.In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij. Ook de dichter 

van psalm 42 zegt:  2.Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o 

God! Wat een heilzaam roepen is dit. Ik nodig je uit dit dagelijks te doen. Luisteren, fluisteren, 

praten, roepen en schreeuwen in je binnenkamer. Zo begin je het nieuwe schooljaar goed. God laat 

een bidder niet staan!  

Naast deze geestelijke en  heilzame manier van communicatie, is er ook veel on-geestelijk en heilloos 

roepen. Mensen breken elkaar via de sociale media af met woorden. Vlijmscherpe en kwetsende 

woorden. Mensen lijken elkaar niet meer te sparen. Modder gooien en elkaar publiekelijk de maat 

nemen. Het gevolg van dit alles: verharding, verwijdering, verruwing, tegenstellingen, ruzie, 

bedreigingen. Voor je er erg in hebt, doe je er aan mee, word je er in meegezogen. Hoe wil je dit 

nieuwe schooljaar beginnen? Best een vraag waard! Waar wil je naar luisteren? Wat wil je fluisteren? 

Waarover wil je praten? Wat ga je roepen? Wat ga je van de daken schreeuwen? Over wie wil je gaan 

bulderen? Tijdens mijn gastlessen laat ik altijd de meest gevoelige gebieden in het leven van mensen 

zien. Het bijzondere is dat we bijna alle vloek- en scheldwoorden kunnen linken aan deze gebieden. 



Hier komen ze: Geloof, ziekten, handicaps, afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, familie, 

uiterlijk, geslachtsdelen. Tegenover deze negen gebieden wil ik de 9 vruchten uit Galaten 5 vers 22 

zetten:  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Schrijf deze 9 vruchten eens op een kaartje en begin je dag met het vragen van deze vruchten in je 

dagelijkse wandel. Vraag of de HEERE je deze vruchten wilt schenken, vraag om de groei hiervan, dat 

ze in je leven mogen rijpen, zodat je ze kunt uitdelen. Vruchten deel je pas uit en zijn pas smakelijk 

als ze rijp zijn. Je wordt er een mooi mens van. Het zal niet ongemerkt blijven. Anderen plukken er de 

goede vruchten van maar je plukt er zelf ook de vruchten van. Je wordt een prettig, vriendelijk en 

integer mens om mee om te gaan. In je gedrag en je taalgebruik zullen deze vruchten zichtbaar 

worden. Zeker weten! Wat een mooie start van het nieuwe schooljaar. Een fijne schooltijd 

toegewenst onder de zegen van God. Ter overdenking sluiten we af met toepasselijke woorden van 

de apostel Paulus in de brief aan Efeze, hoofdstuk 4:  

 
20Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 
21als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 
22namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens  aflegt, die te gronde gaat 
door de misleidende begeerten, 
23en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 
24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware 
rechtvaardigheid en heiligheid. 
25Leg daarom de leugen af  en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van 
elkaar. 
26Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 
27 en geef de duivel geen plaats. 
28Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen,  maar zich liever inspannen om met de handen goed 
werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. 
29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat 
het genade geeft aan hen die het horen. 
30En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag  van de 
verlossing. 
31Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle 
slechtheid, 
32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en  vergeef elkaar, zoals ook God in 
Christus u vergeven heeft. 
 
 
Hartelijke groet, 
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