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Woorden zijn wortels1  

Onderbouw 

Enkele Bijbelse wijsheden bij onze woorden 

‘Woorden zijn levende dingen. Ze planten zich in grote getale voort, …, komen samen en gaan weer 

uiteen, zinken weg en komen weer bovendrijven, ….’2 

_______________________________________ 

Spreuken 15:1.  
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen. 
 
Spreuken 18:21. 
Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten. 
 
Colossenzen 4:5. 
6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een 
iegelijk moet antwoorden. 
 
 

*** 
 

De prachtige, woorden hierboven van de Chinese schrijver Han Chaogong, staan op een kaartje in 
mijn studeerkamer. Zodra ik op mijn kamer aan het werk ga, zoeken mijn ogen bijna automatisch de 
woorden van Han Chaogong. ‘Woorden zijn levende dingen. Woorden zijn wortels.’ Zo aan het begin 
van het nieuwe schooljaar, willen we stilstaan bij de woorden van Han Chaogong én bij enkele 
teksten uit het Oude- en Nieuwe Testament, die je zojuist hebt meegelezen. 
 
Woorden kunnen veel in gang zetten. Woorden kunnen veel situaties in het leven roepen. Woorden 
gebruiken we de hele dag. Woorden hebben wortels. Woorden zijn dragers van een boodschap. 
En…zoals je vast wel weet: ‘wat je aandacht geeft groeit.’ Wat voor gedachten en gevoelens stoppen 
we in onze woorden? Wat willen we ermee bereiken? Wat is het doel van onze woorden? Wat willen 
we tot leven roepen? Wat willen we laten ontkiemen? Wat willen we laten groeien? Zomaar wat 
vragen om bij stil te staan, om over na te denken. 
 
Woorden kunnen op veel manieren worden uitgesproken: bevelend, vriendelijk, vertroostend, 
opschepperig, vernederend, racistisch, respectvol, hatelijk, eervol, discriminerend, oprecht, 
huichelachtig, hoopvol, godslasterlijk, lof prijzend, dodelijk, aangenaam. Zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Al deze soorten ‘ingepakte’ taal doen iets bij anderen en bij onszelf. Ja, je hoort het goed: 
ook bij onszelf. Wat je aandacht geeft groeit zeiden we al eerder. Wie de bal kaatst, kan hem terug 
verwachten. Woorden kunnen als pijlen zijn en veranderen in boemerangs. Wie een kuil graaft voor 
een ander valt er zelf in. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet.  Zomaar 
wat spreekwoorden en gezegden die ook kunnen slaan op onze overdenking. In welke grond willen 
we woorden strooien, laten ontkiemen, laten wortelen, laten groeien en wat voor vruchten zullen ze 
voortbrengen? Smaakvolle, aangename, vrolijk makende vruchten of bittere, ziekmakende vruchten? 
 
De Bijbel geeft ons veel aanwijzingen hoe we kunnen omgaan met onze taal, met onze woorden. Het 
Oude- en Nieuwe Testament staat er vol mee. We zullen enkele van deze aanwijzingen bekijken. 

 
1 Deze titel vond ik in het boek van Mark Leenhouts, Chinese literatuur van nu, Aards maar bevlogen, blz.72. 
2 Han Shaogong, Chinese schrijver. 



 
Twee spreuken hebben we uit het Spreukenboek gehaald. Woorden kunnen toorn (boosheid, kwaad) 
oproepen, maar ook grimmigheid (dreigend) verminderen. Spreuken 18 vers 21 zegt zelfs dat dood 
en leven door de tong worden veroorzaakt. Paulus zegt dat mensen zouteloos kunnen spreken. 
Pesten en uitschelden zijn zulke vormen. Dus onaangenaam! Zonder enig gevoel. Hard. Pijnlijk. Vaak 
zonder rekening te houden met de gevolgen. Daarom zegt Paulus dat onze woorden ‘te allen tijde’ 
aangenaam moeten zijn. Elke dag. Elk moment. Dit is de goede christelijke opstelling. Woord en 
daad. Met zout besprengd. Smakelijke woorden. Vriendelijke woorden. Daar mogen we elke dag 
Gods hulp bij vragen. Want vanzelfsprekend is dat niet. Hoe vaak laten we ons niet gaan in onze 
woorden. Op sleeptouw nemen door onze gevoelens. Hoe vaak passen we ons taalgebruik aan?  
Vloeken onze vrienden, vloeken we dan ook? Pesten klasgenoten, pesten we dan mee? Of durf jij te 
laten zien dat het ook beter kan? Heb je de moed om anders te zijn? 
 
We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Elke dag gebruiken we gemiddeld 16.000 
woorden. Woorden doen ertoe. Woorden hebben kracht. Gods Woord maakt ons daar steeds weer 
van bewust. Wil je zegenen of vervloeken zegt de apostel Jakobus in het 3e hoofdstuk van zijn brief.  
 
We hebben een uitdagende vraag voor jou dit nieuwe schooljaar! Anders gezegd: we willen je dus 
uitdagen! 
 
Zullen we dit jaar goed beginnen? Samen-werken aan een taalvriendelijke én taalveilige school? 
Samen gaan voor vriendelijke, respectvolle taal. Richting je, Maker, Schepper en richting je naaste! 
Samenwerken aan een veilige leer- werk- en leefomgeving. Een ruimte waar iedereen gezien wordt 
en zich geaccepteerd weet. Een plek om je thuis te voelen. Een prachtige uitdaging voor ons 
allemaal. Van brugklas tot examenklas. Van leerling tot medewerker. Op het schoolplein, in de aula, 
in de gangen, in de klas, in de personeelskamer, in de computerruimtes. Overal! We kunnen dit 
samen voor elkaar brengen. Samen staan we sterk. Samen bouwen aan… een school waar taal niet 
buitensluit, vernederd, kwetst, vloekt, beledigd, pest. Maar waar taal binnensluit, respecteert, blij 
maakt, vriendelijk is, aangenaam, gezouten is. Een school waar medewerker en leerling de Naam van 
God eert en de naaste respecteert. Respectvolle taal geeft kleur aan de omgeving.  
 
Wat mooi als je dagelijks in zo’n school kan werken én leren én leven. Gods Woord roept ons er toe 
op! Jezus Christus roept ons er toe op. Volg Mij. Het is een uitdaging maar ook een opdracht. We 
voelen ons er allemaal beter door. Een prachtige uitdaging toch om voor te gaan. Doe je mee? Sluit je 
je aan? Dan wordt het een bijzonder schooljaar. Woorden hebben wortels.  
 
Een goed, veilig, fijn, taalvriendelijk, respectvol en gezegend schooljaar toegewenst. Voor jullie 
allemaal! Niemand uitgezonderd! Welkom! 
 
Vraag. Paulus vergelijkt aangename woorden met zout. Wat voor werking heeft zout? Hoe kun je dit 
toepassen op woorden? 
 

Vriendelijke groet. 

Het team van KlasseTaal 

 

Leestijd: 6 minuten. 


