
Wijze spreuken en gezegden 

 

• 1. Zoals de damp voor een oven, de rook voor het vuur, zo gaan scheldwoorden voor 

doodslag. 

• 2. Wie zal een wacht stellen voor mijn mond, een scherpzinnig zegel op mijn lippen 

opdat ik niet plotseling ten val kom en mijn tong mij te gronde richt. 

• 3. De dwazen dragen het hart op de tong. De wijzen dragen de tong in het hart. 

• 4. Menige zwijger wordt voor wijs gehouden, menige prater maakt zich gehaat. 

• 5. Geloof niet ieder woord. Menigeen struikelt in een woord. Wie is er die met zijn 

tong niet struikelt? 

• 6. De dwaas krenkt door zijn wrevelige woorden. Het geschenk van een nijdig mens 

doet de ogen tranen. 

• 7. De lippen van een vijand zijn zo zoet als honing, maar zijn hart beraadt zich erop 

om je in een kuil te laten vallen. 

• 8. Een werkstuk wordt geprezen om de meesterhand van de maker. De leider van 

een volk geldt als wijs vanwege zijn woord. 

• 9. Wees snel om te horen, denk lang na voor je antwoord geeft. Antwoord je naaste 

als je iets weet. Zo niet, leg je hand op je mond. 

• 10. Zorg ervoor dat niemand je een roddelaar noemt. Leg geen strikken met je tong. 

Want schande komt over de valsaard en een vernietigend vonnis over hen die met 

twee tongen spreken. 

• 11. Wees niet overmoedig met je tong en tegelijkertijd lui en traag met je daden. 

• 12. Bewaar uw tong voor lasterpraat, want ook de verborgen woorden zullen niet 

zonder gevolgen blijven. En een liegende mond vermoordt de ziel. 

• 13. Een wond kan men verbinden, voor een scheldwoord is verzoening, maar die 

geheimen openbaart, heeft het vertrouwen verloren. 

• 14. Velen zijn gevallen door de scherpte van het zwaard, meer zijn er gevallen door 

de tong. 

• 15. Pas op dat je door je tong niet uitglijdt en dat je niet valt onder het oog van wie 

op je loert. 

• 16. Bevestig je woord en wees getrouw, dan vind je altijd wat je nodig hebt. 

• 17. Bereid je woorden voor: dan zal men naar je luisteren. Breng bijeen wat je 

geleerd hebt en geef dan antwoord. 

• 18. Ware woorden zijn niet mooi, mooie woorden zijn niet waar. 

• 19. Spreek geen kwaad over de mens. Hij zit in u en hoort u. 

• 20. Woorden mogen alleen dienen om de stilte te verbeteren. 

• 21. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de 

toorn op. 

• 22. Het eens gesproken woord weet van geen terugkeer. 



• 23. Zwijg als uw woorden niet meer waard zijn dan stilte. 

• 24. Gebruik eerst uw hoofd en dan pas uw tong. 

• 25. Een vriendelijk woord dat vandaag van de boom valt, kan morgen vruchten 

dragen. 

• 26. We kunnen veelwetend zijn door andermans kennis, maar we kunnen niet wijs 
zijn door andermans wijsheid. 

• 27. Gebruik eerst uw hoofd en dan pas uw tong. 

• 28. Om wijs te zijn, behoeft u nog niet veel te weten. Wijs is hij die zijn kennis, hoe 

gering die ook is, weet te gebruiken.  

• 29. Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt 

het denken. 

• 30. Als je tegen iemand praat in een taal die hij begrijpt, dan bereik je zijn 
hoofd. Als je tegen iemand praat in zijn eigen taal, dan bereik je zijn hart.   

• 31. De taal weerspiegelt de ziel. 
• 32. Een vriendelijk woord dat vandaag van de boom valt, kan morgen vruchten 

dragen. 

• 33. Als denken de taal kan bederven, kan de taal ook het denken bederven. 
• 34. Muziek is de enige taal waarin je niet iets gemeens of sarcastisch kan zeggen. 
• 35. De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. 
• 36. Rembrandt is zo diep mysterieus dat hij dingen zegt waarvoor geen woorden in 

welke taal dan ook zijn. 
• 37. De taal van oprechtheid is de enige taal die het hart raakt. 
• 38. Een warme glimlach is de universele taal van vriendelijkheid. 
• 39. Misschien is van alle scheppingen van de mens de taal de meest 

verbazingwekkende.   
• 40. De generaties gaan voorbij, naties verdwijnen: de taal blijft. 
• 41. Tranen zijn de edele taal van het oog. 
• 42. Wij misbruiken onze taal steeds roekelozer. Wij prostitueren haar. Prostitutie is 

zedenbederf. Aan zedenbederf gaat een volk ten onder. Wij zijn op de helling. Als wij 
ons niet weten af te werken van de helling gaan wij onder aan onze taal, met onze 
taal. 

 
 

De spreuken 1 t/m 18 komen uit het boekje: Joodse wijsheden voor elke dag. Uitgeverij Kok. 

De spreuken 19 t/m 23 komen uit het boekje: Wijze uitspraken om helemaal tot rust te 

komen. Uitgeverij Deltas. 

De spreuken 24 t/m 28 komen uit het boekje: Joodse wijsheden. Uitgeverij Verba. 

 

 

 

 

 



Stellingen 

 

1. Schelden is hetzelfde als vloeken. 

2. Met vloeken beledig je niemand 

3. Iemand kan, met zijn woorden, te ver gaan. 

4. Mijn taalgebruik heeft invloed op mijn omgeving. 

5. Je mag mensen aanspreken op hun taalgebruik. 

6. De jeugd van tegenwoordig is te grof in de mond. 

7. Kinderen moeten les krijgen over respectvol taalgebruik. 

8. Als volwassene ben je een voorbeeld voor de jeugd om je heen. 

9. Vrijheid van meningsuiting betekent ook de vrijheid om anderen diep te 

kwetsen. 

10. Muziek met scheldwoorden als ‘kanker’ moet geweerd worden van 

(online)media. 

11. Beledigingen van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid zou niet 

strafbaar moeten zijn. 

12. De Overheid moet op alle onderwijsinstellingen vloek- en scheldlessen 

invoeren. 

13. Gemeenten moeten het plaatsen van deze ‘posters’ verbieden. 

14. Het bespotten van God en Jezus verdient dezelfde afkeuring als racistische of 

homofobe grappen. 

15. Sociale media hebben jongeren ruwer in hun taalgebruik gemaakt. 

16. Websites die Jodenhaat verheerlijken moeten geblokkeerd worden. 

17. Zoekmachines moeten zoekopdrachten over haatzaaien bij de autoriteiten 

melden. 

18. De Bond tegen vloeken moet doorgaan met deze posters. 

19. Aandacht voor vloeken en schelden in de media, via posters en op scholen 

werkt averechts. 

20. Fietsen kun je aanleren en nooit meer afleren. Grof taalgebruik kun je zowel 

aan- als afleren. 

21. Als we met z'n allen niet reageren op grof taalgebruik, verdwijnt de prikkel om 

grof te praten vanzelf. 

22. Grove taal is ALTIJD verbonden met grove daden.  

23. Drie pijlers steunen de beschaving: religie, eetgewoonten en taalgebruik. 

24. Grof taalgebruik hoort bij de jeugdcultuur en over de jeugdcultuur maakte 

zelfs Socrates zich al onnodig zorgen. 

25. Grof taalgebruik is van ale tijden en het is nutteloos om het te bestrijden. 



26. Wie zich in woorden beheerst, is een volmaakt mens (Jak. 3:2). En 

volmaaktheid is er niet op aarde. Publieke figuren hebben evenveel recht op 

hun eigen woordkeus als ieder ander individu.  

27. De vrijheid van meningsuiting heeft niets te maken met de vraag of iemand 

mag schelden en tieren. 

 

 

 

 

 

 

Discussiestellingen 

 

Persoonlijk 

 

o “Vloeken lucht op.” 
o “Vloeken is beter dan slaan.” 
o “Vloeken is een gebrek aan woorden.” 
o “Als iemand vloekt, zeg ik er altijd wat van.” 
o “Iedereen moet zelf weten wat hij of zij zegt.” 
o “Het doet me pijn als ik iemand hoor vloeken.” 
 

Intermenselijk 

 

o “Vloeken kwetst.” 
o “Vloeken bederft de sfeer.” 
o “Altijd netjes praten, kan niet.” 
o “In de media wordt erg veel gevloekt.” 
o “Iemand uitschelden is erger dan vloeken.” 
o “Vloeken is aangeleerd, dus is het ook af te leren.” 
o “Wie rekening houdt met de medemens, vloekt niet.” 
o “Vloeken is menselijk. Daar kan je niks op tegen hebben.” 
o “Niet de kwetser, maar de gekwetste bepaalt wat kwetsend is.” 
o “Vrijheid van meningsuiting betekent dat je alles mag zeggen wat je denkt.” 
o “Mensen zouden elkaar vaker moeten aanspreken op taalgebruik en woordkeus.” 
o “Mensen die zich gekwetst voelen zijn zielig. Je moet gewoon ergens tegen kunnen.” 
 



Religieus 

o “Een christen vloekt nooit.” 
o “Krachttermen zijn eigenlijk zwaktetermen.” 
o “Ook ongelovigen zouden niet moeten vloeken.” 
o “Als je vloekt is er iets mis met jouw relatie met God.” 
o “Iemand die niet in God gelooft, kan ook niet vloeken.” 
o “God is zo groot en heilig, die kan je helemaal niet lasteren.’’ 
o “God is veel te groot en veel te heilig om ‘last’ te hebben van vloeken.” 
o “Je beroepen op de wil van God voor het doen van verkeerde dingen is een vorm van 

vloeken.” 
o “Op de zijkant van de 2-euromunt staat ‘God met ons’. Dat is een vorm van misbruik van 

Gods Naam.” 
 

Bond tegen vloeken 

o “De Bond tegen vloeken heeft weinig zin.” 
o “Protesteren tegen vloeken heeft geen zin.” 
o “De posters van de Bond tegen vloeken slaan de plank mis.” 
o “De opheffing van de Bond, als niemand meer vloekt, is aanstaande.” 
o “We moeten ons niet zo opwinden over vloeken, er zijn ergere dingen in de wereld.” 
 

Vrijheid van meningsuiting en Godsdiensten 

 

1. Juist met betrekking tot de godsdienst heeft de vrijheid van meningsuiting extra 
bescherming nodig. 

2.  Onderdeel van het recht op vrijemeningsuiting is dat je met kritiek moet kunnen 
omgaan. 

3. Wie het recht op godsdienstvrijheid wil, moet ook het recht op vrije kritiek toestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als er gevloekt wordt, moet je er altijd wat van zeggen.         Waar / Niet waar 

 

Vloeken is kwetsend.             Waar / Niet waar  

 

Vloeken zijn erger dan scheldwoorden         Waar / Niet waar 

 

Zich beroepen op de wil van God voor het doen van verkeerde   Waar / Niet waar 

dingen is een vorm van vloeken. 

 

Vloeken is een gebrek aan woorden                                 Waar / Niet waar 

 

Er is geen enkele reden om te vloeken                               Waar / Niet waar 

 

Vloeken is een slechte gewoonte die best af te leren is           Waar / Niet waar 

 

In de media wordt erg veel gevloekt      Waar  / Niet waar 

 

Wie rekening houdt met zijn medemensen, vloekt niet.        Waar / Niet waar 

 

Mensen zouden elkaar vaker moeten aanspreken op hun   Waar / Niet waar 

taalgebruik 

 

Vloeken lucht niet echt op              Waar / Niet waar 

 

De posters van de Bond slaan niet de juiste toon aan.       Waar / Niet waar 

 

Ook ongelovigen zouden niet moeten vloeken.     Waar / Niet waar 

 

Vloeken is altijd nog beter dan slaan.       Waar /  Niet waar 

http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=17
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=16
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=15
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=13
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=12
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=11
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=10
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=9
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=7
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=6
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=5
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=4


 

 

 

 


