Jos Douma, 17 augustus 2008
Twaalf Spreuken

WEES WIJS MET
WOORDEN
Herinner je je nog het laatste
compliment dat je kreeg of gaf? De
laatste ruzie? Het laatste goede gesprek?
We leven in een woordenwereld, een
wereld van grote tegenstellingen.
Woordenwereld
Met onze woorden kwetsen we en
troosten we, zeggen we wijze dingen en
dwaze dingen, zegenen we en vervloeken
we, bouwen we op en breken we af,
hebben we lief en haten we. Onze
woorden zijn warm en koud, krachtig en
zwak, wijs en dwaas, zuiver en onzuiver,
waarheid en leugen. Met dezelfde tong
zeggen we: ‘ik hou van je’ en ‘ik haat je!’
Allemaal ervaren we ook onze
gebrokenheid op het punt van ons
spreken: ‘Wie nooit struikelt in zijn
spreken kan zich een volmaakt mens
noemen’ (Jak. 3:2). Maar allemaal kennen
we ook het verlangen om wijs met
woorden om te gaan, om met woorden
te zegenen. De Spreuken kunnen ons
helpen, want we kunnen hierin groeien!
Wijsheid over woorden
Woorden kunnen zoveel waarde hebben!
De Spreuken zingen een loflied op het
woord en waarschuwen tegelijk voor de
destructieve kracht die woorden kunnen
hebben als ze komen uit een verkeerde
bron. Woorden zijn daden! Woorden
doen iets, brengen iets tot stand, creëren
een nieuwe werkelijkheid! Ze kunnen
genezen en helen. Daarom zijn goede
woorden ook zo kostbaar (maar ook zo
kwetsbaar). Het is belangrijk om te
beseffen dat onze woorden een bron
hebben: ons hart, dat al dan niet vervuld
is met wijsheid en zuiverheid. Als we
goede, zuivere, creatieve, verbonden
woorden spreken, zullen we merken dat
we er zelf ook winst uit halen: als je een
ander tot een zegen bent met je
woorden, zul je ook jezelf tot zegen zijn.
Wat je zegt word je zelf!
Geestelijk groeien
Wat moeten we doen als we geestelijk
willen groeien in ons spreken? 1)

Laten de woorden van mijn
mond u behagen, de
overpeinzingen van mijn
hart u bekoren, HEER, mijn
rots, mijn verlosser.
Psalm 19:15

Realiseer je dat je naar Gods beeld
geschapen bent! God is de God van het
Woord, hij is een communicatieve God.
Wij mogen zijn afspiegeling zijn. 2)
Realiseer je dat Christus Woord van God
wordt genoemd (Joh. 1)! Jezus is de
verwezenlijking en verpersoonlijking van
de wijsheid van het Spreukenboek. Zijn
spreken is volmaakt, levend en krachtig.
Hij is het woord zoals het is bedoeld.
Christus: bron van onze woorden
Als we de woorden van Christus (zijn
krachtige en heilzame uitspraken) op ons
in laten werken en in ons hart koesteren,
als hij zelf in ons mag wonen als onze
wijsheid en vriendelijkheid en troost en
kracht, en als we hem ontmoeten zoals
hij ons aankijkt en aanspreekt - dan zien
we de weg voor ons waarlangs we wijs
met woorden worden. Zijn woorden
(dimensie van de luister van de Heer - 2
Korintiërs 3:18!) zijn bronwoorden.
Christus als bronwater - wij een
sprankelende beek!

-5Een mens vindt vreugde
in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd
- hoe voortreffelijk is dat.
Spreuken 15:23

-6Kwade gedachten
zijn de HEER een gruwel,
vredige woorden
zijn zuiver.
Spreuken 15:26

-7Wie een wijs hart heeft,
spreekt verstandige woorden,
en geeft kracht
aan het betoog van zijn lippen.
Spreuken 16:23

-8De woorden van een goed mens
zijn als diepe wateren,
ze zijn een sprankelende beek,
een bron van wijsheid.
Spreuken 18:4

TWAALF SPREUKEN OVER
WOORDEN

-1Wie iets goeds zegt,
voedt zich met zijn eigen woorden,
van wat hij tot stand brengt,
profiteert hij zelf.
Spreuken 12:14

-2De woorden van een dwaas
zijn dolkstoten,
wat de wijze zegt,
brengt genezing.
Spreuken 12:18

-3Een vriendelijk antwoord
doet woede bedaren,
krenkende woorden
wakkeren toorn aan.
Spreuken 15:1

-4Kalme woorden
zijn een levensboom,
een valse tong
vernietigt de geest.
Spreuken 15:4

-9Als een mens iets goeds zegt,
heeft hij een gevoel van welbehagen,
hij voedt zich
met de vruchten van zijn mond.
Spreuken 18:20

-10Woorden hebben macht
over leven en dood,
wie zijn tong koestert,
plukt daarvan de vruchten.
Spreuken 18:21

-11Goud en edelstenen
zijn er genoeg,
maar wijze woorden
zijn een zeldzaamheid.
Spreuken 20:15

-12Het juiste woord
op de juiste tijd
is als een gouden appel
op een zilveren schaal.
Spreuken 25:11

