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De Bijbel erbij
N Bijbelstudie

Weetje

De kracht van je tong
Nederland heeft christelijke wortels. Niet vreemd dus dat

offers bij een ongeluk, dan denk je niet aan de slachtoffers

Denk eens even terug aan een van de pauzes van de afgelopen week. Met wie heb je allemaal

veel uitdrukkingen, gezegdes en spreekwoorden in het

uit de offerdienst, zoals ze beschreven worden in het Oude

gepraat? Weet je nog waar die gesprekken over gingen? Over wat of wie heb je gepraat? Hoe

Nederlands vaak ontstaan zijn uit de Bijbel. Er zijn ook veel

Testament.

woorden die jij regelmatig gebruikt, maar die in de Bijbel iets

In sommige spreekwoorden en gezegdes herken je direct

heel anders betekenen. Als jij in de krant leest over slacht-

‘Bijbelse’ taal, bij andere moet je misschien even na denken.

heb je dit gedaan? Houd dit in gedachten, terwijl je met deze Bijbelstudie bezig bent.
Struikelen
 Jakobus 3:2

Gods gemaakt zijn’?
N Welke tegenstelling zie je?

Wij zondigen op allerlei manieren. Maar de meeste zonden
De eerste diakenen

spreek·woord (het; o; meervoud: spreekwoorden)

Doen

iemand
de eer geven
die hij
‘struikelen in pakken
woorden’.
met verschillende taken. De dominee preekt,
ouderlingen
lezen
enverdiend.
diakenen collecteN (Hoe)
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niet
beter,
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hierover
in de Bijbel
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N Ken jij zulke mensen?

1 uitspraak die een algemene levenservaring of wijze les
Pak je Bijbel open en kijk of je in de volgende

bevat
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dingen
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Bijbelgedeeltes een spreekwoord terug kunt vinden.

N Waar denk je aan bij ‘struikelen in woorden’? Noem eens
een paar dingen

ge·zeg·de (het; o; meervoud: gezegden, gezegdes)

Wat is hun oorspronkelijke betekenis en wat bedoelen

Denk eens na over deze dag. Ben jij vandaag gestruikeld in

1 (taalkunde) werkwoord en de daarbij horende woorden

we er tegenwoordig mee?

woorden? Welke gevolgen had dit?

2 zegswijze, spreuk

• Spreuken 27 (tip: buur)

Vervloeken betekent: slechte dingen over iemand vertellen,
iemand vernederen.
N (Hoe) heb jij dat vandaag gedaan?
Het lijkt alsof Jakobus zijn hoofd schudt: hoe kan dit nu

• Spreuken 27 (tip: honger)

Voorbeelden

allebei uit één mond voortkomen?

uit·druk·king (de; v; meervoud: uitdrukkingen)

• Prediker 1 (tip: zon)

Om uit te leggen hoeveel je met je kleine tong kan bereiken,

Het antwoord vind je in Romeinen 8:5-6. Lees deze verzen in

1 het uitdrukken: tot uitdrukking komen merkbaar worden,

• Daniël 5 (tip: teken)

geeft Jakobus twee voorbeelden. Ze komen uit het dagelijkse

de Bijbel met Uitleg, of de kanttekeningen.

• Mattheüs 7 (geen tip, hier zijn er meerdere te vinden)

leven uit de tijd van de Bijbel. Het gaat over een paard en een

N Geef antwoord op de vraag van Jakobus.

• Mattheüs 19 (tip: naald)

schip.

N Leef jij ‘naar het vlees’ of ‘naar de Geest’? Hoe is dat te

blijken
2 zegswijze: kent u die uitdrukking?

merken aan je taalgebruik?

Crea

Handletteren is hip.
Terwijl het niets nieuws is. In de Middeleeuwen was
de boekdrukkust nog niet uitgevonden. Daarom werd

 Jakobus 3:3-5

Als een ruiter op zijn paard rijdt, doet hij een klein bit (toom)

Waar het hart vol van is:...

in de mond van het paard.

… stroomt de mond van over. Een van de dichters van de

N Waarom doet hij dat? Wat is het effect hiervan?

psalmen heeft de Heere én Zijn Woord lief gekregen. De
Heilige Geest leert hem steeds meer wie hij zelf is, maar

Een schip is veel groter dan een paard. Harde stormwinden

hij leert ook Wie de Heere voor hem wil zijn. Dat is te

lijken het schip soms tegen te houden.

horen aan zijn taalgebruik. In psalm 119 schrijft hij: Mijn

N Hoe zorgt de stuurman dat het schip op zijn bestemming

lippen zullen Uw lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij

komt?

Uw inzettingen zult geleerd hebben. Hij kan niet stil blijven,
iedereen moet het weten! Natuurlijk zingt hij niet de hele

de Bijbel door monniken met de hand overgeschreven.
De hoofdletters werden meestal extra mooi versierd.

Jakobus legt zijn voorbeelden uit in vers 5. Door iets kleins

dag. Het doet pijn als de Heere je zonde je hart aanwijst.

Sommige monniken waren echte schoonschrijvers.

kan je iets groots besturen.

Maar het is ook zo wonderlijk als je hart vervuld wordt

Vind jij het ook leuk om mooie letters te ‘tekenen’? Doe dan

N Wat bedoelt Jakobus met zijn voorbeelden?

door Zijn goedheid. In gesprekken is het te horen: dit is ie-

mee met deze opdracht. Pak een stevig wit papier. Schrijf in

N Wat kan je met je tong doen? Geef hiervan voorbeelden.

mand die de Heere lief heeft en Zijn geboden wil houden.

of gezegde uit de Bijbel op. Maak eerst een ‘schets’ of opzet

Tegenstelling

Als je voor jezelf leeft, dan gaan alle gesprekken over jou

met potlood om alle woorden goed over je papier te verdelen.

 Jakobus 3:9-12

en jouw eer. Als je de Heere lief hebt en daardoor de men-

Trek de letters daarna over met een zwarte fineliner. Maak

Jakobus beschrijft wat we met onze tong kunnen doen. Hij

sen om je heen, dan veranderen je gespreksonderwerpen!

er een foto van en mail naar Daniel@jbgg.nl. Wie weet win jij

noemt telkens twee dingen.

deze keer de boekenbon.

N Welke twee dingen doen we met onze tong?

drie of vier verschillende ‘lettertypes’ een mooi spreekwoord

N Waarom staat er achter mensen ‘die naar de gelijkenis
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