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Ons spreken
We gaan in deze bijbelstudie in
op het positieve gebruik van
onze tong. We beginnen met
Kolossenzen 4:6a waar staat:
Uw spreken zij te allen tijde
aangenaam, niet zouteloos.

6b Opdat gij moogt weten, hoe
gij
een
iegelijk
moet
antwoorden.
Dus in plaats van:
o U moet weten …(NBG)
o Opdat gij moogt weten …
(SV)

Dit is een buitengewoon positief
woord. Van belang is, om het op
onszelf toe te passen en … goed
voorbeeld doet goed volgen.

Met andere woorden: Zijn onze
woorden aangenaam en hebben
ze inhoud, dan mogen we ook
weten, hoe wij aan een ieder een
passend antwoord zullen geven.

Onze woorden, ons spreken zal
aangenaam zijn en dat niet soms
maar altijd. Aangenaam wil
zeggen: prettig.

Aan een ieder: kinderen, jeugd,
volwassenen en ouderen. Een
passend antwoord aan gelovigen
maar ook aan ongelovigen.

Niet zouteloos: Geen zouteloze,
flauwe woorden dus, zonder
inhoud, maar zinvolle woorden.
Het eten wordt smakelijk door
er wat zout aan toe te voegen.

Het is een proces en een heerlijk
doel om na te jagen. "Oefen u in
de godsvrucht" schreef Paulus
aan de jonge Timotheüs.

6b Gij moet weten, hoe gij aan
ieder het juiste antwoord moet
geven.
De Staten vertaling geeft dit
gedeelte als volgt weer:

Laten we er een soort sport van
maken.
Laten we ons erin
trainen. Wie niet traint, wie niet
oefent, komt ook niet verder.
Dat zien we ook in de
sportwereld.
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Het is toch een prachtig doel
waar we naar toe mogen
werken: Uw spreken zij te allen
tijde aangenaam, niet zouteloos.
We gaan verder met dit heerlijke
en nuttige onderwerp en lezen
daar ook over in Efeze 4:29
waar staat:
Geen liederlijk woord kome uit
uw mond, maar als gij een goed
woord hebt, tot opbouw, waar
dit nuttig is, opdat zij, die het
horen, genade ontvangen.
In plaats van "liederlijk woord"
staat in andere vertalingen "vuile
rede".
Geen onreine taal, geen schuine
mop. Zo iets past niet bij ons
christenen. Laat het niet uit
onze mond komen.
Maar een leuke grap kan soms
goed uitwerken. Of een leuk
verhaal of iets leuks doorgeven
wat je eens hebt gehoord.
Als men vroeger het licht op een
kamer uit of aan wilde doen,

draaide men de lichtknop naar
rechts.
Mijn moeder vertelde mij
ongeveer 70 jaar geleden, dat ze
eens droomde dat ze de
lichtknop naar rechts draaide om
het licht (in haar droom) uit te
doen, maar dat het niet de
lichtknop was, waar ze aan
draaide, maar de neus van mijn
vader was, die naast haar lag te
slapen.
Die was gelijk klaar wakker toen
zijn neus naar rechts gedraaid
werd …
We lazen: Een goed woord, tot
opbouw, waar dit nuttig is,
opdat zij, die het horen, genade
ontvangen.
Als men genade ontvangt, doet
dat weldadig aan, dan krijgt men
hulp. Het gaat om woorden die
"genade" geven aan hen die ze
horen.
Samenvattend: onze woorden
zullen altijd aangenaam zijn,
zonder bitterheid of kwaadheid.
Zo wil de heilige Geest het. Wij
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hoeven echter niet alles goed te
vinden en goed te praten.

om onze
gebruiken.

Jezus sprak in Mattheüs 12:35
Een goed mens brengt uit zijn
goede schat goede dingen voort,
en een slecht mens uit zijn boze
schat boze dingen.

Wij leven op de aarde en het is
vanzelfsprekend dat wij ook
over normale aardse zaken
kunnen spreken.

Wanneer Christus in ons hart
woont met Zijn woord en Geest,
dan kunnen we zeggen dat wij
een goede schat in ons hart
hebben. En uit die goede schat
komen goede dingen voort.
Er wordt hier gesproken over
goede mensen en over slechte
mensen. De schat in het hart
bepaald bij welke categorie
mensen wij behoren.
36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel
woord, dat de mensen zullen
spreken, zullen zij rekenschap
geven op de dag des oordeels.
Dat is even schrikken misschien,
maar dat hebben wij nodig om
ons bewust te maken van het
grote voorrecht, dat wij hebben
boven de dieren, dat wij kunnen
spreken en dat wij mogen leren

tong

nuttig

te

Over boodschappen die we
moeten doen of over kleren of
schoenen
die
aangeschaft
moeten worden als dat nodig is.
Dat is niet onnuttig.
37 Want naar uw woorden zult
gij gerechtvaardigd worden, en
naar uw woorden zult gij
veroordeeld worden.
Dus het is best belangrijk wat
wij zeggen, want op grond van
onze woorden worden wij óf
gerechtvaardigd óf veroordeeld.
Als we daarom nu al rekenschap
geven van onze woorden – als
we b.v. met onze woorden
anderen geschaad hebben en
daarover vergeving hebben
gevraagd aan God en mensen,
dan is dat voor eeuwig vergeven
en vergeten.
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Naar uw woorden zult gij
veroordeeld
worden:
Als
iemand bijvoorbeeld zegt: ik
word er ziek van, wat hij zegt …
en hij wordt er ziek van, dan
werd hij op grond van zijn eigen
woorden ziek.
We gaan verder over het
positieve gebruik van onze tong
en een gebed hierom lezen we in
Psalm 19:15 waar staat:
Mogen de woorden van mijn
mond en de overleggingen van
mijn hart, U welgevallig zijn, o
Here, mijn rots en mijn
verlosser
Dat zijn goede woorden om in
onze gebeden te gebruiken.
Salomo had wijsheid van God
gekregen en het is interessant en
opbouwend om te horen wat hij
schrijft in het boek Spreuken
over het gebruik van de tong.
Spreuken 10:19
In veelheid van woorden
ontbreekt de overtreding niet,
maar wie zijn lippen bedwingt,
is verstandig.

Het is weer goed om deze
woorden persoonlijk op ons in te
laten werken en ze niet op
anderen te leggen:
Als de overtreding dus niet
ontbreekt in veelheid van
woorden, dan is het voor ons
inderdaad verstandig om onze
lippen te leren bedwingen.
Of zoals Jacobus 1:19a zegt:
Ieder mens moet snel zijn om te
horen, langzaam om te spreken.
Dat woord van Jacobus geldt
niet alleen voor christenen, maar
het is nuttig voor ieder mens.
Voor ieder mens en zeker voor
ons christenen is het nuttig om
snel te zijn om te horen, en
langzaam om te spreken.
Jacobus schrijft ook in 3:8
Maar de tong kan geen mens
bedwingen.
Zij
is
een
onberekenbaar kwaad, vol
dodelijk venijn.
Maar hij schrijft in vers 10 en 11
ook:
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Dit moet, mijn broeders, niet zo
zijn. Doet soms een bron uit
dezelfde ader zoet en bitter
water opwellen?
Onze bron mag zijn Gods woord
en Zijn Geest. In ons hart woont
de Here Jezus door Zijn Geest
maar in ons vlees woont geen
goed.
Romeinen 8:8/9 noemt:
8 Zij, die in het vlees zijn
kunnen Gode niet behagen.
9 Gij daarentegen zijt niet in het
vlees, maar in de Geest, althans,
indien de Geest Gods in u
woont.
Jezus sprak: Indien dan gij,
hoewel gij slecht zijt, goede
gaven weet te geven aan uw
kinderen, hoeveel te meer zal
uw Vader uit de hemel de
heilige Geest geven aan hen, die
Hem
daarom
bidden.(Luc.
11:13)
God wil en zal ons de heilige
Geest geven, als wij in geloof
Hem daarom vragen.

En uit die bron: Woord en
Geest mogen wij putten om te
realiseren wat in Col. 4:6a staat:
Uw spreken zij te allen tijde
aangenaam, niet zouteloos.

