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1. 

Vriende, 

Hulle sê dat die gemiddelde persoon tussen 14 000 en 17 000 woorde per dag 

gebruik.  

 Dit hang nou natuurlik af van jou persoonlikheid,  

 en ook hoeveel tyd jy tussen ander mense spandeer,  

 en dan natuurlik of jy ŉ man of ŉ vrou is.  Hulle sê mos dat vrouens baie meer 

as mans praat.  My vrou sal egter glad nie met die stelling saamstem nie. 

Behalwe vir die woorde wat ons elke dag hardop sê, is ons ook die heeltyd besig 

met woorde wanneer ons mekaar sms, of facebook, of whatsapp of email.  

Deurgaans is ons besig met elektroniese kommunikasie.   

Hier, op hierdie preekstoel is ek besig om met julle te kommunikeer – verbaal (met 

woorde) en nie-verbaal (met handgebare en foto’s). 

Die interessante ding van woorde is die feit dat sodra dit oor jou lippe rol jy 

beheer daarvan verloor.   

As predikant is ek uiters sensitief hiervoor.  Ek besef baie goed dat my woorde 

verkeerd verstaan kan word en negatiewe gevolge kan hê.  Daarom lees ek elke 

paragraaf van preek oor en oor.  Ek wil seker maak dat my woorde reg verstaan 

word en dat dit die gewense gevolge het.   

So is dit ook met elkeen van julle.  Dit maak nie saak of dit verbale, nie-verbale of 

elektroniese kommunikasie is nie.  Sodra ŉ woord jou mond verlaat verloor jy 

beheer daaroor.  Sodra jy die stuur-knoppie druk verloor jy alle beheer oor 

daardie boodskap. 



Ek is oortuig dat elkeen van julle al iets hiervan beleef het.  Of jy jonk of oud is, in 

die skool of al afgetree is.  Jy sê of skryf iets, jy het goeie intensies, maar die 

negatiewe gevolge kon jy nie vir een oomblik voorsien nie.   

Ek dink dat elkeen van julle met my saam sal saamstem.  Ons woorde het krag.  Dit 

kan vorm en opbou, maar terselfdertyd kan dit seermaak en afbreek.  Juis 

daarom moet ons só versigtig met ons woorde en boodskappe omgaan.  

 Ons woorde kan soos ŉ brand wees wat alles in sig vernietig.   

 Dit kan ook natuurlik soos ŉ sagte briesie, ŉ lafenis wees vir die wat dit hoor. 

2. 

In die Bybel is daar natuurlik baie gedeeltes oor die tong en oor die krag van die 

tong en oor hoe om die tong te beheer.  Die bekendste gedeelte is seker in Jakobus 

3:1-12.  Ons het die teksgedeelte vanoggend saamgelees.    

3. 

Hierdie teks begin met Jakobus wat sê dat nie almal leermeesters moet probeer 

wees nie.  Nou ŉ leermeester in die Bybelse tyd is amper soos ŉ dominee vandag.  

Alhoewel nie almal vandag dominees wil wees nie, wou almal in die Bybelse tyd 

verseker leermeesters wees.  Dit was ŉ bietjie anders as vandag.   

 Om ŉ leermeester te word was finansieel ŉ goeie besluit gewees - dit het 

baie goeie geld beteken.   

 Natuurlik het dit ook ŉ hoë status beteken - mense sal baie van jou dink.   

Om ŉ leermeester te word, het jy mense nodig gehad wat jou gevolg het, amper 

soos ŉ gemeente.  Om mense te kry om jou te volg, kon jy aan openbare debatte 

deelgeneem het.  Wanneer jy dan goed was met woorde en mense kon oorreed van 

jou standpunt dan het hulle jou gevolg.  Maar soos mense is, het hierdie debatte 

partykeer persoonlik geraak, mense het mekaar persoonlik aangeval en nie 

meer gefokus op die argument nie.  Hulle het later ook begin skinderstories oor 

die ander leermeesters versprei sodat hulle in ŉ beter lig gesien kon word.  Hulle het 

bo op mekaar getrap om bo uit te probeer kom.  Hulle was goed met hulle woorde, 

so hulle het dit goed reggekry.  



Vriende, Jakobus skryf vir hierdie mense wat só gretig is om leermeesters te wees. 

Hy probeer aan hulle verduidelik dat hulle woorde krag het en dat dit belangrik is 

om jou tong te beheer.  Voordat jy praat moet jy die gevolge van jou woorde 

probeer insien.  Hy voer met dié mense die gesprek omdat Jakobus baie goed weet 

dat woorde mense se lewens kan vernietig.  

4. 

Vriende, 

Jou tong is so klein deeltjie van jou lyf.  Het jy al ooit in die spieël gekyk en jou tong 

uitgesteek?  Tog het die klein liggaamsdeel onsettend baie mag.  Jakobus gebruik ŉ 

klomp beelde om dit vir ons te probeer verduidelik. 

 Hy sê vir ŉ wilde perd, sit ons ŉ stang in die bek.  Iets so klein soos ŉ stang, 

kan daardie wilde perd beheer.   

 En ŉ skip kan met ŉ baie klein roertjie gestuur word net waar die stuurman 

wil.  En so is die tong so klein deel van die liggaam, maar het dit soveel mag.  

 Jakobus gaan dan verder en gebruik die beeld van ŉ vuur.  Het julle al gesien 

as mense langs die paaie voorbrand doen.  ŉ Klein vuurtjie kan ŉ groot bos 

aan die brand steek.  Dit vat net een vlammetjie om die hele bos of veld aan 

die brand te steek.   

 Dan praat hy oor die tong as gif.  ŉ Klein bietjie gif kan so vinnig versprei en 

jou hele liggaam vergiftig. 

Netso is dit met jou tong.  Hierdie klein deeltjie van jou lyf, het die krag om baie 

skade te doen. Hierdie klein deeltjie van jou lyf het die krag om te vernietig. 

Die laaste twee beelde wat Jakobus dan gebruik is dié van ŉ fontein en ŉ 

vyeboom. 

 ŉ Fontein kan nie twee tipes water voortbring nie.  Daar kan nie soet water wat 

mens kan drink en sout water uit dieselfde fontein kom nie.  ŉ Fontein is of 

vars, of brak.  

 En dan die beeld van ŉ vyeboom.  ŉ Vyeboom kan nie iets anders as vye dra 

nie.  Dit kan nie olywe dra nie, dit kan nie piesangs of nartjies dra nie.  ŉ Mens 

kan mos nie een ding wees en ŉ ander ding doen of sê nie.   



Want wil Jakobus vir ons met die beelde sê?   

In die eerste plek wil hy aan die kamstige leermeesters, en aan ons, iets weergee 

oor die aard en natuur van die tong.  Alhoewel die tog klein is, het dit ongelooflik 

baie mag. Net soos ŉ stang, of ŉ skip se roer, of ŉ klein vuurtjie, of ŉ bietjie 

gif, verreikende, skadelike gevolge kan hê, so is dit ook met die tong.  ŉ Klein 

liggaamsdeel wat baie mag het. 

Ons moet egter nie dink dat die tong los of apart van die mens is nie – amper asof 

ons nie daaroor beheer kan hê nie.  Jakobus se volgende twee beelde bied ook vir 

ons ŉ antwoord in die verband. 

In essensie sê Jakobus vir ons iets oor die mens se hart. 

Netsoos dit met ŉ fontein of met ŉ vyeboom is, so is dit met die mens.  Indien jou 

hart rein en opreg is, hoe kan jou woorde dan skel en vloekwoorde wees.  Ons 

het ŉ baie mooi spreukwoord in Afrikaans wat dit mooi opsom:  Waarvan die hard 

van vol is loop die mond van oor.   

Dit wil sê: die oorsprong van ons goeie of slegte woorde is in ons hart te vind, 

in ons denke en gedagtes.  

5. 

Soos hierdie leermeesters in die Bybelse tyd, sukkel ons ook met ons woorde.  Ons 

besef nie aldag watse mag ons tonge het nie.  Partykeer gooi ons ons woorde so 

roekeloos rond.  Veral wanneer ons ongeduldig of kwaad is.  Ons sal of glad nie 

dink oor wat ons sê nie of ons sal so kwaad wees dat ons juis die heel skerpste 

woorde uitkies om te sê.  Dan wil ons mekaar juis seermaak.  

Ek het in hierdie verband ŉ baie mooi storie gelees wat ek met julle wil deel. 

Daar was een keer ŉ seun (ŉ tiener) wat heeltyd kwaad geword het, hy het die 

heeltyd sy humeur verloor.  En dan sê hy goed wat hy nie regtig bedoel nie, maar hy 

kan homself nie help nie, want hy is so kwaad.  Toe sê sy pa vir hom dat elke keer 

as hy sy humeur verloor, moet hy ŉ spyker in die houtheining in hulle erf gaan inkap.  

Die eerste dag het hy so baie kere kwaad geword en sy humeur verloor, dat hy 37 

spykers gaan inkap het.  Die volgende dag was dit egter ŉ bietjie minder, en soos 



die dae aangegaan het, het dit al hoe minder geword.  Om die spykers te gaan 

inkap het hom gehelp om bietjie te ontlaai, en dit was net minder moeite om sy 

humeur onder beheer te hou as om elke keer ŉ spyker te gaan inkap.  Op ŉ dag 

verloor hy nie een keer sy humeur nie en baie opgewonde hardloop hy toe na sy pa 

toe om hom te vertel.  Sy pa sê toe vir hom dat hy nou vir elke dag wat hy glad nie 

sy humeur verloor nie, een spyker uit die houtheining kan uittrek.  Hy doen dit toe, 

elke dag wat hy glad nie sy humeur verloor nie, gaan trek hy een spyker uit die 

houtheining uit.  En na ŉ paar weke is daar niks meer spykers in die heining nie.  Hy 

hardloop toe weer baie opgewonde na sy pa toe om hom te vertel dat daar niks 

meer spykers in die heining oor is nie.   

Sy pa stap toe saam met hom buite na die heining toe, en hy wys vir sy seun 

al die gate wat daar nou in die heining sit. 

Dis die ding van woorde, as dit eers uit jou mond is, kan jy dit nooit weer terug vat 

nie, en daardie skerp woorde wat jy sê maak mense seer.  En natuurlik kan jy 

jammer wees daaroor en jammer sê daarna, maar mens sal nooit woorde 

sommer net kan vergeet nie.  Dit sal altyd merke los, dit sal altyd gate los – soos 

in die geval van daai heining.   

Ons gooi ons woorde so roekeloos rond, terwyl ons eintlik so versigtig moet wees 

met die 14000 woorde wat ons op ŉ dag praat. Al dink jy nie twee keer oor wat jy sê 

nie, kan daardie woorde dalk by iemand bly vir die res van sy of haar lewe.  

6 

Woorde het mag, maar nie net om stukkend te maak nie.  

Woorde het ook die mag om op te bou en om gesond te maak en om lewe te gee, 

om mense se lewens te verander.  Dit hang net af watse woorde jy kies.   

Oor die afgelope 8 weke is ons besig met ŉ reeks oor die Johannes evangelie.  In 

essensie kyk ons na Johannes se vertelling van die Jesusverhaal.  

Soos ek die preek skryf het ek tot die besef gekom dat Jesus iets van die mag van 

die tong verstaan het.  Hy het begryp dat die tong die potensiaal het om te 

vernietig of om op te bou.  Die tong kan seer maak, maar woorde kan ook lewe 

skenk.  



Jesus sê byvoorbeeld in Johannes 4 aan die verlamde man: “Staan op, tel jou goed 

op en loop”.  In Johannes 8 sê Jesus aan die vrou wat egbreuk gepleeg het: 

“Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?” (11) 

“Niemand nie, Here,” sê sy. Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet 

van nou af nie meer sonde doen nie.” 

Selfs aan die kruis gebruik Jesus woorde wat lewe gee, wat verrykende gevolge het.  

Jesus kies Sy woorde baie mooi.  In Johannes 19 sê Jesus aan sy moeder en die 

geliefde dissipel:  daar is jou moeder, daar is jou seun.  Net ŉ bietjie later sê Jesus 

aan elkeen wat daar om die kruis staan, en ook aan ons: Dit is volbring. 

Nog meer vriende, in Jesus se woorde en die manier hoe hy praat met mense sien 

ons iets van Sy hart raak.  Jesus lewer nie brak en soet water nie.  Hy dra nie vye 

en olywe nie.  Nee, waarvan Sy hart, Sy gedagtes, Sy menswees van vol is, loop 

sy mond van oor. 

9. 

Daar is ŉ Engelse kinderrympie wat sê: Sticks and stones may break my bones, but 

words will never hurt me.  En dit gaan daaroor dat woorde jou nie kan raak of skade 

kan aandoen nie, maar fisiese aanranding kan wel.  En ek dink partykeer wil ons so 

lewe.  Ons maak asof die harde woorde wat mense partykeer vir ons sê ons 

glad nie raak nie, want dis net woorde.  En ons dink ons kan maar vir mense 

sê net wat ons wil, want dis net woorde.   

Maar dit is nie net woorde nie.  Daardie woorde wat jy praat kan vir ewig letsels los 

of dit kan lewe gee.  En dis nie eers noodwendig verskriklike grootwoorde of 

noodwendig goeie Afrikaanse woorde nie.  Dis net woorde wat mense regtig nodig 

het om te hoor. Eenvoudige woorde met ongelooflike krag.  

Dis woorde soos:  

 “Alles gaan okay wees”.  

 “Jy gaan dit maak, jy sal sien.”  

 “Ek is regtig trots op jou dat jy nie moed opgegee het nie.”  

 “Ek is hier vir jou.”  

 Ek is lief vir jou. 



 Ek vergewe jou. 

Dis die woorde wat ons dalk vandag nodig het om te sê.  Dit is dalk woorde wat ons 

vandag nodig het om te hoor.  

Vriende; 

Woorde kan die wêreld verander, watse woorde kies jy vandag en elke dag, om te 

uiter? 

Amen. 

 


