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Want als je de baas bent over je tong,
waarmee je spreekt, dan ben je de baas
over je hele lichaam.
JAKOBUS 3:2
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Let op je woorden!
Want als je de baas
bent over je tong,
waarmee je spreekt,
dan ben je de baas
over je hele lichaam.
Jakobus 3:2

KRACHTIGE WOORDEN

JAKOBUS
De schrijver van deze brief noemt zichzelf ‘Jakobus, een dienaar van
God en van de Heer Jezus’ (Jakobus 1:1). De naam Jakobus kwam
veel voor in de tijd van het Nieuwe Testament. Jezus had twee
leerlingen en een broer die Jakobus heetten. We weten niet wie de
brief geschreven heeft: een leerling van Jezus, de broer van Jezus, of
iemand die later in Jezus is gaan geloven.
Jakobus is heel praktisch ingesteld. Geloof is voor hem meer dan dat
je het eens bent met een bepaalde leer. Hij zegt in Jakobus 2:18 dat
als je in Jezus gelooft, dat geloof je van binnenuit verandert.

‘Dwaze woorden kunnen mensen veel pijn doen,
maar wijze woorden kunnen mensen beter maken.’
Maar deze in Spreuken 15:23 is ook heel mooi:
‘Het is fijn als iemand precies het goede zegt.
Goede woorden op het juiste moment zijn geweldig!’

Wat heb je nodig?
* Een blinddoek * bekertjes met verschillende smaken

MET SMAAK
Met je tong kun je
zoet, zuur, bitter en zout
onderscheiden. Onze
woorden klinken soms
ook zoet, zuur of bitter.
We zeggen van alles,
maar bedenken niet welke
bijsmaak of nasmaak
anderen aan onze
woorden overhouden. In
het volgende proefje houd
je met behulp van je tong
verschillende smaken uit
elkaar.

Jakobus is niet de eerste die erover schrijft wat
je met woorden allemaal kunt doen. In het boek
Spreuken staan ook veel wijze uitspraken over de
macht van de tong. Hoe vind je deze bijvoorbeeld,
uit Spreuken 12:18?
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Doe een blinddoek voor
en pak een bekertje.

Proef en raad wat je eet of drinkt.
Is de smaak zuur, zoet, zout of bitter?

Lees het woord voor dat aan de onderkant
van het bekertje staat. Herhaal dit tot alle
bekertjes geweest zijn.

Probeer met de woorden
een goede zin te maken.

Wat is
de oplossing?
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Werkblad (8-12 jaar) - Tongentools

Let op je woorden!

TONGENTOOLS
Goede woorden komen niet vanzelf. In
deze puzzel ontdek je wie je helpt om op je
woorden te letten als je praat. Begin bij het
grijsgekleurde vakje met de letter ‘D’. Onder
de puzzel zie je smileys staan. De tong van
elke smiley bepaalt de richting die je op moet
gaan. Als de tong rechts staat moet je dus
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een letter naar rechts. Als de tong links
staat moet je een letter naar links en
als de tong schuin naar boven of naar
beneden staat moet je een letter schuin
naar boven of naar beneden. Als je de smileys
volgt, ontdek je wat er in het eerste gedeelte
van de bijbeltekst staat. Het tweede deel staat
al opgeschreven.
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,hij geeft me de
juiste woorden.
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