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Thema :De tong (Pnr. )  Jacobus 3: 1-12 
Uitgesproken :3 oktober 1993 te Zoetermeer 
 
U luistert naar: Eerder gehouden in Herwijnen op 2 november 1980  
 
Ouderling van dienst   
Organist    
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 42:1 

1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 395 

1. O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
2. En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 71: 13 en 14 

13. Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 
geef dat ik dag aan dag 
uw troost ervaren mag. 
Dan zal ik vrolijk musiceren, 
uw trouw, uw zegeningen, 
o Heilige, bezingen. 
 
14. Ja, mijn verloste hart zal juichen 
en met mijn lippen saam 
verheffen 's Heren naam. 
Mijn tong zal van uw trouw getuigen, 
mijn lied zal hen beschamen 
die mijn verderf beramen. 

 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
 
Schriftlezingen  
 
Prediker 5: 1 en 2 
1 Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. 
Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn.  
2 Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel. 
 
Jesaja 50: 4  
4. De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te 
kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals 
leerlingen doen. 
 
Jacobus 3: 1-12  
1 Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te 
strenger om geoordeeld zullen worden.  
2 Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een 
volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.  
3 Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun 
gehele lichaam besturen.  
4 Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven 
worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de 
stuurman wil.  
5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een 
groot bos in brand steekt.  
6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats 
in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in 
vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. 
 7 Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden 
bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, 
 8 maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk 
venijn.  
9 Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de 
gelijkenis Gods geschapen zijn:  
10 uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo 
zijn.  
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11 Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?  
12 Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? 
Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. 
 
Zingen Psalm 141: 2 en 3 

2. Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen 
geheven zijn, tot U gericht 
als reukwerk voor uw aangezicht, 
als offers die des avonds branden. 
 
3. Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen, 
laat mij niet spreken zonder grond, 
bewaak de deuren van mijn mond, 
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen. 

 
 
Preek 
 
Zingen Psalm 34: 1, 5 en 9 

1. Ik loof den HEER altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op den HEER 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zich tezaam. 
Verheft met mij des HEREN naam, 
zegent dien en weest blij. 
 
5. Komt kindren, hoort mij aan. 
Wie vindt een leven lang en goed? 
Hij die Gods wil met vreugde doet 
en in zijn dienst wil staan. 
Weerhoud uw tong van kwaad 
zodat gij niemand schade doet. 
Wijk van het kwade en doe goed, 
sticht vrede metterdaad. 
 
9. De HEER verlost en spaart 
het leven van wie Hem bemint. 
Al wie bij God zijn toevlucht vindt 
wordt schuldeloos verklaard. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 98: 1 

1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen     

 4 van 4 

bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
Zegen 
 


