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maandag 16 oktober 2017

Opbouwende woorden, die goeddoen…

Het vlindereffect

Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het 
geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet. (Efeziërs 4:29, BGT)

Laatst hoorde ik een jonge moeder zeggen dat ze alleen maar positieve dingen over en tegen 
haar kind wil zeggen. Zonder uitzondering. Wat een toewijding en wat een zegen voor haar 
kind! Wat zou het effect van deze regen van goede woorden over een paar jaar op haar kind 
zijn?

Het zet me aan het denken. Wat is het effect van mijn woorden op de mensen in mijn 
omgeving? Maakt die ene opmerking van mij, positief of negatief, eigenlijk wel uit? Is het niet 
overdreven om hem of haar dat compliment te geven? En die ene opmerking was geen 
geroddel, het was alleen maar grappig bedoeld.

De metafoor van het 'vlindereffect' helpt mij om te geloven dat mijn woorden wel degelijk het 
verschil kunnen maken. De Amerikaanse wiskundige en meteoroloog Edward Lorenz werd in 
1961 bekend met deze theorie: Het wapperen van de vleugels van een vlinder in Brazilië kan 
een ketting van reacties in gang zetten met steeds groter wordende gevolgen. Zo kan deze 
vlinder uiteindelijk een tornado veroorzaken in Texas. Wanneer die bewuste vlinder op dat 
moment niet zou wapperen, is de uitgangssituatie anders en zal er mogelijk geen tornado 
ontstaan en zouden alle gevolgen hiervan uitblijven.

Het is natuurlijk maar een metafoor, maar ik kan me goed voorstellen dat mijn woorden op een
soortgelijke manier effect kunnen hebben in het leven van de ander. In Spreuken 31 staat in 
vers 8: 'Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.' Vorige maand
won het EO-kinderprogramma de 'Anti Pest Club' de prijs voor het beste Europese 
kinderprogramma. Het programma wil er samen met de hele klas voor zorgen dat de sfeer 
verandert en iedereen in de klas met plezier naar school gaat. Het uitgangspunt is niet om het 
gedrag van de pester aan te pakken, maar om samen op te komen voor degenen die gepest 
worden. Door te spreken voor hen die weerloos zijn en door het recht van de vertrapten te 
beschermen.

Deze voorbeelden helpen mij om te geloven dat elk woord van mij effect kan hebben. Met dat 
beeld voor ogen, vind ik het een uitdaging om altijd goede dingen over en tegen anderen te 
zeggen. Net als die jonge moeder.

Om over na te denken
Voor wie heb jij vandaag goede woorden?

Gebedssuggestie
Heer, zonder U kan ik niet altijd het goede zeggen. Wilt U me elke dag goede woorden voor een
ander geven?

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Efeziers-4,29


dinsdag 17 oktober 2017   

Opbouwende woorden, die goeddoen…

Tot slot vraag ik u

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en 
zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u 
wordt uitgescholden scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want 
daartoe bent u geroepen. Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster 
of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede 
doen, en voortdurend vrede nastreven. (1 Petrus 3:10, 11)

Petrus wil een boodschap doorgeven aan de gelovigen, en hij doet dat niet even snel via een 
sms-bericht, een appje of een twitterbericht. Nee, hoewel hij het zelf een korte brief vindt, 
schrijft hij in onze ogen een hele lange brief. In de eerste helft staan tweeëndertig opdrachten 
aan ons. Tot aan bovenstaande woorden: 'Tot slot vraag ik u….' Daarin komt Petrus met nog 
eens twaalf opdrachten. En vervolgens komen er in de tweede helft nog eens dertig bij.

In mijn Bijbel beslaat de eerste brief van Petrus vijf kantjes met daarin 74 opdrachten, waarvan 
een klein aantal voor een specifieke doelgroep (vrouwen, mannen en leiders).   

Hoe kunnen we ons ooit aan de hele Bijbel houden en doen wat God van ons vraagt? Als we 
eerlijk zijn lukken de bovenstaande twaalf opdrachten die Petrus ons doorgeeft al niet altijd. En
toch vraagt God ons de dingen te doen die we niet kunnen. Die ons bij de vingers afbreken. 
Waar we moedeloos van kunnen worden…   

Daarom eindigt de brief met deze woorden:

'God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.'

'Met de hulp van Silvanus (…) heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en 
om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande 
houdt.' (1 Petrus 5:12)

Het is God en God alleen die ons de kracht en de wijsheid en de moed geeft om te doen wat 
we zelf niet kunnen, maar wat Hij wel van ons vraagt!

Geloven we dat? Durven we onze eigen natuur en onze verkeerde neigingen te kruisigen en in 
de kracht van God te gaan wandelen om alles te doen wat Hij van ons vraagt?

Gebed:
Heer, dit lukt me nog steeds niet: …..          Geef mij uw moed en kracht om … 
Vul mij met uw Geest zodat ik ……              Tot eer en glorie van Uw naam. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-3,10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-5,12


woensdag 18 oktober 2017  

Opbouwende woorden, die goeddoen…

Creatief gemaakt

En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. (Genesis 2:25)

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10)

Mijn werk brengt met zich mee dat ik dagelijks met creatieve mensen te maken heb. Schrijvers,
illustratoren, fotografen, vormgevers… begaafde mensen met uitzonderlijke talenten. Wat fijn, 
als je creatief bent! 

Maar creatief zijn heeft een schaduwkant. Bijna per definitie zijn mensen met een artistieke 
begaafdheid ook gevoelig. Lichtgeraakt, soms. Nu zegt men wel: hoog-sensitief.

God maakte de mens uit materie en blies hem – en haar – levensadem in. Inspiratie! 

Na de komst van de tweede Adam, Jezus (Romeinen 12:5-21), werd de nieuwe mens, 
onderdeel van een geestelijke schepping, opnieuw de levensadem ingeblazen. Wanneer dat 
gebeurde? Op de allereerste Pinksterdag, bij de komst van de Heilige Geest. (Handelingen 2)

God is Schepper, creativiteit is zijn wezenskenmerk. Ik ben ervan overtuigd dat God elk mens 
(man en vrouw) naar zijn beeld geschapen heeft. En vanaf de eerste mens is dit terug te zien 
aan het werk van onze hoofden en handen. Ook wij nemen de materie in handen en voegen er 
waarde aan toe. Zo ontstonden mooie kunst, nuttige producten en fraaie bouwwerken. 

Als mensen hun creatieve gaven samenbrengen, dan zijn ze door hun gecombineerde talent tot
nóg uitzonderlijkere dingen in staat. Denk er maar over na: de meest geavanceerde 
uitvindingen zijn niet meer aan het creatieve brein van een enkel persoon toe te schrijven. 

Wat beperkt onze creativiteit? Onze gebrokenheid – als gevolg van het kwaad dat in deze 
wereld heerst. We geven God niet meer vanzelfsprekend de eer. We worden jaloers op het 
werk van anderen. We bedenken dingen voor ons eigen plezier en denken soms dat we zelf de 
bron zijn van inspiratie en creativiteit. We trekken de mooiste kleren aan, maar we dragen nog 
altijd schuld en schaamte met ons mee. Zullen we die schaamte ook bij het kruis neerleggen?

‘Goede werken redden ons niet’, weten we. Maar goede werken zijn wel het logische gevolg 
van onze redding. God maakte ons om goede werken te doen. Zijn we te beschroomd om onze 
creativiteit te gebruiken of gaan we juist woekeren met het aan ons toevertrouwde talent?

Gebed
Goede Schepper, al het goede komt van U. Alles wat we doen is tot uw eer!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2,10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-12,5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-2,25


donderdag 19 oktober 2017  

Opbouwende woorden, die goeddoen…

De kracht van positieve woorden!

Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het 
geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet. (Efeziërs 4:29, BGT)

Een paar weken geleden zag ik op de televisie een uitzending van ‘Het beste brein’ van Victor 
Mids. In het programma werd een experiment uitgevoerd waarin hij probeerde aan te tonen 
dat mensen beter presteren als zij positieve feedback krijgen van anderen. In het experiment 
blinddoekte hij een jonge vrouw met weinig basketbaltalent. Wat te verwachten viel gebeurde 
ook, met de blinddoek voor gooide zij alle ballen mis. Aan de zijlijn stond echter een aantal 
cheerleaders die haar toejuichten en positieve woorden riep: ‘goed gedaan!’, ‘bijna raak!’, ‘je 
kunt het!'.  Toen zij vervolgens zonder blinddoek opnieuw een poging waagde, gooide zij een 
groot aantal ballen raak. 

Maar het experiment ging verder. Een professionele basketballer werd gevraagd hetzelfde te 
doen. Geblinddoekt probeerde hij de bal in de basket te gooien, maar werd door de 
cheerleaders naar beneden gehaald: ‘weer mis!’, ‘dat valt tegen’, ‘pfff …’. Toen hij vervolgens 
zonder blinddoek opnieuw mocht gooien, gooide hij bijna alles mis, terwijl deze 
profbasketballer normaal gesproken alles raak gooit!

Met dit experiment werd duidelijk gemaakt dat mensen beter presteren als ze positieve 
feedback krijgen van anderen. Maar ook andersom: door negatieve woorden worden de 
prestaties ronduit slecht. 

Dit sluit aan bij de woorden uit de Bijbel. In Efeze 4: 29 staat: Zeg geen slechte, negatieve 
dingen over mensen. Zeg iets dat mensen goeddoet. Maar de Bijbel gaat nog een stapje verder: 
Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Positieve woorden
geven mensen meer zelfvertrouwen waardoor zij beter gaan presteren. De Bijbel voegt daaraan
toe: positieve woorden kunnen helpen om het geloof van anderen sterker te maken! 

Ook daarvoor zijn we gemeente: om elkaar te helpen. We mogen elkaar bemoedigen en 
aanmoedigen zodat we sterker worden in het geloof. Het spreken van positieve woorden 
versterkt niet alleen het geloof van de ander, maar ook van jezelf! 

Om over na te denken
Ben jij je ervan bewust dat je met positieve woorden mensen sterker kunt maken in het geloof?
Maar dat ook het omgekeerde geldt? Waar denk je aan bij beide vragen?

Gebed
Here Jezus, wilt U mij helpen positieve woorden te spreken, zodat anderen maar ook ikzelf 
sterker mogen worden in het geloof.

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Efeziers-4,29


vrijdag 20 oktober 2017

Opbouwende woorden, die goeddoen…

Wat u niet wilt dat u geschiedt... is dat bijbels of niet?

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende 
woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. (…) Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef
elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4:29, 32)

Jaren geleden hoorde ik op mijn werk iemand tijdens een toespraak zeggen: “Wat u niet wilt 
dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.” En hij voegde daaraan toe dat dat uit de Bijbel 
komt. Het werd voetstoots aangenomen want het spreekwoord is heel goed. Maar als je de 
Bijbel erbij pakt, zie je dat het er in Lukas 6:31 toch wat anders staat: En gelijk gij wilt, dat de 
mensen u doen, doet gij hun evenzo. De bijbelse waarheid stopt niet bij het niet doen, maar 
gaat verder met het wel doen: doe een ander wat je zelf ook graag wilt ontvangen. Lukas 6:27 
en verder geeft daar voorbeelden van. Voorbeelden voor volgelingen van Jezus. Het koninkrijk 
van God zal minder gestalte krijgen doordat volgelingen van Jezus geen vlieg kwaad doen dan  
wanneer we goed aan de ander doen, vanuit de genade die God ons gegeven heeft. 

We hebben een goede God (bewijzen genoeg!) en als we Jezus willen navolgen is (onder 
andere) 'positieve en bemoedigende woorden spreken' een logisch gevolg van wat God in ons 
hart wil leggen. We zien het terug in Efeze 2:10 waar Paulus zegt: Want zijn maaksel zijn wij, in 
Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij 
daarin zouden wandelen. Het is geen 'moeten' van onze werken, het is het werk van God in ons
waardoor wij dat werk door ons kunnen en mogen doen. 

Om over na te denken
We zijn in Nederland (redelijk) vrij om onze woorden te uiten. Waar kiezen we voor? Woorden 
van God/Jezus? Of gaan we er vaak onnadenkend mee om en gaan we zomaar 'met de stroom 
mee'? Herken je het als er soms toch een vleugje aanklager of tegenstrever in ons probeert te 
werken? Wat doe je daaraan?
Vers 29 spreekt over goede en opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. Maar 
hoeveel goed doet dat dan ook aan jezelf! Herinner je je voorbeelden van goede woorden die 
je hebt gesproken? Ook als je daar moeite mee had of moeite voor moest doen? Terugkijkend: 
weet je hoeveel dat deed met de ander? En met jezelf? Ben je op dit moment alert op goede 
mogelijkheden? 

Gebedssuggestie
Bid in je eigen woorden voor de woorden die je spreekt of wilt spreken en over de werken die 
God van tevoren voor jou heeft bereid.  
Je kunt ook bidden: 
Here God, help me de vrijheid die U mij gegeven heeft goed te benutten. Help me me open te 
stellen voor wat U in mijn hart heeft gelegd en nog wil leggen. Opdat ik woorden mag spreken 
die goeddoen aan wie ze hoort. Mag dit alles tot zegen zijn en tot uw eer! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2,10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-6,27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-6,31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4,29


zaterdag  21 oktober 2017

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over 'Opbouwende woorden, die goeddoen...'. De 
bijbellezing was Efeziërs 4: 25-32, met vers 29 als titelvers: Laat geen vuile taal over uw lippen 
komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze 
hoort (NBV), in de Willebrordvertaling: Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, 
maar spreek een goed woord, opbouwend, waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. 
(Willebrordvertaling) 

Met onze mond kunnen we goed en kwaad doen, we kunnen nare dingen zeggen, mensen 
kleineren, maar ook de allermooiste dingen teweegbrengen. Waar kiezen we voor? En hoe vrij 
voelen we ons – als vrije mensen – daar in? Misschien heb je weleens gedacht: had ik maar op 
m'n tong gebeten en m'n woorden ingeslikt... Terwijl we zulke mooie en bemoedigende dingen 
kunnen zeggen en (daarmee) God eren. Het is duidelijk wat de meeste voldoening geeft, maar 
de praktijk en wij kunnen zo weerbarstig zijn... 

De lezing van deze zondag geeft de 'adviezen' in de gebiedende wijs. Een opdracht dus. En in de
Preek door de Week van dinsdag lazen we over Petrus die in z'n eerste brief ook allemaal 
'opdrachten' meegeeft. Teveel om hier op te noemen, teveel en te moeilijk om waar te 
maken... Of toch niet?

In de Efezebrief begint Paulus met wat we naar Gods voornemen en handelen allemaal 
ontvangen hebben in Christus Jezus. Het is enkel en alleen Gods werk, God vult ons volkomen 
in Christus. En vanuit die volheid ('daarom') worden we opgeroepen om - in Christus - ook 
dingen te doen. In Efeze 2:8-10 zie je beide aspecten terug: Gods goede werk IN ons (verzen 8 
en 9) en DOOR ons (vers 10). Het 'daarom' wordt door Paulus uitgewerkt in de Efezebrief 
waaruit we uit hoofdstuk 4 de verzen 25 tot en met 32 lazen. 

Wat heeft je geraakt in de dienst? 

Hoe moeilijk of gemakkelijk is het voor jou om goede woorden te spreken tot zegen voor de 
ander? Strek je je uit naar vorderingen daarin? Kun je daarvoor ook kleine 'praktijkoefeningen'
gebruiken? Aan wie of wat denk je? 

Als je de 'opdrachten' in de Bijbel leest, komt er dan een boven waar je eigenlijk aan toe bent 
maar nog niet aan toekwam? Aan welke? Is er iets wat je weerhoudt? Hoe ga je daarmee om?
Breng je het in gebed? 

************ 
Morgen spreekt Patrick van der Laan in De Meerkerk over Efeziërs 5:15-17. Titel: Prioritijd

Misschien vind je vandaag tijd om in je eigen Bijbel te lezen en deze tekst te overdenken als 
voorbereiding op morgen. Schrijf gerust op wat in je overdenking naar boven komt, ook je vra-
gen. En neem je aantekeningen mee naar je volgende kringbijeenkomst.

****************

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-5,15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2,8
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Meerkerk
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de
aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in
een open relatie met God en met elkaar.

Missie
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten
Daarvoor  zijn  tal  van  activiteiten  ontwikkeld  voor  alle  leeftijden,  waaronder  de  wekelijkse
samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich
opgeven voor de Introductie Cursus, maar wilt u eerst meer weten over het christelijk geloof,
dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen.

Correspondentie: 
Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 
RSIN  802147306

Kerkelijk centrum:
Bennebroekerweg 515 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor: 
IJweg 1100 
2133 MH Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De diensten zijn regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio (op zondag om 10:00 uur, 
1008 AM) en Seaport Radio (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

Preek door de week en PddW + dagelijks per e-mail ontvangen?
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun 
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.


