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Thema Spreken



Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister. Psalm 71:8

01 

Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u

bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder. Psalm 19:15

02 

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Genesis 1:3

03 

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het

leger der sterren. Psalm 33:6

04 

Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de

vruchten. Spreuken 18:21

05

Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar

een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het

hart vol van is daar loopt de mond van over. Lucas 6:45

06

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig

opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. Efeziërs 4:2

07

WEEK 1:



Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan,

stort zichzelf in het verderf. Spreuken 13:3

08

Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest. Spreuken

15:4

09

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te

luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Jakobus 1:19

10

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.

 1 Petrus 3:9

11

WEEK 2

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm

het recht van de vertrapten. 

Spreuken 31:8

12

Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het

licht worden gehoord, en wat jullie

binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal

vanaf de daken bekend worden gemaakt.

Lucas 12:3

13

Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen

spreken, zullen ze op de dag van het oordeel

rekenschap moeten afleggen. Matteüs 12:36

14



In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen
wend ik mij tot u en wacht. Psalm 5:4 

17

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen
zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed
aan woorden verhoord zullen worden. Matteüs 6:7

18

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer
Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Kolossenzen 3:17

19

Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door
ampel beraad. Spreuken 15:22

16

Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan
toch niet goed zijn, broeders en zusters? Jakobus 3:10

15

Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn
mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet
zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik
gebied. Jesaja 55:11

20

WEEK 3

Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele
eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij.
Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor
gestraft worden. Jakobus 5:12

21



Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je

lippen komen. Spreuken 4:24

24

Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas

stort zich in een woordenstrijd. Spreuken 20:3

23

Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere

gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet

reageren: vriendelijk, maar beslist. Kolossenzen 4:5-6

22

Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen

hun recht. Spreuken 31:9

25

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft

dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden

gered. Romeinen 10:9

26

WEEK 4

Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk

initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe

altijd gedreven door de heilige Geest. 2 Petrus 1:21

27

De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de

woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd. Job

23:12

28



Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik

zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 1 Korintiërs 13:1

30

Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. Psalm 139:4

29

Hebreen 4: 12 Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper

dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar

lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie

wij werkelijk zijn. 
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