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2. Verschil maken door de juiste woorden –  (Matteüs 15:10-20) 
 
 
 

Gemeentegesprek –  
Om nog eens over door te praten: 
Soms zou je willen dat je woorden die je hebt uitgesproken 
kon wissen, zoals je tekst uit een document kan deleten. Wat 
was de laatste keer dat jij spijt had van iets dat je had gezegd? 
 
Bijbelstudie – Lezen:  Matteüs 15:10-20. 
De woorden van Jezus zorgen voor genezing en voor herstel. 
Lees bijvoorbeeld maar eens de rest van dit hoofdstuk (vers 
28, vers 30 en vers 36). 
 
 Delen & dienen –   

❖ Herken je iets van die destructieve kracht van woorden in 
je eigen leven, of in de wereld om je heen?  

❖ Herken je ook die herstellende kracht van woorden? 
 
In beweging –  
Mirjam van der Vegt benadrukt in de kalender de scheppende 
kracht van woorden. Ze vraagt: Wat zou jij deze week willen 
scheppen en mogelijk maken? Welke woorden kun je 
daarvoor inzetten? Schrijf vijf woorden op die jij deze week 
veel wilt gebruiken. 
 
 
 
 

Bidden -  
Misschien zijn woorden van gebed wel de krachtigste manier 
om verschil te maken. Door te bidden, verbinden we ons 
leven met het leven van Jezus. Anders gezegd: ons leven gaat 
resoneren met het leven van Jezus. Als we bidden ‘uw 
koninkrijk kome’ zal het verlangen naar dat koninkrijk groeien 
en kan het niet anders dan dat dit ook effect heeft op onze 
manier van leven. Als je voor mensen uit je omgeving bidt, 
heeft dat effect op de manier waarop je met ze zult spreken. 
Vraag God om de juiste woorden en om wijsheid, zodat je 
weet wanneer je moet zwijgen, en wanneer je juist je stem 
moet laten horen. Sluit af met het Onze Vader. 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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