
8. EK SAL DIE WOORDE WAT EK GEE EN ONTVANG VERSIGTIG KIES.

 
Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie,

maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.  
(Mat 4:4)

 
And He said to them, Be careful what you are hearing. The measure   [of thought and
study] you give [to   the truth you hear] will be the measure  [of virtue and knowledge]

that comes back to you—and more [besides] will be given to you who hear.    For to him
who has will more be given; and from him who has nothing, even what he has will be

taken away [ by force]  
(Mark 4:24-25 Amp)

 
...dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ’n edele en goeie hart hou en met

volharding vrug dra.  
(Luk 8:15)

 
Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.  

(Mat 22:29)
 

 And you have not His word (His thought) living in your hearts, because you do not
believe and adhere to and trust in and rely on Him Whom He has sent.  

(Joh 5:38)
 

Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op
die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;   maar sy behae is in

die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag.  En hy sal wees soos ’n boom
wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie

verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.  
(Ps 1:1-3)

 
 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie... Hoe lief het ek u

wet; dit is my bepeinsing die hele dag.  
(Ps 119:11,97)

 
Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ’n woord wat goed is vir

die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. 
(Ef 4:29)

 
Goue appels op versierde silwerborde, so is ’n woord op sy tyd gespreek.

(Spr 25:11)
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Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet
hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig

word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word.
(Mat 12:36-37)

 
Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die

vrug daarvan eet. 
(Spr 18:12)

 
It only takes a spark, remember, to set off a forest fire. A careless or wrongly

placed word out of your mouth can do that. By our speech we can ruin the world,
turn harmony to chaos, throw mud on a reputation, send the whole world up in

smoke and go up in smoke with it, smoke right from the pit of hell. 
(Jak 3:5-6)

 
Toewyding het met woorde te doen. 
 
Met woorde het God die heelal geskep. Nie alleen het Hy woorde gebruik nie, Hy ís
die Woord. 
 
Ook is dit nie net Gód wat met woorde skep nie, elke mens doen dit. Hoe jou lewe
verloop, het met die woorde in jou lewe te doen. Woorde wat jy hoor en woorde
wat jy gebruik.
 
Jou woorde vorm nie net jou eie lewe nie, dit kan ook ander mense se lewe
beïnvloed. Ten goede of ten kwade.
 
Die woorde wat uit jou mond kom, kom uit die binneste. Êrens het dit toegang
gekry. 'n Gesprek. Die radio of televisie. 'n Boek. Sosiale media. Alles bronne van
woorde. Die woorde wat jou vorm.
 
Jy kan kies watter woorde jou vorm, en watter woorde jy gaan gebruik om jou eie
lewe en ander s’n te vorm. En as jy nie self die woorde in jou lewe kies nie, sal
ander dit vír jou kies.
 

Is jy bewus van jou woordeskat?
 

Het jy mense in jou lewe wat opbouende gesprekke met jou voer?
 

Voed jy jou binneste met waardevolle woorde?
 

Leef hierdie week met 'n bewustheid van wat jy sê. Betrap jouself wanneer jy
negatief praat. Gee doelbewus komplimente. Oefen jouself ook deur die kort

gebed, “Dankie Here!” elke dag dikwels te bid.
 

Here, bewaar my gedagtes en my tong. Amen


