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Jakobus hoofdstuk 3 is een geweldig hoofdstuk in de Bijbel dat gaat over het gebruik van de tong. Het boek
Spreuken geeft ook veel aanwijzingen over wijsheid in ons spreken.
Op de pinksterdag waren het tongen als van vuur die neerdaalden op de aanwezige mensen. Jammer
genoeg wordt in het christendom oplettend te zijn in ons spreken niet voldoende benadrukt. Wanneer u
oprecht bent in het dienen van God, dan moet u het belang van het beheersen van uw tong heel serieus
nemen. Falen op dit gebeid is de reden dat veel predikers niet Gods woord uitdragen wanneer zij spreken.
Wanneer u een spreekbuis wilt zijn voor God dan moet u, in uw dagelijkse gesprekken, in de eerste plaats
al het “waardeloze scheiden en verwijderen van het waardevolle” (Jeremia 15:19 BB). Wanneer u loze woorden
spreekt in uw dagelijkse gesprekken, dan kunt u niet van God verwachten dat Hij door uw mond spreekt
wanneer u het evangelie wilt verkondigen of de “blijde boodschap” met iemand wilt delen. Een andere reden
waarom u dit niet van God kunt verwachten is wanneer u ontrouw bent in uw omgang met geld. God geeft
geen ware rijkdom uit Zijn Woord aan predikers die ontrouw zijn in hun omgang met geld. (Lukas 16:11 BB).
De tong is als een bit in de mond van een paard, waarmee het paard onder controle gehouden kan worden
en in iedere richting worden gestuurd (Jakobus 3:3 HB). Paarden die geen bit in de mond hebben zullen als
wilde paarden rondrennen en zijn nergens voor te gebruiken. Paarden die tijdens races prijzen winnen zijn
die paarden die het toestaan om gestuurd te worden door het bit in hun mond. Wanneer u in uw leven iets
wilt betekenen voor God, laat Hem dan een bit en teugel in uw mond doen. Zeg tegen God dat u wilt dat
Hij de totale controle over uw spreken heeft.
In Jakobus 3:4 wordt de tong vergeleken met het roer van een schip. Het roer is een smal stuk staal aan het
eind van iedere boot of schip. Wanneer u het roer in een bepaalde richting draait dan gaat het schip in
dezelfde richting. Het is dit kleine stuk metaal aan het eind van een schip, dat een groot schip in de richting
stuurt waarheen het moet gaan.
Uw tong is de test met betrekking tot uw geestelijke toestand en niet uw activiteiten of uw Bijbelkennis. Laat
mij de wijze zien waarop u uw tong gebruikt en ik zal u vertellen of u geestelijk bent of niet. Jakobus laat
ons al deze voorbeelden zien om aan te tonen hoe belangrijk de tong is. Het is een klein deel van het
menselijk lichaam, maar het is tot heel veel in staat (Jakobus 3:5)! Veel tongen van gelovigen staan in brand
met het vuur van de hel (Jakobus 3:6).
"Geen mens heeft ooit de tong kunnen temmen, ze is een rusteloos kwaad, vol dodelijk gif" (Jakobus 3:7-8 HB).
In een circus kunnen zelfs leeuwen en tijgers tam gemaakt worden, en een enkeling kan zelfs zijn hoofd in
de muil van een leeuw stoppen en de leeuw bijt zijn hoofd er niet af, maar niemand kan de tong "tam”
maken. Wat is dan de oplossing van dit probleem? Wij moeten de Heilige Geest vragen om het in ons te
bedwingen; tam te maken. Dat is de reden waarom, op de dag van pinksteren de Heilige Geest, tongen als
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van vuur op hun hoofden deed rusten. De Heilige Geest wilde, bij wijze van spreken, hiermee eigenlijk
zeggen: “Ik wil van nu af uw tong onder controle houden met het vuur van God”. Veel christen hebben dit
echter niet begrepen.
Het is een tragedie dat tegenwoordig velen die de doop in de Heilige Geest verkondigen, gretiger zijn om
de mensen in vreemde “tongen” te laten spreken dan om hen, op ieder moment van de dag, op een
gracieuze en liefdevolle manier te laten “spreken in hun moedertaal”. Dit is er de oorzaak van dat er veel
namaak is onder hen die “in tongen spreken”
De Heilige Geest heeft mij de gave van het spreken in een vreemde tong gegeven om tot mijn hemelse
Vader te mogen spreken en daar prijs ik Hem voor, maar bovenal heeft Hij mij in staat gesteld om de tong
in mijn moedertaal onder Zijn controle te kunnen brengen en daar prijs ik Hem nog meer voor. Dit is hoe
wij kunnen weten of wij de Heilige Geest ontvangen hebben of één of andere valse geest. U kunt deze test
op uzelf toepassen: “Bent u in staat om de tong van uw moertaal in bedwang te houden?” Indien niet,
verwerp dan iedere andere geest die u ontvangen hebt en zoek God opnieuw om vervuld te worden met de
Heilige Geest. Zeg tegen God dat u de kracht wilt hebben om altijd vol van genade te kunnen spreken. Alleen
de Heilige Geest kan uw tong in bedwang houden, want hoe kunt u de ene keer onze Heere en Vader ermee
prijzen en de andere keer er mensen mee vervloeken die naar het beeld van God gemaakt zijn? (Jakobus
3:9)
_________________________________________________________________________________________________________________
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene
Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands/ of http://www.shub.nl
Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac Poonen,
kunt u vinden op: http://www.shub.nl
U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft
opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst
UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig
ongemak.
Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.
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