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De kracht van 
woorden





Enkele teksten

Spreuken 18:2

Dood en leven zijn in de macht van de tong, 
wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Spreuken 12:18

Er zijn er die als met dolksteken praten, 
ondoordacht, maar de tong van de wijzen 
betekent genezing.

https://www.debijbel.nl/bijbel/Spreuken-18:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/Spreuken-12:18


Woorden hebben
invloed op mensen
en omstandigheden



Waarom hebben 
woorden kracht?



zegenen en (ver) vloeken?



Definitie: zegenen 
en (ver) vloeken

• Zegenen: goede woorden 
spreken

• Ver(vloeken) slechte 
woorden spreken

• Alles wat kan spreken kan 
zegenen of (ver)vloeken



Woorden met gezag
gesproken



Gods woorden zijn eeuwig en 
onbegrensd in kracht en gezag

Jesaja 40:8

8Het gras verdort, de bloem valt af, maar het 
woord van onze God houdt eeuwig stand.

Jesaja 55: 10-11

10Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel 
en daarheen niet terugkeert, maar de aarde 
doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet 
opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de 
eter, 11zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond 
uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, 
maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal 
voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.



Twee beelden van Gods woord: 

1. Beeld van de vliegende boekrol: God beschikt 

(Zacharia  5: 1-4)

Spr 26:2 

Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking 
zonder reden niet aan.

2. Beeld van zaad dat gezaaid wordt:  invloed mens

(Marcus 4)

(vogels, stenen, onkruid, goede grond)



Woorden van mensen

• Hebben ook kracht 

• zijn met meer of minder gezag gesproken
• wordt soms gezag aan toegekend



‘Doeltreffende’ woorden van mensen

• De vloek van Noach over Cham (Gen 9: 25-27)

• De (bevochten) zegen van Izaäk over Jacob  (Genesis 27)

• Het argeloze woord van Jacob over ‘een dief’ die Rachel 
bleek te zijn (Gen 31:32 en 35: 16-19)

• De uitgekomen vloek van Jozua over de herbouwers van 
Jericho   (Jozua 6: 26   >  1 Kon 16:34)

• De zegen die discipelen uit mochten spreken over de 
huizen waar ze binnen gingen (Lucas 10:5)



Zaaien door mensen

Jakobus 3: 6  & 10

6Ook de tong is een vuur, een wereld van 
ongerechtigheid. Zo staat het met de 
tong onder onze lichaamsdelen. Ze 
besmet het hele lichaam, en zet onze
levensloop vanaf het begin in vlam, en ze 
wordt zelf door de hel in vlam gezet.

10Uit dezelfde mond komen zegen en 
vervloeking voort. Dit behoort niet zo te 
zijn, mijn broeders.



Bron van inspiratie

De Heilige Geest?

Demonen?

Andere mensen?

Vgl. Bileam (Numeri 22-24)



Wat zeg (of schrijf…)
je over

• Je kinderen

• Je partner

• Je ouders

• Jezelf

• Je broers en zussen?



Het kruis is 
de oplossing
voor elke
vloek


