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Die titel klinkt als een bedreiging, uitgesproken door iemand die zonet bele-
digd is door een medemens. Hou op met die praat of er hangt je wat boven 
het hoofd. De verongelijkte is ontstemd en waarschuwt de opponent niet door 
te gaan met kwetsende woorden. Met de tong kunnen we veel, enorm veel 
schade aanrichten, medemensen kelderen. Roddelen, waarheden, halve waar-
heden, dubbelzinnigheden of ronduit leugens vertellen, kunnen de evenmens 
de adem ontnemen, hem van levenskansen beroven, ja zelfs de dood in jagen. 
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In de Nederlandse tv-uitzending 
College Tour werd de Amerikaanse 
journalist Michael Wolff aan een in-
terview onderworpen en met 1500 
studenten geconfronteerd, die hem 
pittige vragen stelden. Wolff had 
enkele maanden geleden een boek 
op de markt gebracht, Fire and Fury, 
waarin hij de Amerikaanse president 
Donald Trump verguisde. Veel van 
wat hij zei en ook geschreven had, 
was raak. Als befaamde roddeljour-
nalist was hij in het boek af en toe 
wat te ver gegaan. Hij had onbeta-
melijke insinuaties uitgezaaid, ook 
over mensen uit de entourage van de 
Amerikaanse president. De studenten 
en de interviewer wezen hem daar 
op. De woorden en geschriften van 
Wolff hadden diepe wonden gesla-
gen in het beeld van de president en 
ook het imago geschonden van men-
sen die hem omringen. Ook hier is het 
duidelijk dat de onbeheerste tong een 
spoor van vernieling kan aanrichten, 
mensen voorgoed kan bekladden en 
onherstelbaar kleineren.

In de brief van Jakobus, een stief-
moederlijk behandeld nieuwtesta-
mentisch geschrift uit de jaren 95 na 
Christus, wordt herhaaldelijk op een 
zeer beeldrijke en poëtische manier 
geschreven over de vernielingen die 
de tong kan aanrichten. De brief is 
eigenlijk geen brief, maar een com-

positie van veel spreuken, zoals we 
die ook vinden zowel in het boek 
Spreuken als in Wijsheid van Jezus 
Sirach. Soms gaat het over korte rake 
spreuken, soms over ietwat meer uit-
gewerkte themata.

De brief van Jakobus wordt door de 
overlevering al vanaf de vierde eeuw 
na Christus toegeschreven aan ‘de 
broer van Jezus’. Dat Jezus broers 
en zussen had, wordt door Marcus 
in het zesde hoofdstuk verteld (het 
kunnen ook neven en nichten zijn). In 
het Nieuwe Testament ontmoeten we 
Jakobussen bij de vleet. Jakobus, de 
broer van Jezus, is de man die na de 
verrijzenis van Jezus in de oergemeen-
te van Jeruzalem een leidinggevende 
figuur wordt, een steunpilaar van de 
gemeenschap. Hij onderhandelt wijs, 
deskundig en gematigd tijdens het 
eerste concilie, ook apostelconvent 
van Jeruzalem genoemd. Ook aan 
hem verschijnt de verrezen Heer. Nu 
is het wel zo dat de brief van Jako-
bus waarschijnlijk geschreven is door 
een anonieme auteur, die zijn werk 
laat verschijnen onder de beroemde 
naam Jakobus, met de bedoeling 
aan zijn geschrift grotere autoriteit en 
legitimiteit te verlenen. Hij vaart onder 
de vlag van Jakobus. Jakobus werd 
volgens de traditie gestenigd in 62 na 
Christus.
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De Jakobusbrief bestaat uit 5 hoofd-
stukken en is voor de lezer een ware 
ontdekking. We vinden er vele over-
eenkomsten met de Bergrede van Je-
zus uit het Mattheüsevangelie en de 
Veldrede bij Lucas.

De auteur is zeker ook goed ver-
trouwd met het Oude Testament. Hij 
spreekt onder meer over het werkda-
dige geloof van Abraham, de grote 
inzet van Rachab, de heidense prosti-
tuee uit Jericho, het vurige gebed van 
de profeet Elia en het voorbeeldige 
geduld van Job.

de tonG

Paarden doen we een bit in de mond 
om ze te laten gehoorzamen, en zo 
kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk 
eens hoe reusachtige schepen, voort-
gestuwd door hevige wind, met een 
klein roer in de richting worden ge-
stuurd die de stuurman bepaalt. Zo is 
ook de tong een klein orgaan, maar 
wat een grootspraak kan zij voort-
brengen! 

Bekijk eens hoe een kleine vlam een 
enorme bosbrand veroorzaakt. Onze 
tong is net zo’n vlam: een wereld van 
onrecht, die onze lichaamsdelen in 
brand steekt. Want zij besmet het hele 
lichaam, zij steekt het rad van het leven 
in brand, met vuur uit de Gehenna.

De mens heeft alle mogelijke soor-
ten dieren weten te temmen: wilde 
dieren, vogels, kruipende dieren en 
zeedieren, maar er is geen mens die 
de tong kan temmen, dat onbereken-
bare kwaad, vol dodelijk venijn. Met 
onze tong zegenen we onze Heer en 
Vader, en we vervloeken er mensen 
mee die God heeft geschapen als 
zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond 
klinkt zegen en vervloeking. Dat kan 
toch niet goed zijn, broeders en zus-
ters? Laat een bron soms uit eenzelfde 
ader zoet en bitter water opwellen? 
Of kan een vijgenboom olijven voort-
brengen, of een wijnstok vijgen? Net 
zomin geeft een zilte bron zoet water. 
(Jak 3,3-12)

Wat ons hier in de Bijbelse bezin-
ning interesseert, is zijn schitterende, 
rake, beeldrijke, ja soms humoristi-
sche beschrijving van ‘het rijk van de 
perverse tong’. In zijn typering van de 
tong gaat Jakobus veel verder dan de 
alom gekende moraliserende spreuk: 
Draai je tong in je mond vele keren 
vooraleer te spreken. Volgens hem is 
de tong een diabolisch orgaan van 
het kwaad. De tong is een vuur dat 
alles kan vernietigen. Daarbij sluit hij 
aan bij oudtestamentische wijsheid:

Een nietsnut roept het kwaad op. Wat 
hij zegt is een verzengend vuur. (Spr 
16,27)



Vervloek een roddelaar.
Vervloek wie met een dubbele tong 
spreekt, want velen die in vrede met 
elkaar leven, worden door hem ten 
gronde gericht.
Een lasteraar brengt velen aan het 
wankelen, en jaagt hen op van volk 
tot volk.
Over vromen heeft zo’n tong geen 
macht, ze branden niet in haar vlam-
men. 
Wie de Heer verlaat, valt aan haar 
vlammen ten prooi: ze laaien op en 
worden niet gedoofd.
Zij wordt op hen losgelaten als een 
leeuw, als een panter verscheurt zij 
hen.
Leg je woorden op een weegschaal.
Voorkom dat je struikelt door je tong. 
(Sir 28, passim)

Jakobus spaart zijn woorden niet om 
de verderfelijkheid van de tong in de 
verf te zetten. Hij plaatst het zuivere 
woord (logos) tegenover de leugen-
achtige tong (glossa). Een volkomen 

mens struikelt niet over zijn tong. Hij 
is niet dubbelzinnig, spreekt niet met 
een gespleten of dubbele tong. 
Verwerf je geen naam als roddelaar, 
leg voor jezelf geen hinderlaag met 
je tong. (Sir 5,14) De dubbele tong is 
het kenmerk van de valse profeet.
Pas op voor valse profeten die in 
schaapskleren op jullie afkomen, 
maar eigenlijk roofzuchtige wolven 
zijn. Aan hun vruchten zal je hen her-
kennen. Men plukt toch geen druiven 
van doornstruiken of vijgen van dis-
tels? (Mt 7,15-16)

De tong heeft een autonome macht 
die in staat is de mens tot een slaaf 
van het kwaad te maken. De vuile 
tong valt de mens van binnenuit aan 
en maakt van hem een gevangene. 
Wanneer ze misbruikt wordt, is zij 
een instrument van verdeeldheid. Dan 
krijgt het kwaad voorrang op de wil. 
Niemand kan haar onder controle 
houden of temmen. Zij is een macht 
die over de mens gaat heersen. Zij 
sticht ontreddering en verwarring, 
wanorde en chaos.

Als verzengend vuur wordt de tong 
door Jakobus zelfs voorgesteld als 
een vonk die afkomstig is uit de hel-
se gloed van de Gehenna! De tong 
heeft toehoorders die ze soms niet 
alleen wil overtuigen, maar ook ma-
nipuleren, bedriegen en zelfs vernieti-
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gen. Zij zet de cyclus van de genera-
ties in brand en verspreidt overal de 
vuurvlammen van de hel. Een taal die 
nog krasser en bijtender is, kan men 
zich nauwelijks voorstellen.

Heldere Woorden

Raar maar waar: toch kan de tong 
zowel een werktuig van het goede 
als van het kwade zijn. Uit dezelfde 
mond komt zowel zegening als ver-
vloeking. Wanneer de mens bazelt 
en kletst, weet hij op de lange duur 
niet meer wanneer hij zegent of ver-
vloekt. Het onderscheid tussen die 
twee mogelijkheden is bij hem zoek, 
hoe erg dat ook is voor de omgeving.

Bij aandachtige lezing van die vele 
spreuken in de Jakobusbrief over de 
riskante ontsporingen van de tong 
– zo geniaal beeldrijk en esthetisch 

prachtig geformuleerd – daagt het 
besef op dat mensen met de tong ook 
heel veel goed kunnen doen. Zachte 
en vriendelijke woorden die waar-
achtig, eerlijk en zalvend zijn. Woor-
den die bevestigen, aanmoedigen en 
verkwikken, brengen opheldering en 
verademing.

Niet alleen de nefaste mogelijkheden 
van de kwade, lange tong zijn vast 
te stellen en te schuwen, ook de posi-
tieve mogelijkheden van spraak, taal 
en tong mogen en moeten we onder 
ogen nemen en krachtig stimuleren.

Toch blijft spreken zilver en zwijgen 
goud. Wijze voorzichtigheid in ver-
bale uitlatingen voorkomt veel ellen-
de.

Wilfried ROSSEL
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