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titel: Taal 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
In het contact met mensen gebruik ik om de haverklap taal. Gesproken taal nog het 
meest denk ik, maar zeker ook heel veel geschreven taal. Niet meer zo vaak een 
handgeschreven brief overigens en ik ontvang ze ook zelden meer, zo’n 10 
handgeschreven brief. Nee, ik ontvang veel meer mails en appjes en ik stuur ook om 
de haverklap mails en appjes. Geschreven taal. Taal om te communiceren, om met 
elkaar te delen, om kennis uit te wisselen, om gevoelens te delen, om zo met elkaar 
mens te zijn. Ja, maar taal kent ook de andere kant. De media zoals facebook en 
twitter, appjes en mails kunnen communicatie bevorderen en ook de 15 
menslievendheid, we kennen ook de haatmails, we kennen ook de misverstanden 
die door mails en appjes ontstaan, zeker als de mails over gevoelens gaan. En als er 
een vorm van irritatie is, dan kun je die beter niet via de mail uiten, zo hebben we al 
geleerd. En wat te denken van de haatberichten die op facebook worden genoemd? 
Wat te denken van tweets die beschuldigingen afdoen als nepnieuws?  20 
We hoorden over Amnesty en de taal. Taal die kan bevrijden. We weten ook van 
mensen die door taal monddood zijn gemaakt. Woorden die als messen in het rond 
vliegen, en niet alleen in onze tijd met alle communicatiemiddelen die er zijn, nee, de 
woorden die als messen in het rond vliegen zijn van alle tijden. Net als woorden die 
scheppen, creëren. God riep het licht en het licht kwam en God zag dat het goed 25 
was. Woord dat schept, woord dat het goede naar voren roept. Anders dan de 
woorden die bevolkingsgroepen wegzetten met vooroordelen, anders dan de 
woorden die mensen indelen in Übermenschen en Untermenschen, anders dan de 
woorden die spreken over kleurlingen als een minder ras, anders dan de woorden 
die oproepen tot het verwijderen van mensen omdat ze een probleem zouden zijn. 30 
Taal is een gevoelig punt.  
En dan lezen we bij de profeet Sefanja onder andere dat God de lippen van de 
volken rein zal maken. De lippen van de volken, daarmee wordt niet alleen het volk 
Israël bedoeld maar ook andere volken. De lippen van de volken, de taal zal rein zijn, 
een zuivere taal. Niet dat er geen fouten meer gemaakt worden tegen de grammatica 35 
of de spelling, maar zuiver in die zin dat het recht en de rechtvaardigheid, de 
zuiverheid van de ander, van de medemens in de taal betrokken is en betrokken 
blijft. Je hoeft je niet meer te schamen voor je fouten, overmoedig zijn of hoogmoedig 
hoeft ook niet meer, scheelt een heleboel energie, taal en de woorden, de zinnen, de 
teksten, ze zullen zuiver zijn, misschien wel nieuw in die zin dat vrede en recht 40 
verbonden is met de taal, de taal tussen mensen en misschien ook wel de taal 
tussen mens en dier, hoewel de profeet Sefanja de dieren niet noemt. Hij leefde 
overigens in een spannende tijd. De ballingschap dreigde, het volk dreigde te worden 
weggevoerd door overheersers dus. Alleen overheersers komen op het idee om een 
naburig land te veroveren of een land dat nog een heel eind bij hen vandaan ligt. 45 
Alleen overheersers komen op het idee om taal te gebruiken om legers op pad te 
sturen om van alles en nog wat te doen. Alleen overheersers komen op het idee om 
een zogenaamd vredesplan te noemen met taal natuurlijk. Een vredesplan dat 



gedoemd is te mislukken en wat vooral bedoeld lijkt te zijn om de aandacht af te 
leiden van binnenlandse problemen.  50 
Sefanja leefde dus in een spannende tijd en juist in die tijd spreekt hij deze 
troostende woorden. Niet dat alles goed wordt, nee, het is een arm en zwak volk dat 
binnen de muren achtergelaten wordt, maar wel beschermd dus. Een arm en zwak 
volk, dus geen overheersers.  
Taal speelt uiteraard ook een rol in de bergrede, de rede die Jesus sprak tegen zijn 55 
leerlingen om te beginnen. Een rede, die behoorlijk wat hoofdstukken bevat in het 
evangelie naar Matteüs en velen heeft geïnspireerd tot op de dag van vandaag. De 
zaligsprekingen, daar beginnen ze mee en velen worden bestempeld als gelukkig 
terwijl ze dat niet lijken te zijn. Gelukkig die treuren. Nou ja, die zou ik niet als eerste 
genoemd hebben. En verderop worden degenen genoemd die worden uitgescholden 60 
en die van kwaad worden beticht en worden vervolgd. En als Matteüs dit opschrijft is 
die vervolging al lang werkelijkheid. Christenen werden vervolgd, ik bespaar u de 
details. Zoals mensen worden vervolgd vanwege overtuiging, geloof of geaardheid 
tot op de dag van vandaag. En Jesus noemt die mensen gelukkig die zo vervolgd 
worden vanwege Hem zelf. Vanwege zijn boodschap denk ik, zijn boodschap van 65 
vrijheid, zijn boodschap van vrede op aarde, voor alle volken, zoals Sefanja dat 
beschreef. Een zuivere taal, geen taal meer van onvrede of onvrijheid. Zo noemt 
Jesus het. En dat is een uitdaging, een uitdaging in elke tijd, en dus ook in de onze. 
Een uitdaging om te geloven, een uitdaging ook om het op een moment waar te 
maken. En of de slachtoffers van achterklap en laster zich echt gelukkig voelen op dit 70 
moment, dat weet ik niet. Maar die achterklap en laster, de treurigheid, ze hebben 
het laatste woord niet. Onzuivere taal heeft het laatste woord niet, vervolging heeft 
het laatste woord niet. Omdat wij mensen zijn. Omdat Jesus leefde en stierf en 
opstond. Zo werden zijn woorden daden, bij deze Jood. En in het Hebreeuws is er 
maar één woord voor woorden en daden. Zijn woorden werden daden in zijn leven 75 
dat zich ontvouwt in de evangeliën. Onze woorden zullen daden zijn, onze daden 
woorden, de scheppende kracht van taal. Amen.  
 
 


