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Woorden kunnen vergiftigen en woorden kunnen genezen.
Woorden zetten aan tot oorlogvoering,

maar woorden sluiten ook vrede.
Woorden leiden mensen naar het toppunt van goedheid

en woorden kunnen mensen doen
verdrinken in de diepte van het kwaad.

Marguerite Schumann
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In l e I d I n g

InleIdIng

De meeste mensen hebben geen idee van de kracht van woorden 
en welke enorme invloed ze op ons leven uitoefenen. Ga maar 
na. Zelfs twee simpele lettergrepen – Pa-pa – zijn krachtig genoeg 
om een volwassen man aan het huilen te brengen als zijn kind dit 
voor de eerste keer uitspreekt. 
 Ik weet zeker dat woorden een geweldige kracht in 
zich hebben: ofwel een positieve, opbouwende kracht of een 
negatieve, afbrekende kracht. 
 We lezen in Genesis dat God de wereld waarin wij leven 
geschapen heeft. In Spreuken 18:21 staat: ‘Woorden hebben macht 
over leven en dood (…)’  Dat is een verbazingwekkende uitspraak 
waar we goed over na moeten denken. Telkens wanneer we ons 
uitspreken, spreken we of leven of dood over de ander en onszelf 
uit. We moeten onze woorden dus zorgvuldig kiezen. 
 Onze mond geeft uiting aan wat we willen, denken of 
voelen, en laat daardoor veel zien van degene die spreekt. We 
kunnen veel over onszelf te weten komen, door gewoon te 
luisteren naar wat we zeggen. Matteüs 12:34-35 zegt: ‘Want uit 
de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt 
goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens 
brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.’ Onze woorden zijn 
uitingen van onze innerlijke gedachten en standpunten. Je zou 
kunnen zeggen dat onze woorden als een televisiescherm zijn, 
die tonen waar we onze gedachten aan hebben gewijd en wat 
onze houding is. 
 Ik ben ervan overtuigd dat onze woorden onze blijdschap 
kunnen sturen. Ze kunnen de antwoorden op onze gebeden 
beïnvloeden en een positief of negatief effect op onze toekomst 
hebben. We moeten veel aandacht besteden aan wat het Woord 
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van God ons kan leren over de kracht van onze woorden. Als 
iemand niet tevreden is met de staat van zijn leven, dan zou hij 
er verstandig aan doen om de woorden die hij gesproken heeft 
eens onder de loep te nemen. 
 God heeft een goed plan met iedereen, maar het zal niet 
automatisch tot stand komen zonder onze medewerking. Wij 
zijn Gods partner in dit leven en Hij wil dat we het eens zijn met 
wat Hij over ons heeft gezegd in Zijn Woord. Ik weet zeker dat 
je al lezende nieuwe inzichten zult opdoen over het feit dat jij je 
leven kunt veranderen door je woorden te veranderen! 

Joyce Meyer
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DEEL I
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HOOFDSTUK

1
de Impact van Woorden

Therese was een uitstekende werknemster, vriendin en collega. 
Iedereen op kantoor hield van haar – van haar bazen tot de 
schoonmaakster. Ze had altijd voor iedereen een vriendelijk 
woord. Een van haar mooiste kwaliteiten was dat zij het vermogen 
had om mensen een goed gevoel over zichzelf te geven. Ze kon 
een gekwetst persoon het gevoel geven dat hij of zij precies was 
waar de wereld op zat te wachten. Een onzekere collega waande 
zich een genie in haar nabijheid. Haar gevoel voor humor zorgde 
altijd voor een betere stemming en maakte de mensen aan het 
lachen, zelfs wanneer ze geïrriteerd of ongelukkig waren. En dat 
was nog niet alles; ze was ook nog eens slim – erg slim. In de vijf 
jaar dat ze daar werkte, had ze al drie maal promotie gemaakt 
en haar werkgever had haar onlangs verteld dat ze hard op weg 
was naar een managementfunctie. Als dit zo zou doorgaan, zou 
ze zelfs binnen een aantal jaren vicepresident kunnen worden. 
Toen ze op een avond nog laat aan het werk was, ontdekte ze dat 
haar baas iets verkeerds had geschreven in de toespraak die zo 
voor hem moest nakijken. Hij had een nogal dom grapje gebruikt, 
wat sommige mensen als beledigend zouden kunnen ervaren. 
Therese pakte de telefoon om een berichtje in te spreken en hem 
te vertellen wat ze ervan dacht. “Dit kun je toch niet menen?” 
zei ze. “Je kunt wel nagaan dat die grap helemaal verkeerd zal 
vallen bij de directeur. Hij heeft nu eenmaal weinig gevoel voor 
humor.” 
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 Helaas drukte Therese het verkeerde knopje in, waardoor 
de voicemail niet alleen bij haar baas terechtkwam, maar naar 
iedereen in het bedrijf gestuurd werd. De volgende ochtend was 
de chaos compleet. Hoewel Therese niet ontslagen werd, ging de 
eerstkomende promotie wel aan haar neus voorbij – net zoals de 
daaropvolgende. Het indrukken van het knopje had een stempel 
gedrukt op haar toekomst bij het bedrijf. 
 Dit is natuurlijk een extreem voorval, maar zo zijn er 
tegenwoordig nog veel meer voorbeelden met zelfs nog grotere 
consequenties. Ook het plagen van kinderen onderling is gemener 
geworden Pesten op school is ook geen uitzondering meer – het is 
standaard geworden. Het gebeurt niet alleen op school of tijdens 
het spelen, maar ook via internet. Er is zelfs een nieuw woord 
voor: cyberpesten. Facebook wordt nu soms als wapen ingezet. 
 Nooit eerder in de geschiedenis zijn woorden zo goed-
koop, snel, onomkeerbaar en besmettelijk geweest. Door middel 
van mobiele telefoons en door internet kunnen we nu sms’en, 
e-mailen, chatten, bloggen, facebooken, twitteren en youtuben. 
Behalve dat, hebben we ook nog radio, televisie en de gedrukte 
media. Woorden vliegen door de atmosfeer als nooit tevoren. In 
juni 2010 maakte 77,2 procent van alle Amerikanen gebruik van 
internet (267 miljoen mensen). Een kwart van de wereldbevolking 
is online. Van alle Amerikanen is 41 procent actief op Facebook, 
waardoor er per dag een miljard nieuwe berichten bij komen. Het 
gebruik van Twitter in de VS is explosief gestegen van 5 procent 
in 2008 tot 87 procent in 2010, en op dit moment liggen die 
aantallen zelfs nog hoger. In 2010 waren er meer dan 17 miljoen 
Amerikanen die Twitter gebruikten en alleen al in de Verenigde 
Staten was het gemiddelde aantal tweets 15,5 miljoen per dag. 
 Het spreekt voor zich dat er voor al deze vormen van 
communicatie goede toepassingen zijn. Er zijn echter ook 
veel verontrustende gevolgen, waaronder zelfdoding onder 
teenagers door online pesten, identiteitsfraude, misbruik van 
kinderen, oplichtingen, pornoverslavingen en carrières die kapot 
zijn gegaan. Werkzoekenden kunnen het wel vergeten als hun 
Facebookpagina getuigt van kwalijk gedrag en ook werknemers 
sturen zonder nadenken allerlei berichten rond. 
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 Mensen hebben relaties zien stuklopen door hun meest 
geheime gedachten online te plaatsen en op verzenden te klikken, 
zonder te beseffen wat hiermee zou worden losgemaakt. De 
hoeveelheid informatie die tegenwoordig beschikbaar is, maakt 
dat het bewaken van privacy steeds belangrijker wordt. Helaas 
kan iedereen van alles over iemand anders zeggen – of het nu 
waar is of niet – en dan zweeft die informatie rond in cyberspace, 
klaar om door iemand te worden opgepikt. Reputaties zijn 
volledig verwoest door wat anderen hebben geschreven, ook al 
was er helemaal niets van waar. Je zou kunnen zeggen dat er 
online een explosie van woorden gaande is en dat de volledige 
omvang van de schade hiervan nog niet te overzien is. Mensen 
moeten de kracht van hun woorden gaan inzien en voor zichzelf 
besluiten om ze ten goede te gaan inzetten. 

Het boemerangeffect van woorden

Je hebt vast wel eens iemand horen spreken over het boemerang-
effect van woorden: Het feit dat woorden als een boemerang 
zullen terugkeren naar de werper. Dit klinkt misschien als een 
loze bewering, maar de waarheid is dat onze eigen woorden 
inderdaad naar ons zullen terugkeren. Wat wij zeggen heeft niet 
alleen invloed op anderen, maar ook op onszelf. 
 Woorden zijn geweldig, wanneer ze op de juiste manier 
gebruikt worden. Ze kunnen de toehoorder bemoedigen, 
opbouwen en hem of haar zelfvertrouwen geven. Het juiste 
woord op de juiste tijd kan werkelijk levens veranderen. 

Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste 
woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

Spreuken 15:23 

 We kunnen letterlijk onze eigen vreugde vergroten door 
de juiste woorden te spreken. We kunnen onszelf ook van streek 
maken door onnodig over onze (relatie)problemen te praten. 
Niet lang geleden maakte ik een teleurstellende situatie mee 
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met iemand die ik zag als een goede vriend. Het viel me op dat 
telkens wanneer ik erover praatte, ik de rest van de dag moeite 
had om het uit mijn hoofd te zetten. Uiteindelijk realiseerde ik 
me dat ik ermee moest stoppen de situatie steeds weer opnieuw 
in woorden en gedachten te beleven - als ik tenminste eroverheen 
wilde komen. De mensen bleven me ernaar vragen’, maar ten 
slotte begreep ik dat dit mijn antwoord moest zijn: ‘Het is beter 
voor mij als ik er gewoon niet over praat.’ 
 De woorden die onze mond verlaten, komen niet alleen in 
de oren van andere mensen terecht, maar ook in onze eigen oren. 
Daarna zakken ze neer in onze ziel, vanwaar ze ons vreugde, 
verdriet, vrede of verwarring zullen schenken, afhankelijk van de 
woorden die we gesproken hebben. Onze woorden kunnen zelfs 
onze geest onderdrukken. God wil dat onze geest licht en vrij is 
en niet zwaar en onderdrukt, zodat hij goed kan functioneren. 
Als we eenmaal de kracht van woorden begrijpen en beseffen 
dat we zelf kunnen kiezen wat we denken of spreken, dan kan 
dat ons leven compleet veranderen. Onze woorden worden ons 
niet opgedrongen; ze vormen zich in ons hoofd en dan spreken 
we ze uit. We kunnen leren onze gedachten te kiezen; verkeerde 
gedachten te weigeren en goede, gezonde en juiste gedachten 
toe te laten. Waar het hoofd gaat, volgt de mens. We zouden ook 
kunnen zeggen: Waar het hoofd gaat, volgt de mond! 
 Je hoeft niet eens werkelijk met iemand te praten om je 
vreugde te vergroten met je woorden. Enkel het erkennen van 
goede dingen is al genoeg om je op te vrolijken. Ik heb al veel 
geschreven over de kracht van het belijden van Gods Woord en 
zal daar zeker mee doorgaan, want dit is een van de nuttigste 
dingen die ik ooit heb gedaan. 
 Wanneer je ’s morgens opstaat en er is die dag iets waar 
je niet bepaald naar uitkijkt, dan kun je zeggen: “Ik zie op tegen 
deze dag”, of je kunt zeggen: “God zal me vandaag de kracht 
geven om te doen wat ik moet doen en om het met blijdschap te 
doen.” Welke van deze twee bereiden je het best voor op de dag, 
denk je? 
 Kalme woorden zijn een levensboom, staat er in Spreuken 
(15:4). Volgens de Bijbel heeft God Zijn kinderen van een 
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nieuwe natuur voorzien en wordt ons geleerd om dagelijks onze 
gedachten en ons gedrag te vernieuwen. Het hebben van een 
positieve blik op het leven en het spreken van positieve woorden 
zijn twee van de meest heilzame dingen die we kunnen doen. 

Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden (…). 
Spreuken 12:14

Van de vrucht van zijn mond zal iemand het goede eten (…) 
Spreuken 13:2 (HSV)

Als een mens iets goeds zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen, 
hij voedt zich met de vruchten van zijn mond.

Spreuken 18:20

Let daarom goed op welk voedsel je kiest

Wie gezond wil zijn doet er goed aan om op de voedselkwaliteit 
te letten om zodoende goede voedingsstoffen binnen te krijgen. 
Wanneer we gezond willen zijn van ziel en geest, moeten we ook 
woorden kiezen die ons zullen opbouwen en die onze vrede en 
vreugde zullen vergroten. Zoals we hebben gezien, keren onze 
woorden naar ons terug, en we kunnen met recht zeggen dat die 
woorden voedsel voor onze ziel zijn. 
 De wereld zit vol met slecht nieuws. Je hoeft maar een 
nieuwszender op te zetten of een krant of weekblad op te slaan 
en je zult zien dat het uitpuilt van verslagen over moordpartijen, 
diefstallen, oorlogen, hongersnood en allerlei andere tragische 
gebeurtenissen. En hoewel deze zaken de wereld van vandaag 
domineren, zou ik heel graag willen dat we ook een aantal 
zenders en kranten zouden hebben om Goed Nieuws te brengen. 
Ik ben van mening dat er veel goede dingen gebeuren in de 
wereld en dat er waarschijnlijk meer goed dan slecht is, maar het 
kwaad wordt vaak zo uitvergroot, dat het overweldigend lijkt. 
Natuurlijk willen we weten wat er gebeurt in de wereld, maar 
we horen niet op een strak dieet van slecht nieuws te staan. In 
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plaats daarvan moeten we ervoor kiezen om naar goede dingen 
te kijken en hierover te lezen en te praten. 
 Gelukkig hoeven we niet te wachten totdat iemand 
anders ons opvrolijkt! We kunnen dit zelf doen door het kiezen 
van onze woorden. Ik kwam laatst een kamer binnengelopen en 
hoorde een groepje mensen praten over een aantal bedrijven die 
hun faillissement hadden aangevraagd. Daarna noemden ze nog 
twee andere bedrijven die voor dezelfde beslissing stonden. Ik 
voelde dat er een sfeer van zwaarmoedigheid hing, dus ik zei: 
“Nou, God is niet failliet en Hij staat aan onze kant.” Onmiddellijk 
veranderde de stemming en iedereen sloot zich bij mij aan. 
 Ik wil zeker niet zeggen dat we de realiteit moeten 
ontkennen, maar we kunnen wel kiezen waar we over willen 
praten. Als niemand er baat bij heeft, ook wijzelf niet, bij het 
steeds opnieuw vertellen van al het slechte nieuws uit de wereld, 
waarom zouden we het dan tot de hoofdmoot van al onze 
gesprekken maken? Ik snap dat we tot op zekere hoogte zullen 
blijven praten over wereldse omstandigheden. We willen goed 
op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt. Het is niet wijs om 
onwetend te zijn of om voor verrassingen te komen staan, maar 
door er te veel of onnodig over te praten, zorg je alleen maar 
voor een bedrukte stemming waar niemand plezier aan beleeft. 

Denk na over wat je wilt zeggen!

We praten veel en letten vaak helemaal niet op wat we eigenlijk 
zeggen, laat staan dat we serieus nadenken over de impact van 
onze woorden. Ik wil je aanmoedigen om eens na te denken over 
de onderwerpen waar jij het meestal over hebt. Aan welk soort 
gesprekken neem jij graag deel? Als we eerlijk zijn, kunnen we 
zien dat ons slechte humeur soms het directe gevolg is van onze 
gespreksstof. Verkeerde woordkeuzes kunnen zelfs uitgroeien tot 
serieuze problemen. In dit boek zul je ontdekken dat woorden zo 
veel kracht hebben, dat ze allerlei situaties in ons leven kunnen 
veroorzaken. Bijvoorbeeld, als een man voortdurend zegt: ‘Ik 
kan mijn eetlust niet bedwingen’, dan zal daarvan overtuigd 
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raken en zal hem dit ook niet lukken. Als een vrouw zegt: ‘Ik 
zal nooit geld hebben of mooie dingen bezitten’, dan kan dat 
ervoor zorgen dat ze ver onder het niveau terechtkomt dat God 
voor haar wenst, omdat ze gewoonweg niet beter haar best zal 
doen. We geloven eerder wat we zélf zeggen, dan wat anderen 
tegen ons zeggen. Dit is heel belangrijk, dus ik herhaal het nog 
eens: Jij gelooft eerder wat je zelf zegt, dan wat anderen tegen je 
zeggen. Ga maar na. Als je een complimentje krijgt van iemand, 
terwijl je op dat moment een jurk draagt die je niet zo mooi vindt 
en je haren alle kanten uit staan, geloof je het dan? Of geloof je 
dat stemmetje binnenin dat zegt: ‘Ze wil gewoon aardig doen, 
omdat je er niet goed uitziet. Je bent niet om aan te zien.’ 
 Wanneer wij iets maar vaak genoeg zeggen, in stilte of 
hardop, dan zullen we ervan overtuigd raken, of het nu waar 
is of niet. En de Bijbel leert ons dat we zullen ontvangen wat 
we geloven. Alle beloften van God worden ontvangen door ons 
geloof erin. In feite betekent geloven ‘ontvangen’, en ontvangen 
‘geloven’. Geloven en ontvangen zijn als een Siamese tweeling. 
Ze kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Wat wij geloven 
wordt onze werkelijkheid! 
 Het zou een goede oefening zijn als we aan het eind van 
iedere dag even zouden nagaan waar we die dag over hebben 
gesproken. Zeker wanneer we ons wat somber voelen, zouden we 
meteen moeten bedenken: ‘Waar heb ik over gesproken?’ Onze 
woorden zijn niet de oorzaak van al onze problemen, maar wel 
van een heleboel. We moeten er zeker aandacht aan schenken, 
wanneer we antwoorden zoeken op de problemen die we in 
ons leven tegenkomen. We krijgen allemaal met uitdagingen te 
maken, maar de manier waarop we erover praten bepaalt wat 
het effect ervan zal zijn. 
 Waar praat je over tijdens de lunch op het werk? Terwijl je 
carpoolt naar het werk? Als je gezellig samen bent met vrienden? 
Waarom zou je niet iedere dag van tevoren al besluiten, voordat 
je naar buiten gaat, om alleen maar over dingen te praten die 
goed zijn voor jou en voor iedereen die jou hoort? Aangezien we 
de macht hebben om onze dag beter te maken, zouden we wel 
gek zijn om dit niet te doen. 
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 Laat me duidelijk zeggen dat ik niet geloof dat we alle 
situaties plezierig kunnen maken door positieve uitspraken te 
doen, maar ik geloof wel dat we veel omstandigheden zullen 
zien veranderen in de richting van Gods wil. Ik wil je alleen 
maar leren om met God overeen te stemmen en om te zeggen 
wat Hij zegt. God zal bijvoorbeeld nooit zeggen: ‘Deze situatie 
is te moeilijk voor mij; ik kan het gewoon niet aan en ik geef 
het op.’ Misschien denk je nu: ‘Nee, natuurlijk zou God dat 
niet zeggen!’ Nou, waarom doe jij dat dan wel? God heeft de 
touwtjes in handen, wij niet. Wij kunnen ervoor kiezen met Hem 
mee te werken of Hem tegen te werken, door het eens of oneens 
te zijn met wat Hij zegt. Eén ding is zeker: Negatief spreken 
kan schadelijk zijn voor jou, positief spreken echter nooit. Dus 
waarom zou je niet voor het positieve kiezen en zien wat het je 
oplevert? 

Zaaitijd en oogsttijd

In de Bijbel leren we over het principe van zaaien en oogsten. 
Vanaf Genesis leert God ons dat er seizoenen van zaaien en van 
oogsten zullen zijn. We kunnen goed begrijpen hoe een boer zaad 
zaait en dan wacht op de oogst. Op het gebied van het geestelijke 
zaad, zoals ik dat noem, kunnen we echter nog wel wat meer 
inzicht gebruiken. Een tomatenzaadje kunnen we met onze eigen 
ogen zien. We begrijpen hierdoor hoe het proces van zaaien en 
het wachten op de tomatenoogst werkt. Onze innerlijke dialoog 
en onze gedachten zijn echter niet zichtbaar, maar toch zijn dit 
ook zaadjes. Zaad dat zijn werking heeft in de (onzichtbare) 
geestelijke wereld en dat ook een oogst voortbrengt, afhankelijk 
van wat er gezaaid is. 
 Wanneer iemand voortdurend negatieve gedachten en 
woorden zaait, zal hij veel negatieve resultaten voortbrengen. 
Op dezelfde manier zal hij goede en positieve resultaten zien, 
wanneer hij positieve gedachten en woorden zaait, vol van 
leven. Jezus zei dat Zijn woorden uit geest en leven bestaan (zie 
Johannes 6:63). 
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 Ik heb al eerder gezegd dat onze woorden zowel onszelf 
als de toehoorder beïnvloeden. Ze raken ons in ziel en geest 
en kunnen een oogst voortbrengen in ons fysieke lichaam. Als 
iemand bijvoorbeeld iets heel gemeens en hatelijks tegen mij zou 
zeggen, dan zou dat zijn weerslag hebben op mijn gedachten 
en emoties, wat vervolgens te zien zou zijn als een verdrietige 
uitdrukking op mijn gezicht. Hetzelfde geldt als iemand iets 
opbouwends en bemoedigends tegen me zegt; dat beïnvloedt 
mijn gedachten en emoties op een positieve manier, waardoor er 
een glimlach op mijn gezicht verschijnt en ik vaak zelfs een extra 
energiestoot door mijn lichaam voel gaan. We worden versterkt 
door positieve woorden en raken verzwakt door negatieve 
woorden. Woorden kunnen ons kwaad maken of ze kunnen ons 
kalmeren; ze hebben dus zeker kracht. 
 Iemand sprak ooit over de kracht van positief denken en 
de kracht van woorden. Een van de mensen in het publiek stak 
zijn hand op en zei: “Het is niet het herhalen van de woorden 
‘geluk, geluk, geluk’ waardoor ik me beter ga voelen. En het 
spreken van de woorden ‘ongeluk, ongeluk, ongeluk’ zullen er 
ook niet voor zorgen dat ik me slechter ga voelen. Het zijn maar 
woorden en die hebben op zichzelf geen macht.” 
 De spreker antwoordde: “Ach, hou je toch stil, sufferd, jij 
begrijpt hier helemaal niets van.” De man stond perplex. Hij liep 
rood aan en stond op het punt om terug te gaan schelden.
De spreker stak zijn hand op. “Neem me alstublieft niet kwalijk. 
Het was niet mijn bedoeling u boos te maken. Ik bied u mijn 
welgemeende excuses aan.” De man uit het publiek kwam weer 
tot bedaren. Er was nog wat gemopper en geschuif van voeten te 
horen in de zaal. 
 De spreker ging verder: “Hier hebt u het antwoord op 
de vraag die u opriep. Een paar woorden hebben u erg boos 
gemaakt. Een paar andere woorden hebben u gekalmeerd. 
Begrijpt u nu wat de kracht van woorden is? 
 Ik wil dat je eens goed naar de volgende bijbelverzen 
kijkt, want ook zij geven de kracht van woorden weer. 
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‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen 
niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te 
bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en 
brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt 
uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet 
zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.’

Jesaja 55:10-11

 In de Bijbel wordt ons een heel belangrijk principe 
geleerd: Net zoals een natuurlijk zaad een oogst voortbrengt, zo 
gaat dat ook met Gods Woord. Wanneer Hij het uitspreekt, of wij 
als Zijn kinderen, dan zullen we een resultaat zien dat gebaseerd 
is op het type zaad dat we hebben gezaaid. Als ik dus meestal 
praat over gebrek of ziekte of dingen die mij kwaad maken, zal 
het woordzaadje dat ik zaai inderdaad een oogst opleveren van 
meer van ditzelfde. Als ik echter besluit om over voorziening, 
gezondheid, vergeving en Gods goedheid en trouw te praten, 
dan zaai ik zaden die een goede oogst zullen voortbrengen door 
het zaad dat ik met mijn woorden zaai. 
 Een boer zaait geen tomatenzaad om vervolgens broccoli 
te verwachten. Ook wij moeten geen slechte woordzaadjes 
zaaien, terwijl we hopen op een goede oogst. Wanneer we dit 
principe eenmaal werkelijk begrijpen en toepassen, dan kunnen 
we onze woorden en daarmee ons leven veranderen. 
 Ik wil dit hoofdstuk afsluiten met een verhaal van een 
vriend van mij, dat ik nooit zal vergeten. 

________

“Toen ik in de brugklas van de middelbare school zat, zag ik op 
een dag iemand uit mijn klas naar huis lopen. Hij heette Kyle. 
Het leek alsof hij al zijn boeken bij zich had. Ik dacht bij mezelf: 
‘Waarom zou iemand op een vrijdag al zijn boeken mee naar huis 
nemen? Hij moet wel een echte nerd zijn.’ 
 Zelf had ik grootse plannen voor het weekend (allerlei 
feestjes en op zaterdagmiddag rugby spelen met een vriend), 
dus ik haalde mijn schouders op en liep door. Opeens zag ik 
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een groep leerlingen op hem afstormen. Ze liepen hem omver, 
waarbij alle boeken uit zijn handen vielen en hij in de blubber 
belandde. Zijn bril vloog af en kwam drie meter verder in het 
gras terecht. Hij keek op en ik zag die verschrikkelijke droefheid 
in zijn ogen. Mijn hart ging naar hem uit, dus ik rende naar hem 
toe. Terwijl hij op zijn knieën naar zijn bril zocht, zag ik een traan 
in zijn ogen. Ik gaf hem zijn bril en zei: “Die jongens zijn sukkels. 
Die hebben niks beters te doen.” Hij keek me aan en zei: “Hé, 
bedankt!” en hij glimlachte breed. Het was een lach van ware 
dankbaarheid. 
 Ik hielp hem zijn boeken oprapen en vroeg hem waar hij 
woonde. Hij bleek vlak bij mij in de buurt te wonen en ik vroeg 
hem hoe het dan kwam dat ik hem nog nooit gezien had. Hij zei 
dat hij eerder op een particuliere school had gezeten. Vroeger zou 
ik nooit zijn omgegaan met iemand van een particuliere school. 
De hele weg naar huis waren we aan het praten, terwijl ik zijn 
boeken droeg. Hij bleek best een toffe jongen te zijn. Ik vroeg of 
hij misschien mee wilde doen met rugby op zaterdag, samen met 
mij en mijn vrienden. Hij zei ja. We trokken het hele weekend 
samen op en hoe meer ik hem leerde kennen, hoe aardiger ik 
hem vond. En mijn vrienden dachten er hetzelfde over. 
 Kyle en ik waren zes jaar lang de beste vrienden. In 
ons laatste schooljaar begonnen we na te denken naar welke 
universiteit we zouden gaan. Kyle koos voor Georgetown en 
ik besloot naar Duke te gaan. Kyle zou namens onze klas de 
afscheidstoespraak houden en ik plaagde hem steeds door te 
zeggen dat hij een nerd was. Ik was zo blij dat hij daar moest 
gaan staan om die speech te houden en niet ik. 
 Ik zag Kyle bij de diploma-uitreiking en hij zag er 
geweldig uit. Ik kon zien dat hij zenuwachtig was voor zijn 
speech. Hij schraapte zijn keel en begon: “Het afstuderen is een 
tijd om de mensen te bedanken, die je hebben geholpen door 
deze zware jaren heen te komen. Je ouders, je leraren, je broers 
en zussen, misschien een coach … maar vooral je vrienden. Ik sta 
hier om aan jullie allemaal te vertellen dat een vriend zijn voor 
iemand het mooiste cadeau is dat je ze ooit kunt geven. Ik ga 
jullie een verhaal vertellen.” 
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 Ik keek mijn vriend vol ongeloof aan, toen hij het verhaal 
vertelde van de eerste dag dat wij elkaar ontmoetten. Hij was 
van plan geweest zichzelf dat weekend van het leven te beroven. 
Hij zei dat hij zijn kluisje al helemaal had leeggehaald, zodat 
zijn moeder dat later niet meer hoefde te doen en dat hij alles 
mee naar huis nam. Hij keek me aan en glimlachte even naar 
me. “Gelukkig werd ik gered. Mijn vriend voorkwam dat ik mijn 
afschuwelijke plan zou uitvoeren.” Ik hoorde hoe de ontzetting 
door de menigte ging, toen deze knappe, populaire jongen ons 
vertelde van zijn zwakste moment. Ik zag zijn vader en moeder 
naar mij kijken, met diezelfde dankbare glimlach op hun gezicht. 
Pas toen besefte ik hoe diep die dankbaarheid was.”

________

Onderschat nooit de kracht van je woorden en daden. Met slechts 
een paar vriendelijke woorden kun je iemands leven veranderen. 
Woorden brengen verandering: ten goede of ten kwade. God 
brengt ons samen met andere mensen om op de een of andere 
manier invloed op elkaars leven uit te oefenen. 


