
 
 

Je tong, een vuur? 
-gezinsmoment over je ‘praat’ (4-14 jaar)- 

 
 

In de Bijbel wordt de tong vergeleken met een vuur. 
Dit gezinsmoment wil kinderen bewustmaken 

van de werking van de tong. 
 
 

Benodigdheden 
Kaarsjes of waxinelichtjes en lucifers - voor alle kinderen die meedoen een vel A-4 - 
wat oude tijdschriften - een aantal scharen en lijm 
 
 

Binnenkomer 
Begin gezellig met drinken en wat lekkers. Een gezinsmoment mag iets feestelijks 
hebben. Zet een aantal kaarsjes of waxinelichtjes op tafel en steek die aan. 
Laat de kinderen rustig naar de vlammetjes kijken. Praat erover wat ze zien (vuur, 
vlammetjes). Wat doet vuur? (Het geeft licht, het geeft warmte, het kan iets 
verbranden, verwoesten.) Benadruk dat aan vuur dus twee kanten zitten: een 
positieve en een negatieve. Laat de kinderen de kaarsjes uitblazen en ruim de tafel 
af. 
 
 

Bezig 
1. Geef elk kind een A-4 en leg de stapel oude tijdschriften op tafel. 
2. Vraag elk kind met plaatjes uit de tijdschriften iets heel moois te maken op het A-4. 
Geef hen er de tijd voor en benadruk tijdens het werken dat ze er iets moois van 
maken of als het af is dat ze er iets heel moois van gemaakt hebben. 
3. Neem de kinderen mee naar buiten en laat ze hun werkje meenemen. Vertel dat je 
de werkjes gaat verbranden. Sommige kinderen kunnen tegenstribbelen. Zij vonden 
het juist zo mooi wat ze gemaakt hadden en willen dat niet verbranden. Respecteer 
deze wens en praat er later over door. 
4. Doe de werkjes van de kinderen die dit wel willen in een pot of vuurkorf en 
verbrandt ze. 
5. Ga weer naar binnen en met elkaar rond de tafel zitten met de Bijbels erbij. 
 
 

Bijbel erbij 
1. Lees Jakobus 3 vers 5-10. In de Bijbel wordt de tong met een vuur vergeleken. 
2. De positieve eigenschap van vuur was: het geeft licht, warmte. Lees het eerste 
gedeelte van vers 9:  

- Waarom heeft de Heere de tong geschapen? (Om Hem te loven)  
3. De negatieve eigenschap van vuur was: het verbrandt, verwoest. Lees het 
tweede gedeelte van vers 9:  



- Wat gebeurt er na de zondeval met de tong? (We praten negatief over 
anderen)  
- Hoe kunnen we de tong nog meer verkeerd gebruiken? (Door te roddelen, 
vloeken, schelden, liegen…)  

4. Laat het laatste gedeelte van vers 9 tot je doordringen:  
- Wat verwoesten/verbranden we met onze tong? (Het mooie werkstuk van 
God: mensen die Hij naar Zijn beeld geschapen heeft. Door lelijk over of tegen 
anderen te praten, maken we kapot wat de Heere mooi geschapen heeft) 

5. Als er kinderen waren, die hun werkje niet verbranden wilden, kom daar dan nu op 
terug.  

- Vraag hen: Waarom wilde je je werkje niet verbranden? (Er zullen 
antwoorden komen als: ‘Ik vond het zo mooi’, ‘Ik ben er zuinig op, omdat ik het 
gemaakt heb’…)  
- Sluit hierbij aan door te zeggen dat de Heere wil dat we zuinig zijn op Zijn 
Werk. 

 
 

Besluiten 
Sluit dit gezinsmoment af met een samenvatting en betrek dit op het leven van de 
kinderen. 
1. Weet één van de kinderen in welk gebod het over de tong gaat? (Het negende 
gebod) 
2. Lees ter afsluiting Zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus en praat over de 
betekenis ervan. 

- Hoe wil de Heere dat we onze tong niet gebruiken? (Niet roddelen, vloeken, 
schelden, liegen…) 
- Kun je voorbeelden uit de Bijbel noemen van mensen die hun tong verkeerd 
gebruikten? (Adam over Eva net na de zondeval, Simeï tegen David, de 
kinderen tegen Elisa, de broers tegen Jozef, Ananias en Saffira tegen 
Petrus…) 
- Kun je voorbeelden van deze week noemen waarbij je je tong verkeerd 
gebruikte? 
- Hoe wil de Heere dat we onze tong wel gebruiken? (Evangeliseren, zingen, 
bidden, troosten, complimenten geven…) 
- Kun je voorbeelden uit de Bijbel noemen van mensen die hun tong goed 
gebruikten? (Stefanus die bad voor zijn vijanden, het gebed van de tollenaar, 
David die zingt, David en Jonathan die aardig zijn voor elkaar…) 
- Kunnen zondige mensen hun tong zo wel gebruiken? (Het kan door de 
Heere Jezus. Hij heeft altijd goed gesproken. Tegen z’n Vader, de mensen, 
Zijn vrienden, Zijn vijanden) 

3. Hang de werkjes van de kinderen die dit niet wilden laten verbranden op een 
duidelijk zichtbare plaats op en zet Psalm 34 vers 7 erbij: ‘Houdt dan uw tong in 
toom…’.  
4. Zing dit versje ter afsluiting met elkaar. 
 
 


