
Zondag 7 juni 2015 - De tong als dodelijk vergif of tot 
verheerlijking van God.
- Ps. Hoo Handojo -

Gebruik je tijd goed. 

Filipenzen 2: 11•
Gebruik je tong om Jezus Christus te verheerlijken. Niet om verkeerde ◦
dingen te zeggen.
Wat er uit je mond komt, is afhankelijk van de conditie van je hart. Als je ◦
juist gekwetst bent, is het mogelijk dat je anderen zal kwetsen met je 
woorden.

Heb elkaar lief. Bemoedig elkaar, vergeef elkaar, kijk niet naar elkaars fouten. Laat 
Gods agapé-liefde (volmaakte liefde) door je heen werken.

Jakobus 3: 6-8•
De tong is een vuur, een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif… Het ◦
is dodelijker dan giftige slangen… Je kan mensen kapot maken met je 
woorden… 
Met je eigen kracht kan je je eigen tong niet bedwingen. Want waar het hart ◦
vol van is, daar loopt de mond van over. 

Hebreeën 13: 15-16•
Laten we God voortdurend loven. En dat doe je met je tong.◦

Handelingen 2: 3-4 (vergeleken met Jakobus 3: 6-10)•
De tong kan in vuur en vlam gezet worden. Ofwel door de hel (Jakobus 3:6), ◦
ofwel door de Heilige Geest (Handelingen 2:3). Dit geldt ook voor 
christenen. Het maakt niet uit hoe lang je al christen bent. 
Het vuur (vergif) van de hel kan geneutraliseerd worden door het vuur van ◦
de Heilige Geest (antigif), tongen van vuur. Je moet wel de Heilige Geest 
toelaten om je leven te transformeren. Dit vuur van de Heilige Geest 
ontvingen de discipelen op Pinksteren.
Het spreken in tongen is het antigif tegen het gif van de duivel.◦

Efeziërs 6: 18 •
Bid voortdurend in de Geest. Wees waakzaam en volhard daarin.◦



Efeziërs 3: 16-17•
Door veel in de Geest te bidden, versterk je je innerlijke mens en wordt ◦
Christus meer en meer gevormd in je hart. Dan wordt je vurig voor God, 
een vruchtbaar christen.


