
We  vinden het erg fijn dat wij weer 
ons volleybaltoernooi kunnen orga-
niseren.
Datum: D.V. 7 mei 2022
Locatie: Sporthal West, Veenendaal. 
Ben je 16 jaar of ouder en wil je 
graag volleyballen, meld je dan snel 
aan, want vol = vol! 
Op www.bondtegenvloeken.nl kan de 
aanmelding direct worden geregeld. 

Volleybaltoernooi Veenendaal Kort       Bondig
Nieuwsbrief

april 2022

    De dood is 
verslonden tot 
   overwinning

Puzzel

Oplossing:

Korte berichten

Vacature

Stuur de oplossing uiterlijk 1 juni 2022 
naar de Bond tegen vloeken, Landjuweel 
46, 3905 PH Veenendaal of mail naar 
info@bondtegenvloeken.nl 
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd. 
U of jij kunt een beach-tennisset of een 
de verhalen-CD winnen. Geef aan welke 
prijs u/jij wenst.

Woorden kunnen de zaak op scherp zetten, maar ook voor ontspanning zorgen. 
‘Een zacht antwoord keert de grimmigheid af’, lezen we in Spreuken 15 : 1. Veel van dit 
soort Bijbelse spreuken vinden we terug in spreekwoorden en gezegden van nu. 

Zoek de ontbrekende woorden in de woordzoeker.

Prijswinnaars K&B december 2021
Lotte de Jager, Opheusden 
Hannah Poortvliet, Middelburg
Liva Maljaars, Aagtekerke
Chris Erbrink, Hendrik-Ido-Ambacht
Teunice Buijs, Barneveld

Spreuken en spreekwoorden

Mede door mijn werk 
bij KlasseTaal raakte 
ik gefascineerd door 
de wijze woorden uit 
het Spreukenboek. 
Spreuken 3 : 3 en 4 vind ik prachtig. ‘Dat de goeder-
tierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw 
hals, schrijf ze op de tafel uws harten. En vind gunst 
en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen’. 
In dit boekje vindt u een selectie van 60 spreuken 
met een link naar taal en taalgebruik. Ik heb er ge-
dachten en aandachtspunten bij geschreven, soms 
een vraag aan toegevoegd. De ondertitel luidt 
Tijdloze wijsheid voor elke dag. Om te lezen, over 
te mediteren, om voor te bidden en toe te passen. 
Neem en lees.

Sjors van der Kraan

Een boekje over Spreuken
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Voorzitter: drs. L.B.C. Boot
Directeur: Kees van Dijk
Redactie: Bond tegen vloeken
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
www.bondtegenvloeken.nl 
info@bondtegenvloeken.nl
T 0318 512 002
IBAN NL58 INGB 0000 85 2091

1 Korinthe 15 : 54

Onlangs werden we verrast door een 
gift waarbij werd vermeld: Het ‘lelijke 
woordenpotje’ is geleegd.

Een lelijk woord is snel gezegd, 
maar het is beter om het 
niet te doen. Om 
hier scherp op te 
zijn, kan het helpen 
om bij ieder lelijk 
woord een klein 
bedrag in het Bond 
tegen vloeken-spaar-
potje te doen.

Het kan ook op een positieve manier. Als 
er in het gezin een bepaalde tijd (dag of 
week) geen lelijke woorden, maar juist 
mooie dingen zijn gezegd, doen de ou-

ders een bijdrage in het potje. 
Wist u eigenlijk dat er 
zo’n spaarpotje bestond? 
Goed voorbeeld doet 
goed volgen.
Stuur een mail naar  
info@bondtegenvloeken.nl 
en vraag een of meer  
doosjes aan.

De postzegels zijn 
er weer!
Wilt u op een subtiele wijze 
de boodschap van de Bond 
tegen vloeken uitdragen? 
Bestel dan bij ons uw post-
zegels. Er zijn diverse uitin-
gen met pakkende teksten.

Het boekje is te verkrijgen via 

www.bondtegenvloeken.nl. 

Ga naar ‘Bestellen’.

Prijs: € 9,60 incl. verzendkosten.

Voor Zijn Naam. Nu en straks. 
De afgelopen jaren kregen we enkele legaten 
waar we zeer dankbaar voor waren. De Bond 
tegen vloeken heeft het nodig. Nederland 
heeft het nodig.
Het is mogelijk om vast te leggen dat familie-
leden, vrienden, maar ook goede doelen, een 
gedeelte van uw nalatenschap ontvangen. U 
doet dit door het opmaken van een testament, 
samen met een notaris. 
Ons steunen als u er niet meer bent, kan op 2 
manieren:
1.  De Bond tegen vloeken opnemen in uw 

testament als (mede-)erfgenaam. De Bond 
tegen vloeken ontvangt dan (een deel van) 
uw nalatenschap. U bepaalt zelf de grootte 
van dat deel.

2.  De Bond tegen vloeken niet erfgenaam ma-
ken, maar wel in uw testament opnemen? 
Kies dan voor een legaat. Hiermee legt u 
vast dat u een bedrag of bepaalde goederen 
(bijv. een huis of schilderij) nalaat aan de 
Bond tegen vloeken.

De Bond tegen vloeken is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en 
daardoor volledig vrijgesteld van erfbelasting.

Ga naar ‘Bestellen’ 

op www.bondtegenvloeken.nl. 

Opbrengst collectedoosje

Toe aan een nieuwe uitdaging? 
Wij zijn op zoek naar een

Enthousiaste 
voorlichter / relatiebeheerder 

24 uur per week

De volledige functieomschrijving vind je 
op www.bondtegenvloeken.nl.
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• Spreken is zilver, …. is goud.                                                 
• Parels voor de …. gooien.
• …. komt voor de val.
• Er is niets nieuws onder de ….
• Waar het …. vol van is, stroomt 

de mond van over.
• Wie een …. graaft voor een 

ander, valt er zelf in.                
• Een goede …. is beter dan 

goede olie.
• Nederigheid …. de mens.
• Met de …. der liefde bedekken.
• De …. zullen de eersten zijn.
• Bij de …. neerzitten.
• De …. in de pot. 
• Een …. in het oog. 
• In het …. tasten.
• Een wet van …. en Perzen.
• Door het oog van de …. gaan.
• Gewogen en te …. bevonden 

worden.



Overdenking

Voor het eerst in het bestaan van de Bond 
is gekozen voor deze vorm. Onze hoop 
is dat goede woorden weer de toon gaan 
zetten. De aanleiding voor deze actie is de 
toenemende polarisatie in Nederland en 
het effect hiervan op ons taalgebruik. 
Woorden en gedrag beïnvloeden elkaar 
wederzijds. In de afgelopen twee jaar 
is er een verharding wat dat betreft 
merkbaar. Echt luisteren naar elkaar 
lijkt lastig. Je ziet het in alle geledingen 
van de samenleving en vooral op social 
media. Willen wij nog begrijpen wat de 
ander zegt? 
Wij lezen in Jakobus 1:19 “Zo dan, mijn 
geliefde broeders, een ieder mens zij 
ras om te horen, traag om te spreken, 
traag tot toorn”. Een zeer waar woord. 

Als Bond tegen vloeken blijven wij alert 
op het woordgebruik. Dit doen wij vanuit 
de twee liefdesgeboden. God liefhebben 
boven alles en de naaste als jezelf. Eer-
biedig en heilig gebruik van Gods Naam 
is dan het gevolg, maar ook het respect-
vol omgaan met elkaar. 

Wij zijn dankbaar dat we onze boodschap 
weer in het land mogen brengen. We ho-
pen elkaar te ontmoeten, evenementen 
en markten te bezoeken, presentaties 
en trainingen te verzorgen. Werken aan 
bewustwording en gedragsverandering, 
het blijft nodig. Dit tot eer van God en uit 
respect voor elkaar.

Kees van Dijk

De coronapandemie ligt grotendeels 
achter ons, maar een nieuwe humani-
taire crisis is ontstaan. Vreselijke be-
richten bereiken ons vanuit Oekraïne, 
waar mensen van huis en haard worden 
verdreven op zoek naar een schuiladres. 
In deze angstige tijden is het goed dat wij 
ons laten leiden door het Woord van God. 
Wij lezen daarin dat we ons niet moeten 
laten beangstigen. We weten immers dat 
er angstige tijden komen. In Lucas 21 : 9 
leert de Heere Jezus ons “En wanneer gij 
zult horen van oorlogen en beroering, zo 
wordt niet verschrikt; want deze dingen 
moeten eerst geschieden; maar nog is 
terstond het einde niet”.  

Het Woord bemoedigt ons. In Jesaja 41: 
10 lezen we: “Vrees niet, want Ik ben met 
u; wees niet ontzet, want Ik ben uw God; 
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun 
Ik u met de rechterhand Mijner gerech-
tigheid”.
Als we op die God vertrouwen, dan weten 
we diep in ons hart dat we de toekomst 
met vertrouwen tegemoet kunnen zien, 
omdat God ons kracht geeft voor vandaag 
en blijde hoop voor de toekomst. 

We leven naar Pasen toe. Juist dit heils-
feit onderstreept de woorden uit Jesaja. 
Door Zijn verzoenend lijden en sterven 
heeft de Heere Jezus voor ons een ge-
weldige toekomst mogelijk gemaakt. God 
zond Zijn enige zoon als laatste redmid-
del. Niet om de wereld te veroordelen, 
maar om die te redden en Zijn werk is 
volbracht. Hij is opgestaan! 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag 
Blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Wij wensen u een gezegend Paasfeest. 

Kees van Dijk,
directeur

Hier is sprake van de grote Naam. 
Daarmee stelt God zich over Zijn we-
reld en over Zijn schepping. De Naam 
drukt het wezen uit. Door Zijn Naam 
heeft Hij de dingen in het aanzijn ge-
roepen. Daarmee draagt Hij deze we-
reld, ja de hele schepping. 
Verwaarlozing en vernietiging van de 
schepping is dan ook lastering van de 
Naam. Dat geldt voor het bederf van 
het klimaat, ja ook voor de ontketening 
van het oorlogsgeweld, zoals we dat in 
deze dagen meemaken. 
Lastering van de Naam is het ook waar 
men probeert de Naam te gebruiken 
om eigen voordeel of doelstellingen 
te bereiken. Dat is de Naam naar onze 
eigen hand zetten. 
Daar is de Naam te zwaar voor. Las-
tering wil zeggen het gewicht van de 
Naam ontkennen of verminderen. Dat 
wil zeggen het gewicht van de Naam 
aantasten. Dat brengt ons direct bij de 

kern van het vloeken 
door de schending 
van Gods Heilige Naam. De 
Naam opheffen voor niets, voor ijdel-
heid. Dat is de Naam onteren en van 
geen gewicht doen zijn. 
Hiermee wordt ook een aanslag ge-
pleegd op de schepping. De schepping 
wordt immers gedragen door de Naam. 
En daarom is aan het gewicht van de 
Naam ook het behoud van de schepping 
en van deze wereld verbonden. 
Daarom is de activiteit van het bestrij-
den van het misbruik van Gods Naam 
een zaak van het allergrootste en dus 
publieke belang. 
Laat onze bond bij alle activiteiten zich 
ervan bewust zijn hoe belangrijk en 
nodig het werk is. De Naam ziet op het 
wezen en daar hangt alles van af. 

J.P. de Man, 
bestuurslid Bond tegen vloeken

Vrees niet, want Ik ben met u 
Jesaja 41 : 10a

P.S. Opmerking voor Van der Perk.
De afbeelding van de brief (bovenaan)is niet scherp, maar jullie hebben het ontwerp ervan 
gemaakt en is dus in jullie bezit.

Lees de open brief op 

www.bondtegenvloeken.nl

Herkent u de brief nog? De open brief “Warme harten en heldere hoofden” die de 
Bond tegen vloeken op 24 december 2021 in drie landelijke dagbladen plaatste? Het 
was een pleidooi voor respectvol taalgebruik, ondertekend door directie, bestuur en 
leden van het comité van aanbeveling. De brief leidde tot veel positieve reacties.

Open brief

Wat heb je geleerd van 
de les van KlasseTaal? 
Leerlingen van groep 7-8 geven 
antwoord op deze vraag.

Doortje:

Mirthe:

Loïs:

Charlotte:

Tom:

Daan:

Lisa:
Sven:

Dat woorden bij 

anderen soms 

harder kunnen 

aankomen, dan 

dat jij denkt.

Dat wat je zegt 
echt iets kan 

doen bij de ander, 
terwijl jij het niet 

door hebt. Dus: 
beter opletten voor 

je wat zegt.

Dat woorden 
meer zijn dan om er uit te gooien. 

En niet om er 
iemand mee te 

kwetsen.

Dat Gods naam 
veel te mooi is 

om ermee te 
vloeken

Dat de scheldwoorden 
die mensen gebruiken 
toch echt veel erger 

zijn dan ik eerst 
dacht. Veel mensen 

worden gekwetst. Dit 
moet echt stoppen.

Dat de één dingen anders opvat dan de ander. En dat we daar rekening mee moeten houden.

Dat als er 

gevloekt wordt, 

ik er sneller iets 

van ga zeggen.

Dat scheldwoorden 
van kwetsbare 

dingen zoals ziektes 
worden gemaakt. 
Het is niet cool.

Ik ben de HEERE, dat is mijn Naam.
Jesaja 42 : 8a

Mooie opbrengst  
pepermuntactie Goes
Leerlingen van twee klassen van het 
Calvijn College in Goes (locatie Noord-
hoeklaan) hebben voor  € 1592,25  aan pepermunt ver-
kocht voor de Bond tegen vloeken. Een knappe prestatie! 
Op de foto de trotse leerlingen met gastdocent Sjors van 
der Kraan.


