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"RODDELAARS DE VERSLAGGEVERS VAN HET DUIVELSE NIEUWS "  
 

 
Spreuken 6:19 (NBG1951)  

19 wie leugens uitblaast als een vals getuige  
en wie twist stookt tussen broeders.  

 
 

Illustratie hoe je geliefd wordt  
-Een christelijke dame,  

-die meer dan veertig jaar  
-van huis naar huis ging 

- om geld te verdienen 
- door de was te doen,  

-werd gevraagd 
- hoe het was dat ze zo geliefd was  

-bij degenen die met haar in contact kwamen.  
-Ze antwoordde:  

-"Ik maak er een gewoonte van 
- om nooit in het ene huis te zeggen 

- wat ik in het andere hoor."   
  

WAT IS EEN RODDEL?  
 
-Een roddel voegt zich  

-in het leven en de problemen van anderen 
- op een manier die schadelijk is. 

 
 In Leviticus verklaarde de Heer:  
 
Leviticus 19:16 (NBG1951)  
16 Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet 
naar het leven staan: Ik ben de HERE.  
 
 
1 Timoteüs 5:13 (NBG1951)  
13 Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid, en 
niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het spreken 
over onbehoorlijke dingen.  

 
Brian Bell geeft geweldig advies, "Grote geesten praten over ideeën; middelmatige 

geesten praten over dingen; kleine geesten praten over andere mensen.  

KONING DAVID 
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Grady maakt een nuttige toepassing, 
  

"Als je in dienst bent, is de kans groot dat je vroeg of laat wordt gespiepd door 
iemand die vindt dat het hun spirituele plicht is om je reputatie te vernietigen. Ik 
heb veel pastor vrienden die karaktermoord hebben moeten doorstaan - hetzij door 
Sauls (onzekere leiders), Absaloms (ontrouwe ondergeschikten) of Shebas (rebelse 
critici). Toch denk ik niet dat het mijn verantwoordelijkheid is om iedereen op te 
sporen die een lage mening over mij heeft. In het geval van David vertrouwde hij 
op God om te gaan met degenen die tegen hem waren. Hij heeft zijn vijanden niet 
vervolgd. Heb niet zo'n fragiel ego dat je op moet jagen op degenen die je niet leuk 
vinden. Neem de hoge weg en laat God zelfs je vijanden gebruiken om je karakter 
op te bouwen.  

  

APOSTEL PAULUS  
2 Korintiërs 6:8 (NBG1951)  
8 onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders en toch 
betrouwbaar;  

 
 
(Romeinen 3:8 (NBG1951)  
8 Het is toch niet, zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen: Laten wij het 
kwade doen, opdat het goede eruit voortkome? Het oordeel over dezen is welverdiend.  
 
(2 Timoteüs 1:14–15 (NBG1951)  
14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.  

15 Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd, onder anderen Fygelus 
en Hermogenes. 
  

VRUCHTEN VAN RODDELS – 
Want roddels:  
  
(1) Schaadt de reputatie van anderen  
(2) Verdeelt  
(3) Verdraait de waarheid  
(4) Onthult wat bedoeld is om privé en gevoelig te zijn  
(5) Verlengt ruzies  
(6) Vernietigd het vertrouwen 
  
 
 

OMGAAN MET DE RODDELS  
  
  

1. PRAAT NIET MET HEN  
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Spreuken 21:23 (NBG1951)  
23 Wie zijn mond en zijn tong bewaakt,  

bewaart zichzelf voor benauwdheden.  
 
 

 (Spreuken 26:20) (NBG1951) 
  20 Als er geen hout is, dooft het vuur; 
   waar geen lasteraar is, komt de twist tot rust. 
 

  

2. KIES JE VRIENDEN VERSTANDIG  
 

Spreuken 20:19 (NBG1951)  
19 Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen;  

laat u dus niet in met een loslippige.  
  

  
3.WEES DISCREET –   
 
Salomo merkte wijselijk op: 
Spreuken 11:12–13 (NBG1951)  

12 Wie zijn naaste veracht, is verstandeloos;  
maar een verstandig man zwijgt stil.  

13 Wie met laster omgaat, verraadt geheimen;  
maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.  

 
Er is een oud gezegde: "Roddels sterven wanneer het de oren van een wijs persoon raakt."  
 
 
  
4.HERINNER JEZELF AAN DE DESTRUCTIEVE KRACHT VAN RODDELS  
– 
Spreuken 22:1 (NBG1951)  

Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom,  
gunst is beter dan zilver en goud.  

 
-Spreuken 26:22 (NBG1951)  

22 De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen;  
zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart.  

 
 

Spreuken 16:28 (NBG1951)  
28 Een valsaard veroorzaakt twist,  

een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.  
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5.CONTROLEER UW FEITEN ZORGVULDIG –  
Spreuken 18:13 (NBG1951)  

13 Wie antwoord geeft, voordat hij hoort,  
die is het tot dwaasheid en smaad.  

 
 
Johannes 7:51 (NBG1951)  
51 Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld 
heeft en kennis genomen van wat hij doet?  
 

 
 

We moeten Jakobus 1:19 (NBG1951)  
19 Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam 
om te spreken, langzaam tot toorn;  
 

 
Spreuken 29:20 (NBG1951)  

20 Ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is,  
voor een dwaas is meer hoop dan voor hem.  

 
 

HOE TE REAGEREN ALS MENSEN OVER JE RODDELEN?  
  
-Het beste wat je kunt doen  

-als mensen over je roddelen 
- is om het zo goed mogelijk te negeren.  

Koning Salomo schreef:  
 

Prediker 7:21–22 (NBG1951)  
21 Ook moet gij niet letten op alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw 
knecht u vervloekt, 22 want hoe menigmaal zijt gij u bewust, dat ook gij anderen hebt 
vervloekt.  

 
. 
 
 Iemand heeft ooit gezegd: "Als iedereen wist wat de een over de ander zei, zouden 

er geen twee vrienden meer overzijn." 
EN 

 CH Spurgeon onthulde in zijn lezingen aan zijn Bijbelstudenten: "Ik heb één blind oog 
en één doof oor en zij zijn het beste oor en oog dat ik heb."  

  

WAT ALS JE GENEIGD BENT JE TE BEMOEIEN MET EN TE RODDELEN?  
-Een goede vuistregel is  

-om jezelf af te vragen  
-of de persoon over wie je roddelde 
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- in de kamer ernaast meeluisterde,  
-zou je het prettig vinden 

- als ze hoorden wat je zei?  
 
De apostel Paulus gaf een groot gebod: 
Efeziërs 4:29 (NBG1951)  
29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot 
opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.  
 
-Denk na voordat je spreekt! Bid voordat je spreekt!  

Pauzeer voordat je spreekt!  
  

  
  
-God neemt de zonde  

-van roddelen en laster van anderen serieus: "  
 

Psalmen 101:5 (NBG1951)  
5 Wie zijn naaste heimelijk lastert,  

die zal ik verdelgen;  
wie hoog van ogen en trots van hart is,  

die duld ik niet.  
 

 
Matteüs 12:36 (NBG1951)  
36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap 
geven op de dag des oordeels,  

 
 

1 Petrus 2:1 (NBG1951)  
2 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij,  
 
-De apostel Paulus adviseerde  
 
1 Tessalonicenzen 4:11 (NBG1951)  
11 en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw 
handen te werken, zoals wij u bevolen hebben,  
 
 
Matthew Henry merkte op: "Als we niets doen, zullen de duivel en een corrupt hart ons snel 
iets te doen vinden."  
 
1 Johannes 4:7 (NBG1951)  
7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die 
liefheeft, is uit God geboren en kent God. 
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-Laten wij elkaar dus liefhebben  
-En goed over elkaar spreken 

-Daar is God verheugd over 1 

  
Dank U God dat U zoveel geduld hebt met ons en ons altijd 
weer vergeeft. Amen 

  
  

                                                 
1 Met grote dank aan Dr. Paul Furgeson.  


