


63. Roddelen doe 
ik niet!



Wat is Roddel?

Roddel is slecht praten over iemand anders 
achter iemands rug om. Dit gebeurd met een 
verkeerd motief en verkeerde hartgesteldheid 
om een bepaald effect te verkrijgen (wraak, 

zelf-promotie, manipulatie) 

Een roddelaar verspreid gevoelige informatie 
op een liefdeloze manier, dit veroorzaakt 

verdeeldheid en ruzie.



Er werd veel geroddeld over Jezus

En de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar Pilatus. 
En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben 
ontdekt dat Deze het volk afvallig maakt, en dat Hij verbiedt 
belasting te betalen aan de keizer en dat Hij van Zichzelf zegt 

dat Hij Christus, de Koning, is. 
Lukas 23:1-2 HSV

En toen hij daar gekomen was, gingen de Joden die uit Jeruzalem 
gekomen waren, om hem heen staan en brachten vele en zware 
beschuldigingen tegen Paulus in, die zij niet konden bewijzen. 

Hij verdedigde zich en zei : Ik heb niet tegen de wet van de 
Joden, niet tegen de tempel, en ook niet tegen de keizer enige 

zonde bedreven. 
Handelingen 25:7-8 HSV



Het vertellen van de waarheid:

De waarheid vertellen om anderen te 
beschermen is geen roddel, maar moet de 

ander voor een verkeerde keuze of dwaalleer 
beschermen. 

Ook in groepen of gemeentes is het belangrijk 
dat zondes aan de kaart worden gesteld zodat 
de gemeente behouden blijft voor het zuur van 

de zonde.



En Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het 
zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van 

Herodes.
Markus 8:15 HSV

Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die 
dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. 

En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen 
bevinden zich Hymeneüs en Filetus. Zij zijn van de 

waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding 
reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van 

sommigen af. 
2 Timotheüs 2:16-18 HSV



De vreze des Heeren begint met het onder controle krijgen van je tong!

Kom, kinderen, luister naar mij, lamed ik zal 
jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de 

man die vreugde vindt in het leven, mem die 
dagen liefheeft om het goede te zien? 

Behoed je tong voor het kwaad nun en je 
lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af 
van het kwaad en doe het goede; samech zoek 

de vrede en jaag die na. 
Psalm 34:12-15 HSV



- De tong verspreid meer ziekten in het lichaam van Christus dan 
welk orgaan dan ook.

- Er is een spier die bij vrouwen net zo sterk is als bij mannen: de 
tong.

- De grootste verwonding die de kudde van God oploopt, wordt niet 
door wolven veroorzaakt, maar door andere schapen van de kudde.

- Iemand die roddelt zegt daarmee meer over zichzelf dan over 
anderen.

- Als je roddelt is de kans groot dat je van binnen diep verwond bent.

- Mensen die tegen je roddelen, zullen ook over je roddelen. Ze zijn 
onbetrouwbaar, leugenachtig on oneerlijk

Roddel is een besmettelijke ziekte in het lichaam van Christus:



Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes vanwege de 
Cusjitische vrouw die hij genomen had, want hij had een 

Cusjitische vrouw genomen.  Zij zeiden: Heeft de HEERE alleen 
maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons 

gesproken? En de HEERE hoorde het.
Numeri 12:1 - 2 HSV

met hem spreek Ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, en niet in 
raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de HEERE . Waarom 
dan bent u niet bevreesd geweest om over Mijn dienaar, over 

Mozes, te spreken? Zo ontbrandde de toorn van de HEERE 
tegen hen, en Hij ging weg. De wolk week van boven de tent, en 

zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aäron 
zich om naar Mirjam, en zie, zij was melaats. 

Numeri 12:8-10 HSV



Een roddelaar maakt geheimen bekend:

Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, 
maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.

Spreuken 11:13 HSV

Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf,  wie 
zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het 

verderf. 
Spreuken 13:3 NBV

Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, laat je niet 
in met een loslippig mens.

Spreuken 20:19 NBV



Een roddelaar drijft mensen uit elkaar:

Een verdorven man graaft kwaad op, en op zijn 
lippen is het als een verzengend vuur.

Spreuken 16:27 HSV

Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, 
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

Spreuken 16:28 NBV

Zoals de noordenwind een striemende regen 
brengt, zo brengt geroddel woedende blikken.

Spreuken 25:23 NBV



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. Maar Ik 
zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij 

zullen spreken, rekenschap moeten geven op de 
dag van het oordeel. 

Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig 
verklaard worden, en op grond van uw woorden 

zult u veroordeeld worden.
Mattheüs 12:35-37 HSV

Op grond van je woorden zal je uiteindelijk geoordeeld worden



Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: 
‘Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond in gaat maakt een 
mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens 

onrein.

Vers 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak 
uitleggen?’ Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds 
niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de 

maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat 
daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen 

maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze 
gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse 

getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten 
met ongewassen handen.

Mattheüs 15:10 - 11 ,  15 - 20 NBV



Maar nu moeten jullie dat allemaal wegdoen. Ook 
boosheid, driftbuien, gemeenheid, roddel en grove 

woorden moeten jullie wegdoen. 
KOLOSSENZEN 3:8 BasisBijbel

Ik ben namelijk bang dat ik u bij mijn komst anders 
zal aantreffen dan ik zou wensen, en dat onze 

ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt. Ik 
ben bang voor tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, 
kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde.

2 Korinthiërs 12:20 NBV

Roddelaars zorgen voor tweespalt in een gemeente en zullen 
Gods koninkrijk niet beërven 



Houd jezelf toch niet voor de gek! Mensen die 
met allerlei mannen of vrouwen naar bed 

gaan, of afgoden aanbidden, of niet trouw zijn 
aan hun eigen man of vrouw, of mannen die 
met mannen en vrouwen die met vrouwen 

seks hebben, of mensen die stelen, hebzuchtig 
zijn, te veel drinken, leugens over anderen 
rondvertellen of anderen bedriegen, zullen 

Gods Koninkrijk niet binnengaan.
1 KORINTIËRS 6:10 BasisBijbel



en psalm van David.  HEERE , wie zal 
verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op 

Uw heilige berg? 

Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid 
beoefent, die met zijn hart de waarheid 

spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn 
vrienden geen kwaad doet en geen smaad 

jegens zijn naaste op de lippen neemt.
Psalm 15:1 - 3 HSV



Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet 
haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en 

traag tot toorn.   

Vers 26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig 
is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart 

misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.  De zuivere en 
onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: 

wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en 
zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Jakobus 1:19 ,  26 - 27 HSV

Als je meent God te dienen hou je je tong onder controle



Naar roddel luisteren in ook zonde!

Er bestaan geen roddels als er geen mensen zijn die naar ze luisteren

Een kwaaddoener slaat acht op bedrieglijke 
lippen, een leugenaar hoort een verderfelijke 

tong aan. 
Spreuken 17:4 HSV

De woorden van een lasteraar neemt men 
gulzig in zich op, ze zijn een lekkernij die de 

buik verzadigt
Spreuken 26:22 NBV



Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als 
iemand in woorden niet struikelt, is hij een 

volmaakt man, die bij machte is om ook het hele 
lichaam in toom te houden.  Zie, wij leggen de 

paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden 
gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun 

lichaam.  

Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en 
worden ze door harde winden voortgedreven, ze 

worden gestuurd door een zeer klein roer, 
waarheen de stuurman ook maar kiest en wil.

De tong kan geestelijk iemand verwonden als een zwaard:



Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en 
roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe 

een klein vuur een grote hoop hout 
aansteekt. Ook de tong is een vuur, een 

wereld van ongerechtigheid. Zo staat het 
met de tong onder onze lichaamsdelen. 

Ze besmet het hele lichaam, en zet onze 
levensloop vanaf het begin in vlam, en ze 

wordt zelf door de hel in vlam gezet. 



Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels 
als van kruipende dieren en zeedieren, wordt 

getemd en is getemd door de menselijke natuur.  
Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een 

niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.  

Door haar loven wij God en de Vader, en door haar 
vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis 
van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen 

zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te 
zijn, mijn broeders.  



Laat soms een bron uit dezelfde ader 
zoet en bitter water opwellen?  Kan 

ook, mijn broeders, een vijgenboom 
olijven voortbrengen, of een wijnstok 

vijgen? Evenmin kan een bron zout 
én zoet water voortbrengen.

Jakobus 3:2- 12 HSV



Verberg mij voor de heimelijke plannen van de kwaaddoeners, 
voor de oproerige menigte van wie onrecht bedrijven. Zij die 

hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord 
aanleggen als hun pijl,  om in verborgen plaatsen de oprechte 

te beschieten; plotseling schieten zij op hem en zij zijn niet 
bevreesd.

Psalm 64:3 - 5 HSV

 Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar 
de tong van de wijzen betekent genezing.  

Spreuken 12:18 HSV

De huichelaar richt zijn naaste met  zijn  mond te gronde, 
maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.  

Spreuken 11:9 HSV



 Het medicijn van de tong is een boom des 
levens,  maar verkeerdheid erin is een 

breuk in de geest.  
Spreuken 15:4 HSV

Dood en leven zijn in de macht van de 
tong,wie hem liefheeft, zal de vrucht 

ervan eten.  
Spreuken 18:21 HSV



1. Pas hoor en wederhoor toe:

In een rechtszaak lijkt degene die het eerst zijn verhaal 
mag doen, gelijk te hebben. Maar dan komt de tweede met 

zijn verhaal en werpt daarmee nieuw licht op de zaak.
SPREUKEN 18:17 BasisBijbel

2. Confronteer de roddelaar:

Als er geen hout meer is, dooft het vuur, als de lasteraar 
verdwijnt, eindigt de ruzie. Kolen laten gloeien, hout doet 

vlammen, een ruziemaker laat een woordenstrijd 
ontbranden.

Spreuken 26:20 - 21 NBV

Hoe stop je roddels?



3. Leg de roddelaar het zwijgen op:

Wie heimelijk een vriend belastert, leg ik het zwijgen op, 
een trotse blik, een aanmatigend hart verdraag ik niet.

Psalm 101:5 NBV

4. Ga niet om met roddelaars:

Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die 
zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een 

ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, 
lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u 

beslist niet eten.
1 Korinthiërs 5:11 NBV



5. Overwin het kwade door het goede:

Word niet overwonnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede.

Romeinen 12:21 HSV

Hoe wordt je een roddelvrije zone?

Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk 
lastert een dwaas. Een veelprater begaat al snel 

een misstap, wie zijn tong in toom houdt is 
verstandig.

Spreuken 10:18 - 19 NBV



Een verstandig mens is karig met zijn 
woorden,  iemand met inzicht is 

bezonnen.  
Spreuken 17:27 NBV

Wie antwoordt voordat hij geluisterd 
heeft, het is hem tot dwaasheid en 

schande.
Spreuken 18:13 HSV



Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet 
haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want 

God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw 
woorden weinig in aantal zijn. Want zoals de droom komt door 
veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid 

van woorden.
Prediker 5:1-2 HSV

Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze 
houdt die in toom.

Spreuken 29:11 HSV

Hebt u iemand gezien die overhaast is met zijn woorden?  
Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem.

Spreuken 29:20 HSV



Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van 
mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE , 

mijn rots en mijn Verlosser!
Psalm 19:15 HSV

Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet zondig 
met mijn tong; ik zal mijn mond met een muilkorf 
bewaren, zolang de goddeloze tegenover mij staat.

Psalm 39:2 HSV

HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur 
van mijn lippen.
Psalm 141:3 HSV



Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de 
broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen 

kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, 
omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult 

beërven. 

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die 
moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van 

het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en 
het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. Want de 

ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn 
gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen 

hen die kwaad doen.
1 Petrus 3:8 - 12 HSV

Wat doe je tegen een roddelaar?



En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, 
waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam 

er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die 
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest 

hun gaf uit te spreken. 
Handelingen 2:1-4 HSV

Je tong is bedoeld om God te verheerlijken!



Bronvermelding:
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