DISCIPELSCHAP.

SUPPLEMENT 10

[CHRISTELIJK KARAKTER]
RODDELEN EN LASTEREN
1. Roddel en laster.

Ontdek en bespreek. Wat zegt de Bijbel over roddel en laster?
Lees
Spreuken 10:18
(een lasteraar is een dwaas)
Spreuken 11:13
(een roddelaar verraad geheimen)
Spreuken 16:28
(een lasteraar drijft vrienden uit elkaar)
Spreuken 17:9
(wie telkens fouten oprakelt, verliest zijn vrienden)
Spreuken 26:20
(een lasteraar veroorzaakt ruzie)
Jakobus 3:1-12
(de tong is een wereld van onrecht en besmet de hele mens)
1 Johannes 2:9-11
(wie zijn broeder haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis)
2. De schade.

Ontdek en bespreek. Welk schade veroorzaakt roddel en laster?
Lees
Spreuken 25:18
(een vals getuigenis is als een bijl of moker die een ander in elkaar slaat,
of een zwaard, een scherpe pijl die hem doorboort)
Spreuken 26:28
(wie kwaadspreekt haat zijn slachtoffer)
Matteüs 5:21-22
(wie in woede tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht,
want het is gelijk aan moord)
3. De straf.

Ontdek en bespreek. Hoe zal God roddel en laster (kwaadspreken) straffen?
Lees
Spreuken 6:16-19
(God haat een tong die liegt, getuigen die bedriegen
en mensen die tweedracht zaaien)
Spreuken 19:5,9
(een vals getuige blijft niet ongestraft en gaat uiteindelijk te gronde)
Handelingen 5:1-11
(zie: Ananias en Saffira bedrogen God en vielen dood neer)
4. Wijsheid.

Ontdek en bespreek. Hoe wordt je een wijs mens?
Lees
Spreuken 8:7-8
(een wijs mens liegt nooit)
Spreuken 13:3
(een wijs mens waakt over wat er uit zijn mond komt)
Spreuken 14:15
(een wijs mens hecht niet aan ieder woord geloof)
Spreuken 18:13
(een wijs mens luistert voordat hij een antwoord geeft)
Spreuken 18:17
(een wijs mens onderzoekt beide kanten van een zaak)
Spreuken 20:19
(een wijs mens laat zich niet in met een loslippig mens)
Spreuken 22:24
(een wijs mens gaat niet om met een heethoofd of driftkop)
Matteüs 5:37
(een wijs mens zegt altijd oprecht “ja” of “nee” en voegt niets daaraan toe)
5. Principes voor zelfbeheersing van de tong.

Lees Matteüs 5:21-26 en Matteüs 12:33-37.
Ontdek en bespreek. Wat zijn Bijbelse waarheden met betrekking tot de tong?
Het hart van een christen wordt geopenbaard en gekend door zijn woorden.

Een boom wordt aan zijn vruchten
herkend. Zo wordt ook het hart van een mens gekend door zijn woorden. Roddel en laster die achter iemands rug
uitgesproken wordt en boosheid die openlijk eruit gegooid wordt, openbaren wat er in iemands hart verborgen ligt (en
zo bij allen bekend wordt).
Een christen zal in het laatste oordeel rekenschap moeten geven van elk nutteloos woord dat hij gesproken
heeft.
Jezus Christus staat tussen een christen en zijn andere broeders en zusters in.

De roeping tot discipelschap
maakt dat Jezus Christus tussen een christen en zijn andere broeders en zusters komt te staan. Hij wil niet van hen
gescheiden worden. Elk nutteloos woord (een woord uitgesproken als roddel of laster, of in boosheid) maakt een
broeder of zuster een voorwerp van verachting in de gemeente of maakt dat hij of zij een wrok gaat koesteren tegen de
gemeente. Dergelijke nutteloze woorden maken de aanbidding van de gemeente en de offers die de gemeente brengt
waardeloos en onaanvaardbaar voor God. De christelijke eredienst kan niet losgekoppeld worden van de
dienstvaardigheid aan een broeder of zuster (zie 1 Johannes 2:9-11). Jezus Christus vertrouwt de zorg en welzijn van
broeders en zusters toe aan de christenen als geheel. De weg naar onze gekruisigde Broeder, Jezus Christus, is via
verzoening met onze andere broeders en zusters. Gods genade stelt ons in staat om verzoend te worden en niet later in
het laatste oordeel veroordeeld te worden.
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