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Het lied van de maand maart
Opwekking 341 - Open je hart

Open je hart,

zie de schoonheid van de Heer,

verhef je stem en geef Hem alle eer.

Ik heb U lief, ik roep het uit:

Halleluja, ik loof uw naam.

Open je hart,

zie de schoonheid van de Heer,

verhef je stem en geef Hem alle eer.

Ik heb U lief, ik roep het uit:

Halleluja, ik loof uw naam.

Oorspronkelijke titel: Open Your Heart
Tekst & muziek: Carl Tuttle
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Het kinderlied van de maand maart
Roddelen

Oren kunnen horen kunnen luisteren
Monden kunnen spreken kunnen fluisteren

Roddelen klessebessen
Tongetjes zo scherp als messen

Pas toch op wat je doet
Roddelen is niet goed

Heer zend Uw licht en Uw waarheid
Dat zij mij leiden voor altijd

Heer zend Uw licht en Uw waarheid
Dat zij mij leiden voor altijd

Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

(Jacobus 3 : 1 - 12 en Psalm 43 : 3)
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Rooster zondagsdiensten
Datum Dienstleider Prediking KInder-

moment
Zang Meng-

paneel
6 maart David Vrije

bijdragen
Greta Menno Robin

13 maart Louis Jasper Menno Willem James

20 maart Jasper David Veerle Menno Chris

27 maart Jelle GS: ? Lies Chris en
Greta

James

Voorlopige verantwoordelijke dienstleiding/ prediking: David

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)

6 maart Anja Veerle
13 maart Ilona Lieve
20 maart James Naomi
27 maart Willem en Marry Lies

Koffiedienst
6 maart Yuliya en Vova
13 maart Jelle en Ilona
20 maart Menno en Meredith
27 maart Vart en Vachick
Meebrengen
∼ 1 thermoskan koffie
∼ 1 liter  gewone melk
∼ 2  flessen mineraalwater
∼ 2 flessen sap
∼ koekjes
∼ afvalzak
∼ schotelvod

- Er staat een vuilbakje waarin je verpakkingen en restanten kan indoen. Gelieve het
vuilniszakje mee naar huis te nemen en er een nieuw in te doen. Deze zie je liggen
liggen onderaan de vuilbak wanneer je het volle vuilniszakje eruit haalt.
- Graag willen we jullie allemaal aanmoedigen om je eigen beker mee te nemen om
onnodig afval te beperken, maar er zijn ook kartonnen bekers voorzien
Verantwoordelijke koffiedienst: Rina
Bij vragen of opmerkingen, mag u steeds Rina hierover informeren.
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Leesteksten
Datum Titel Leestekst
6 maart God bevrijdt de

Israëlieten uit
Egypte

Deze zondag is de eerste van een blok met zeven
teksten over Pasen als feest van bevrijding en
als beginpunt van de reis reis naar de nieuwe
wereld, die God ons beloofd heeft.
Op deze zondag staat Exodus 12:21-31 en 37-42
centraal: De Israëlieten worden door God
bevrijd uit Egypte.

13 maart Blijven denken
aan de bevrijding
uit Egypte

Deze deze zondag staat Exodus 13:3-10 centraal:
De Israëlieten krijgen de opdracht om het
paasfeest te blijven vieren.

20 maart De doortocht door
de Rietzee

Hier staat in Exodus 14:5-22 dat de Israëlieten,
die door de Egyptenaren achtervolgd worden,
veilig door de Rietzee trekken.

27 maart Bijna in het
beloofde land

Op deze zondag staat Deuteronomium 8:7-18
centraal: Het volk staat op het punt om het
beloofde land binnen te gaan.

Kringen
Dag + tijdstip KRINGEN Locatie
Dinsdag om 20u00 1 maart 15 maart Bij Willem en Marry
Woensdag om 20u00 2 maart 16 maart Bij David en Veerle
Donderdag om 19u30 3 maart 17 maart Bij Karel en Lieve

Bidstonden
Dinsdag 8 & 22 maart is er bidstond. Dit om 20.00uur.
Inloggen via Zoom kan vanaf 19.55 uur. Het moment zal tot max 21.00 uur doorgaan.
Voor meer informatie, aarzel niet om Jasper zijn hulp in te schakelen.

Gemeentevergadering
Donderdag 10 maart om 19u30 is er de gemeentevergadering in kapel bergvijver.
Alle gemeenteleden zijn uitgenodigd om samen te kijken hoe we het kerk-zijn op een
goede manier vorm kunnen geven in 2022.

Jongvolwassenen
De jongvolwassenen komen op 12/3 en 26/3 om 20u00 bij David en Veerle
samen.
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Bijdragen
De waarheid over... roddelen

naar een artikel van Melody Green

Dit is een radicaal en belangrijk artikel over iets waar iedereen wel mee te maken
heeft.  Stel uw hart open wanneer u het leest.

Wat is roddelen?

Het van Dale woordenboek zegt over roddelen: praten over derden in ongunstige zin;
met een zeker genoegen wat men van iemand meent te weten aan derden vertellen;
overdreven voorstellen; kwaadsprekerij.

Helaas moet ik u bekennen dat er tijden zijn geweest dat ik naar geroddel
geluisterd heb en verspreid heb. Ook ben ik het slachtoffer van roddelen geweest.
En laat me u dit zeggen: roddelen mishaagt God, of we het nu verspreiden of ernaar
luisteren.

Als ik mensen iets vertelde waarover ik eigenlijk mijn mond moest houden
dan rechtvaardigde ik het door te zeggen:
”We moeten voor Pascal bidden want ze heeft een groot probleem...”.
Van bidden kwam uiteindelijk weinig terecht. We praatten de kwestie alleen “even
goed door”.

Dan was het natuurlijk ook heel leuk om de laatste nieuwtjes te horen over
een familielid, een broeder of zuster in de gemeente, (kerk), een kennis, een
zendeling, een voorganger, enz.

Ook dit rechtvaardigde ik door te denken; “het is goed om op de hoogte te blijven
want dan weet ik waarvoor ik kan bidden”.

En tot mijn schaamte moet ik weer bekennen dat ik niet of nauwelijks voor deze
mensen bad. Als ik de tijd van het roddelen op mijn knieën in gebed had
doorgebracht dan had ik heel wat meer kunnen bereiken.

RODDELEN IS VERGIF ZAAIEN

Ik werd me pas bewust van het probleem toen ik met mijn man een
evangeliewerk oprichtte. Er kwamen steeds meer mensen bijeen en hierdoor
ontstonden vele vriendschappen. Dit was een bloed grond voor veel geroddel. Het is
helaas een feit dat vele mensen geneigd zijn negatief te denken en meer bezig te zijn
met het negatieve, dan met het positieve. Ik begon teksten in de Bijbel op te zoeken
over roddelen. God opende mijn ogen toen ik zelf het slachtoffer werd van roddelen
en er geruchten rondgingen die mij van binnen diep verwonden.
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Ik werd hierdoor bitter en vroeg mij af hoe mensen dergelijke dingen konden zeggen.
Maar ik was nog meer gekwetst door degenen die naar dat geroddel luisterden en de
informatie die ze ontvingen geloofden. Ik smeekte God het te stoppen.

Het duurde niet lang of Hij ging tot actie over. Hij toonde mij de zonde van het
roddelen. En raad eens wiens zonde Hij toonde? Mijn zonde! God herinnerde mij aan
al die keren dat ik naar geroddel geluisterd had en ik het verspreid had, niet alleen
roddelpraatjes over kennissen, maar zelfs over mensen die ik nog nooit ontmoet had
of nauwelijks kende! Jezus toonde mij hoe ik hierdoor vergif in het Lichaam van
Christus gestrooid had en vele mensen schade had berokkend. In die tijd dacht ik dat
ik er niemand kwaad mee deed, maar nu weet ik wel beter! Nu ze over mij roddelden
voelde ik hoe pijnlijk het was.

Jezus liet mij zien dat Hij meer dan iemand anders gegriefd was wanneer
mensen zo liefdeloos handelden.

RODDELEN IS ZELFZUCHTIG, ONBARMHARTIG EN LIEFDELOOS

Wanner we een christen worden dan bekeren we ons van de “grote” zonden, zoals
bijvoorbeeld stelen, overspel en drugs. We beginnen tijd door te brengen met nieuwe
vrienden en spreken met elkaar over onze levens en wat er om ons heen gebeurt. Na
verloop van tijd worden de gesprekken vertrouwelijker, de conversaties worden
steeds minder geloofsopbouwend en zijn uiteindelijk vol oordeel, beschuldiging en
“van horen zeggen”; allemaal netjes weggemoffeld onder een vrome glimlach.

De meeste roddelaars hebben mooie excuses wanneer je ze confronteert met
hun kwaadsprekerij of het feit dat ze altijd naar geroddel luisteren. Ze willen het niet
erkennen en zeggen: “Het is geen roddelen wat ik doe, 'k ben nu eenmaal heel eerlijk
en daarom flap ik er wel eens wat uit” of “Je mag toch wel eens iets zeggen” of “Ik
was zo gekwetst dat ik het met iemand moest delen” of “Ik zeg gewoon de waarheid
en als die persoon dat niet gedaan had dan had ik het nooit verteld” of “ik luister
naar wat er gezegd wordt omdat ik bezorgd ben en misschien kan helpen hun
problemen op te lossen”.

Het klinkt allemaal er aannemelijk en onschuldig en we kunnen hiermee
velen misleiden, maar God kunnen we niet voor de gek houden!

Sommige mensen komen altijd met “hoe er het is wat er allemaal gezegd
wordt” en ze weten bijna alles van iedereen. Hoe komt dit? Omdat de roddelaars
weten naar wie ze kunnen gaan met hun “nieuwtjes”. Niet alleen de roddelaars zijn
bevooroordeeld, maar de luisteraars worden het eveneens. Ze denken echter dat zij
wel de oplossingen weten en gaan zich ermee bemoeien. Hierdoor brengen ze
verdeeldheid en verdriet onder hun vrienden, kennissen en collega's, in de gemeente
en, triest om te zeggen, soms zelfs in hun eigen gezin. De feiten worden dikwijls nog
wat aangedikt om het smeuïg te maken en er wordt meestal één kant van het hele
verhaal verteld.
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RODDELEN IS GEEN “KLEINE ZONDE”

Weet u dat de Bijbel heel veel over roddelen spreekt? Kwaadsprekerij (want
dat is het) is niet alleen maar een “kleine zonde”, zoals velen denken. Spreuken 8:13
zegt: “een mond vol draaierijen haat ik”. God beveelt ons in Leviticus 19:16: “U zult
onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan”. En Psalm 101:5 zegt: “Wie
zijn naast heimelijk lastert, die zal ik verdelgen”.

God zegt ook in Zijn Woord, in Romeinen 1:28-32, dat oorblazers (roddelaars),
lasteraars, enz. Hem niet erkennen en overgegeven zijn aan een verwerpelijk
denken. God noemt roddelaars in één adem met hen die onbetrouwbaar, liefdeloos,
onrechtvaardig, vol jaloezie, nijd en afgunst zijn, en ook met moordenaars en haters
van God! Hij zegt dat zij die zulke dingen bedrijven onverstandig, onbestendig,
zonder hart of barmhartigheid zijn en dat ze de dood verdienen. Dit zijn heel
radicale, harde woorden van de apostel Paulus. Toch schrikken deze teksten velen
niet af en naast het feit dat ze zelf roddelen zetten ze ook anderen aan tot
kwaadsprekerij.

Velen denken: “Het is waar wat is zeg, dus ik kan iedereen erover vertellen.
Nee!
Wanneer we de waarheid aan anderen vertellen, met het verkeerde motief in ons
hart, kan dit even verwoestend werken als wanneer we een leugen vertellen.
Roddelen is iets delen over iemand wanneer dit delen geen oplossing geeft voor het
probleem van die persoon. Wat heeft het voor nut om naar allerlei mensen te gaan
zodat zij ook over bepaalde personen gaan oordelen. Laten wij in plaats daarvan
bewogenheid in ons hart hebben, barmhartig en vol liefde zijn en ons best doen om
de verhouding van die persoon met God te herstellen. Mattheüs 18:15 leert ons dat
wanneer iemand in zonde valt, wij naar hem toe moeten gaan en hem onder vier
ogen terecht moeten wijzen. Wil hij niet luisteren? Dan zijn er andere maatregels die
we kunnen nemen, maar meestal komt het niet zo ver.

We zijn het meest geholpen door iemand die in echte liefde en bezorgdheid
naar ons toekomt. Iemand die ons met eventuele zonden confronteert en ons de kans
geeft om te veranderen. Galaten 6:1 zeg: “Indien iemand op een overtreding betrapt
wordt, helpt u, die geestelijk is, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid,
ziende op uzelf; u mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders
moeilijkheden; zó zult u de wet van Christus vervullen”.
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MET WIE DEELT U UW GEKWETSTHEID?

Laten we ook opmerkzaam zijn met wie we onze gekwetstheid en bitterheid
delen. Stel u eens voor: als iemand iets naars tegen uw vriend heeft gezegd en uw
vriend vertelt dit aan u, dan doet het u pijn. Het kan dat u boos op die persoon bent
omdat hij uw vriend gekwetst heeft. Later maken zij het misschien goed met elkaar
en ze hebben elkaar vergeven. Maar u bent er nog steeds boos over en telkens als u
die persoon ziet voelt u zich wrokkig. De nijd die zo'n klein incident teweeg brengt
kan groot zijn, vooral als meerdere mensen er vanaf weten.

Ziet u hoe onverantwoordelijk het is om anderen zomaar in uw gekrenktheid
en uw oordeel over mensen te betrekken? Laten we niet onnodig andere mensen erbij
betrekken. Laten we naar de persoon gaan met wie we moeilijkheden hebben en het
met hem en God oplossen. Som moeten we ook zwijgen en de dingen aan God
overgeven en het in Zijn handen loslaten. Wanneer we er echt niet uitkomen kunnen
we nog altijd naar degene die ons voorgaat (voorganger, jeugdleider, enz.) maar niet
naar al die vertrouwde mensen met wie we zo graag babbelen. Velen gaan naar
iemand van wie ze in hun hart reeds weten dat die “aan hun kant” is. Ze willen
eigenlijk allen luisterend oor, iemand die het met hen eens is. Het maakt hen niet uit
hoeveel verdeeldheid ze brengen, als ze maar mensen aan hun zijde krijgen. Ze zijn
te zelfzuchtig om stil te staan bij de schade die ze berokkenen aan degenen over wie
ze roddelen.

In Spr. 6:16-19 staat geschreven dat God een valse tong haat, het is Hem een
hartgrondige gruwel wanneer met twist stookt tussen broeders of als men leugens
uitblaast als een vals getuige.

Maar wanneer we echt ons probleem willen oplossen dan gaan naar iemand
die geestelijk volwassen genoeg is om de situatie in haar geheel objectief te bekijken
en ons niet alleen naar de mond wil praten.
Een echte helper is iemand die u tot God en herstel wil brengen. Hierdoor valt weg 95
procent af van de mensen naar wie we gewoonlijk gaan.

“LAAT U NIET IN MET EEN LOSLIPPIGE” (Spr. 20:19)

Er zijn ook mensen die het verspreiden van roddel verkeerd vinden, maar.. in
het luisteren naar roddelpraat zie ze geen kwaad. Ze zeggen: “Ach, ik luister wel
maar 'k ga er niet op in en leg dat geroddel naast me neer”. Dit is een heel mooi en
vroom excuus om toch maar op de hoogt te blijven van de laatste nieuwtjes. Ze
hebben het zelf niet in de gaten dat hun denken hierdoor wel degelijk vervormd en
beïnvloed wordt. Ze kunnen hierdoor niet meer rechtvaardig oordelen.

Spr. 17:4 zegt: “Een booswicht schenkt aandacht aan een bedrieglijke lip,
valsheid leent het oor aan de verderfelijke tong”. In 1 Samuël 24:9 vermaant David
Saul: “Waarom luistert u naar de woorden van mensen, die zeggen: zie, David
beraamt kwaad tegen u?” Waarom luisteren we? Waarom zijn we zo gauw geneigd
het slechte over iemand te geloven? Waarom zeggen we niet vriendelijk doch
vastberaden: “Sorry, maar je vertelt me iets waarvan ik denk dat ik 't echt niet moet
horen. Ik wil er liever niet met je over praten”. Wanneer we zo handelen stoppen we
menig roddelpraatje. Het weerhoudt hen er in ieder geval van om een volgende keer
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weer met roddel bij u te komen. Zo wordt u beschermd voor een negatief en partijdig
denken. Neem Spr. 20:19 ter harte: “Wie als lasteraar rondgaat, openbaart geheimen;
laat u dus niet in met een loslippige”.

ELK WOORD DAT WE UITSPREKEN IS EEN KEUZE

Elk woord dat we uitspreken is een keuze. We kiezen ervoor om God met onze
woorden te zegenen of te grieven. Wanneer we toch blijven roddelen dan zijn we
opstandig tegen God Zelf. Ef. 4:29 zegt: “Laat geen vuile taal over uw lippen komen,
maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze
hoort”.

Soms nemen we Zijn Woord niet serieus genoeg om onze tong te beheersen.
Maar de beheersing van de tong is een heel belangrijk kenmerk van een volwassen
christen. Jacobus 1:26 zegt: “Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan
beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn Godsdienst is vergeefse moeite”.

Roddel en laster zijn instrumenten van Satan. Hij weet dat wanneer hij hierdoor
verdeeldheid kan zaaien hij velen druk bezig houdt.
Laten we vóórdat we iets uitspreken even stoppen en nadenken over wat ons
motiveert om bepaalde dingen te zeggen. We kunnen door genade onze tong
beheersen en de juiste keuze maken. Als u iets opvangt, vel dan niet meteen een
oordeel en ren niet direct naar allerlei mensen toe, maar ga tot God. Laat uw hart
rechtvaardig zijn, vol liefde en barmhartigheid. Jezus komt terug voor een reine en
heilige Bruid. Laten we alles doen om ons gereed te maken voor Zijn komst en laten
we onszelf niet besmetten door te roddelen.
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Lofprijsavond maart 2022
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