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Hugo Bouter 

Over het verspreiden van kwaad gerucht 
 

“En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over”. 

Genesis 37:2 

 

Vraag  

Wanneer verspreidt iemand een kwaad gerucht, en wat 
doe je dan precies niet goed? Iemand denkt 
bijvoorbeeld te moeten helpen in een bepaalde situatie 
en informeert anderen over fouten die zijn begaan, 
opdat dingen uit de weg kunnen worden geruimd. Heeft 
zo iemand zich dan schuldig gemaakt aan het 
verbreiden van een kwaad gerucht? Maar dat was toch 
niet zijn bedoeling? 

Antwoord 

Wij moeten onderscheid maken tussen een kwaad 
gerucht overbrengen en het verspreiden van laster, het 
geven van een valse getuigenis over onze naaste. Dat 
laatste is een zonde tegen het negende gebod (Ex. 
20:16). Exodus 23:1 zegt dan ook: ‘U zult geen vals 
gerucht verbreiden’. In de vijf boeken van Mozes komt 
de uitdrukking ‘kwaad gerucht’ slechts tweemaal voor, 
en het is leerzaam om deze beide gevallen te 
vergelijken: 

(1) Jozef bracht kwaad gerucht aangaande zijn broers 
over aan vader Jakob. Dat waren dingen die hij uit 
eigen waarneming wist door de omgang met zijn broers 
tijdens het schapen hoeden, en die hij met goede 
motieven doorgaf aan vader Jakob (Gen. 37:2). Wij 
zullen hierbij wel aan ernstige zaken moeten denken, 
zoals geweldsmisdrijven of immoreel gedrag, zoals we 
die helaas vaker vinden in het leven van de broers. De 
Schrift spreekt hierover open en eerlijk, ongetwijfeld 
ter waarschuwing. Voorbeelden hiervan vinden we in 
Genesis 34:25-31; 35:22; 37:18vv; 38:11vv. Wat Jozef 
deed was zeker geen vals gerucht verbreiden, maar het 
uiten van oprechte zorg. 

(2) In het boek Numeri komt de uitdrukking ‘kwaad 
gerucht’ nog een keer voor. De tien verspieders 
verspreidden uit ongeloof een kwaad gerucht 
aangaande het Beloofde Land, zodat het volk weigerde 
om op te trekken (Num. 13:32  en 14:36-37). Dat droeg 
wel het karakter van laster, omdat zij Gods beloften aan 
de aartsvaders om hun nakomelingen in het land 
Kanaän te brengen in een kwaad daglicht stelden. Zij 
trokken Gods betrouwbare en onfeilbare woord in 
twijfel en gaven zodoende een vals beeld van de God 
van Israël, en dat is altijd verwerpelijk. 
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