Kwaadsprekerij – Leviticus 19:4-16
Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon

In Leviticus 19:4 komt het gebod aan de orde niet te buigen voor afgodsbeelden. In Leviticus 19:16
aandacht voor kwaadsprekerij o.a. roddelen. Het Jodendom hecht enorm veel belang aan het
voorkomen van roddelen. Roddelen doodt namelijk drie personen: de spreker, de toehoorder en degene
over wie geroddeld wordt.
Leviticus 19:4-16
Wendt u niet tot afgoden en gegoten afgodsbeelden zult gij niet maken. Ik ben de Eeuwige, uw God.
Gij zult niet als kwaadspreker rondlopen onder uw volk, gij zult niet opstaan tegen het bloed van uw
naaste; Ik ben de Eeuwige.
Leviticus 19:4
Wendt u niet tot afgoden en gegoten afgodsbeelden zult gij niet maken.
Afgoden
Eerst zullen het slechts beelden zijn; maar wanneer u zich tot hen wendt zullen ze 'afgoden' worden.
Leviticus 19:16
Gij zult niet als kwaadspreker rondlopen onder uw volk; Gij zult niet opstaan tegen het bloed van uw
naaste.
Moordenaar
Tosefta, Drech Eretz 6: 3 meldt dat iemand die kwaad spreekt een moordenaar is.
drie mensen gedood
De Talmoed (Erachin 15a) meldt dat kwaadsprekerij drie mensen doodt: de spreker, de toehoorder en
degene over wie geroddeld wordt.
waarom wordt degene over wie geroddeld wordt gedood?
Wanneer negatief over een persoon geroddeld wordt worden de negatieve eigenschappen van die
persoon versterkt. Een persoon kan weliswaar over negatieve eigenschappen beschikken maar hij is in de
kern goed (zoals voor elke ziel geldt) en kan zo zijn negatieve eigenschappen overwinnen. Daarom helpt
het om positief over iemand te spreken zodat de negatieve eigenschappen overwonnen worden.
Psalm 120:4
Psalm 120:4 noemt bedrieglijke taal: “Pijlen van een krijgsheld, gepunt met gloeiende houtskool van
bremtakken.” De pijlen worden van afstand geschoten en doden iemand verderop. Zo is het ook met
bedrieglijke woorden die op afstand doden. Verder blijft houtskool van bremtakken lang nasmeulen. Dit
geldt ook voor bedrieglijke woorden.
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pijl
Kwaadsprekerij is als een pijl; het kan niet meer worden teruggehaald na te zijn afgeschoten.
Tong
Zolang de tong achter de tanden en lippen zit kan het geen kwaad verrichten. Maar daar buiten kan het
onnoemelijk veel leed veroorzaken.
Kasjroet
Net zoals vrome Joden precies letten op welk eten hun mond binnen gaat (kosher voedsel), zo moeten ze
ook letten op wat ze zeggen (wat hun mond uitgaat). Dit was het advies van de Baal Shem Tov aan zijn
leerlingen.
ook niet kwaadspreken over jezelf
Volgens Rabbi Yosef Yitzchak of Lubavitch is het niemand toegestaan om over zichzelf kwaad te spreken,
net zomin als dat over anderen mag.
Nadere toelichting op bovenstaande Joodse commentaren
We zien dat de Tora erg veel waarde hecht aan het voorkomen van roddelen. Dit is niet zomaar. Roddelen
kan een enorme schade toebrengen.
Samenvatting – vragen
Om voor uzelf te controleren of u de tekst goed begrepen heeft volgt hier een aantal vragen. De
antwoorden vindt u terug in bovenstaande tekst.
1 Wanneer worden beelden afgoden?
2 Wat meldt Tosefta, Drech Eretz 6:3 over kwaadsprekerij?
3 Waarom is het fout over iemand negatieve eigenschap te roddelen?
Waar vergelijkt Psalm 120:4 bedrieglijke taal mee? Waarom?
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