De Onvoorwaardelijke Liefde Voor Vijanden
Door: Bill Petri
In Mattheüs 22 stelt één van de Farizeeërs, een expert op het gebied van de Wet,
de volgende vraag aan Jezus:
“Matth.22:36: Meester! welk is het grote gebod in de wet?
Jezus antwoorde:
“Matth.22:37-40: 37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw
God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. 38
Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult
uw naaste liefhebben als uzelven. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse
wet en de profeten.
Dit is een diepgaande verklaring. De gehele zedenkundige leer van aloud Israël
tot aan de bediening van Jezus, een periode van vele eeuwen, kan worden
samengevat met twee verordeningen: Gij zult liefhebben den Heere, uw God,
met geheel uw hart,……en….… Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Dat is
inderdaad een steeds terugkerend thema door het gehele Nieuwe Testament.

Dit is een steeds terugkerend thema voor zowel Israël als voor de
Gemeente, het Lichaam van Christus.
Hier volgen een groot aantal voorbeelden:
“Rom.13:8-9: 8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die
den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. 9 Want dit: Gij zult geen overspel
doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven,
gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een
hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.
“1Joh.4:7-11: 7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit
God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; 8 Die niet
liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. 9 Hierin is de liefde
Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft
in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat
wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon
gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, indien God
ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.
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“1Joh.4:12-20: 12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander
liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt. 13 Hieraan
kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest
gegeven heeft. 14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader
Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld. 15 Zo wie beleden
zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 16
En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde;
en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij
ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels,
namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen
vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn,
en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij
ons eerst liefgehad heeft. 20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn
broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij
gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?
Uit deze passages leren we dat God liefde is en dat de liefde van God in ons is.
We hebben onze naaste lief omdat God ons eerst heeft liefgehad. Degenen die
elkander niet liefhebben kunnen God niet liefhebben en degenen die God lief
hebben moeten ook elkaar liefhebben.

Jezus en de liefde voor vijanden
De bediening van Jezus concentreerde zich rond de uitbreiding van deze
algemene liefde naar beide, de naaste en de vijanden.
“Matth.5:43-45: 43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste
liefhebben, en uw vijand zult gij haten. 44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden
lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor
degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; 45 Opdat gij moogt kinderen
zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen
en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
“Lukas 6:27-28: 27 Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief;
doet wel dengenen, die u haten. 28 Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt
voor degenen, die u geweld doen.
“Lukas 6:32-36: 32 En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij?
Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben. 33 En indien
gij goed doet dengenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de
zondaars doen hetzelfde. 34 En indien gij leent dengenen, van welke gij hoopt
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weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den
zondaren, opdat zij evengelijk weder mogen ontvangen. 35 Maar hebt uw
vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal
groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren
over de ondankbaren en bozen. 36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader
barmhartig is.
Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben. Maar Jezus
propageerde een grotere liefde, een liefde voor iemand zijn vijanden. God is
vriendelijk voor de ondankbaren en de boosaardigen en daarom moeten ook wij
vriendelijk zijn voor de ondankbaren en de boosaardigen. God toont
barmhartigheid aan Zijn vijanden, en wij moeten barmhartigheid tonen aan onze
vijanden. God houdt van Zijn vijanden, en ook wij moeten van onze vijanden
houden.
“Matth.5:38-39: 38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om
tand. 39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de
rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;
“Oog om oog, en tand om tand” was de methode van vergelding in het Oude
Testament zoals dat door Mozes is overgeleverd. Onder dit ethisch/zedekundig
systeem zou de straf voor iedere verkeerde daad aan de naaste vergolden worden
met hetzelfde kwaad. Als iemand zijn naaste letsel toebracht zou de dader
dientengevolge hetzelfde letsel ondergaan. Als iemand zijn naast vermoorde zou
hij dienovereenkomstig ook gedood worden. Dat was de wijze waarop vijanden
werden behandeld in het verleden. Jezus droeg een andere methode voor toen
Hij Israël uit het Oude Verbond haalde en de fundamenten legde voor Israëls
Nieuwe Verbond.
“Matth.5:38-42: 38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om
tand. 39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de
rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; 40 En zo iemand met u rechten
wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; 41 En zo wie u zal dwingen een
mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. 42 Geeft dengene, die iets van u bidt,
en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil.
“Lukas 6:29-31: 29 Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en
dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen. 30 Maar
geeft een iegelijk, die van u begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet
weder. 31 En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook
desgelijks.
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Als deze passages bedoelt zijn om letterlijk te nemen dan is het de Joodse
volgelingen van Jezus verboden om zichzelf hoe dan ook te verdedigen. Als ze
fysiek werden aangevallen dan moesten ze volgens de opdracht van Jezus ook
de andere wang toekeren. Laat je aanvaller zien dat je geen wraak wilt nemen;
bewijs hem liefde. Bedenk dat God Zijn vijanden lief heeft. In plaats van “oog
voor oog” moeten ze het advies van Jezus volgen:
“Lukas 6:27-28: 27 ………………………..Hebt uw vijanden lief; doet wel
dengenen, die u haten. 28 Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor
degenen, die u geweld doen.
Velen betogen dat Jezus tegen persoonlijke vergelding leerde, maar niet tegen
vergelding vanuit de overheid. Volgens dit standpunt is het voor een volgeling
van Jezus verkeerd om persoonlijke vergelding tegen een vijand uit te oefenen,
maar is het correct om de overheid, en de rechtbanken, te gebruiken om de
vijand te straffen. Opgemerkt moet worden dat zelfs de Mozaïsche wet geen
persoonlijke vergelding toestond. Iemand die de Mozaïsche Wet gehoorzaamde
werd opgeroepen om enig letsel te melden aan de overheid, die zouden dan de
strafmaat bepalen. Dat is wat het Oude Testament bedoeld met het “oog voor
oog”: Vergelding door de overheid.
Persoonlijke vergelding wordt in beide testamenten niet getolereerd. Het Oude
Testament tolereerde echter vergelding vanuit de overheid, en dat is het waar
Jezus naar verwees en leerde om niet te vergelden vanuit de overheid.
Vergelding, of het nu persoonlijk is of vanuit de overheid, brengt geen liefde
over naar de vijand. Moeten deze passages letterlijk worden genomen? Om
deze vraag te beantwoorden zal het nodig zijn om verscheidene zaken aan te
pakken. Te beginnen met een voorbeeld van Jezus dat deze letterlijke
verhindering van zelfverdediging laat zien. Toen Judas Iscariot arriveerde te
Getsémane, met de bedoeling om Jezus te verraden en hem over te leveren aan
de autoriteiten, poogde Petrus Jezus te verdedigen door het zwaard te trekken en
de dienaar van de Hogepriester het oor afsloeg genas Jezus wonderbaarlijk de
wond die Petrus had veroorzaakt en berispte Petrus:
“Matth.26:52: Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats;
want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
De actie van Petrus kan toch beschouwd worden als een juist gebruik van
geweld. Jezus, een onschuldig mens, stond op het punt om overgeleverd te
worden in de handen van een boze menigte. Petrus poogde zijn vriend te redden
door het gebruik van defensief geweld. Jezus berispte hem echter. Later, bij Zijn
proces voor Pilatus maakte Jezus een opmerking welke Zijn veroordeling van de
actie van Petrus verklaarde:
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“Joh.18:36: Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien
Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden
hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk
niet van hier.
Als het koninkrijk van Jezus van deze wereld was dan konden Zijn dienaren
defensief geweld gebruiken als ze werden aangevallen. Echter is het koninkrijk
van Jezus niet van deze wereld. Velen redetwisten dat het doel van Jezus was
om de mensheid te verlossen en dat dat de reden was waarom Zijn dienaren
Hem niet konden verdedigen. Echter moet worden opgemerkt dat de reden van
Jezus voor het niet vechten niet was dat hij de mensheid moest verlossen maar
dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Zijn koninkrijk wordt gebouwd
rondom liefde en liefde voor de vijanden. Jezus verbood Petrus om het zwaard te
gebruiken, maar Zijn formulering was universeel:
“Matth.26:52: Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats;
want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
Hetzelfde verbod om “het zwaard” te gebruiken wordt ook gevonden in het boek
Openbaring 13:9-10:
“9 Indien iemand oren heeft, die hore. 10 Indien iemand in de gevangenis
leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden,
die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het
geloof der heiligen.
In deze passage wordt dezelfde opmerking gemaakt die Jezus gebruikte ter
voorkoming van het verdedigen van Hemzelf en wordt toegepast op “indien
iemand oren heeft”. Het zich onthouden van het gebruik van zelfverdediging
tegen een naderbij komende vijand vereist inderdaad: “lijdzaamheid geduld en
trouw”. Echter worden de volgelingen van Christus opgeroepen om hun
vijanden lief te hebben zoals Christus Zijn vijanden lief heeft. Herhaaldelijk
wordt in het Nieuwe Testament het idee naar voren gebracht dat de volgelingen
van Jezus Hem moeten navolgen in dit opzicht.
Volgelingen van Christus moeten Christus Navolgen met betrekking tot de
Verhindering van Defensief Geweld.
Petrus de discipel die berispt werd voor het gebruiken van zijn zwaard in een
poging om Jezus te verdedigen verklaarde later in zijn eerste brief hoe het
onrechtvaardig lijden van Jezus en de verhindering van zelfverdediging een
voorbeeld is voor Zijn volgelingen:
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“1Petrus 2:21-23: 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor
ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt
navolgen; 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond
gevonden; 23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed,
niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;
“1 Petrus 4:1: Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo
wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden
heeft, die heeft opgehouden van de zonde;
Volgens Petrus was, samen met de verlossing van het mensdom, één van de
doelen van het lijden van Christus om zijn Joodse gelovigen een voorbeeld na te
laten. Ze moesten Zijn voetstappen navolgen en afzien van defensief geweld. In
plaats daarvan moesten de volgelingen van Jezus hun naaste liefhebben,
inclusief hun vijanden en aanvallers. Het Evangelie van Johannes geeft
uitdrukkelijke instructies van Jezus Zelf om elkander lief te hebben zoals Hij lief
heeft:
“Joh.13:34: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u
liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.
“Joh.15:12: Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u
liefgehad heb.
In 1 Johannes wordt de opdracht om Jezus na te volgen verder uitgedragen:
“1Joh.2:6: Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk
Hij gewandeld heeft.
“1Joh.4:17: Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid
mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in
deze wereld.
De geschriften van Paulus openbaren ook een uitdrukkelijk bevel voor het
Lichaam van Christus om Christus na te volgen:
“1Kor.11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.
Wij, het Lichaam van Christus, worden door de Apostel geïnstrueerd om hem na
te volgen zoals hij Christus navolgde. Hoe volgde Paulus Christus na?
Beschouw de volgende instructie die Paulus aan de gelovige geeft:
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“Ef.5:1-2: 1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2 En wandelt in de
liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een
welriekenden reuk.
“1Thess.1:6: En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord
aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen
Geestes;
“Fil.2:5: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
Nog een laatste gedachte: in het Evangelie van Johannes, toen Jezus uitsluitend
handelde met Israël, is er een verslag van een ontroerend moment waar Jezus
bad voor Zijn discipelen, waar Hij zijn bezorgdheid uitte over het lot dat zij
zouden ondervinden als Hij hen had verlaten. Het nu volgende is een gedeelte
uit dat gebed:
“Joh.17:14-18: 14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat,
omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 15 Ik bid
niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den
boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 17
Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 18 Gelijkerwijs Gij Mij
gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

Alle apostelen propageerden liefde voor de vijanden
“Hand.8:1: En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te
dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij
werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de
apostelen.
Handelingen 8:1 vertelt ons dat er een grote vervolging van de gemeente kwam.
In de loop van het boek lezen we over vervolging door gespuis, religieuze
autoriteiten, en overheidsinstanties. De meeste apostelen ondergingen een
martelaars dood, maar in plaats gebruik te maken van zelfverdediging toonden
ze liefde naar hun vijanden. Toen men Stéfanus ter dood stenigde viel hij op zijn
knieën en riep:
“Hand.7:60: ……….Heere, reken hun deze zonde niet toe!..............”..
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Ofschoon hij grote vervolging aanschouwde volgde de Apostel de weg van
Jezus en confronteerde hij zijn vijanden met liefde en hij nam het zwaard niet
op.
“Rom.12:14: Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
“Rom.12:17-21: 17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen
eerlijk is voor alle mensen. 18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede
met alle mensen. 19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats;
want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de
Heere. 20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo
geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het
goede.
“1Thess.5:15: Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar
jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
“Jac.1:20: Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.
“1 Petrus 3:9-11: 9 Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden,
maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij
zegening zoudt beerven. 10 Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen
zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog
spreken; 11 Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en
jage denzelven na.

De ontkenning van defensief geweld zal leiden tot lijden en
vervolging
Jezus voorzegde dat en waarschuwde zijn volgelingen:
“Matth.24:9 en 13:9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u
doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams
wil……………….13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
“Markus 13:9-13: 9 Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren
in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en
voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot
een getuigenis. 10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de
volken. 11 Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te
voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in
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die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar
de Heilige Geest. 12 En de ene broeder zal den anderen overleveren tot den
dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en
zullen hen doden. 13 En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil;
maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
“Joh.15:18-20: 18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u
gehaat heeft. 19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare
liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb
uitverkoren, daarom haat u de wereld. 20 Gedenk des woords, dat Ik u gezegd
heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd
hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij
zullen ook het uwe bewaren.
“Joh.16:2-4: 2 Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een
iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. 3 En deze dingen
zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij. 4 Maar
deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij
dezelve moogt gedenken, dat Ik ze u gezegd heb; doch deze dingen heb Ik u van
het begin niet gezegd, omdat Ik bij ulieden was.
Deze waarschuwingen worden, ofschoon ogenschijnlijk onaangenaam,
vergezeld door een boodschap van hoop. Petrus doorleefde veel van deze
vervolging en onderging uiteindelijk de dood van een martelaar. In 1 Petrus
schreef hij:
“1 Petrus 2:19-23: 19 Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor
God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. 20 Want wat lof is het, indien
gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij
verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. 21 Want
hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 Die geen
zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 23 Die, als
Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf
het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;
“1 Petrus 3:13-18: 13 En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij
navolgers zijt van het goede? 14 Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid
wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd; 15
Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot
verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u
is, met zachtmoedigheid en vreze. 16 En hebt een goed geweten, opdat in
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hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen
worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren. 17 Want het is beter, dat
gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan kwaad doende. 18
Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het
vlees, maar levend gemaakt door den Geest;
“1Petrus 4:1: Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo
wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden
heeft, die heeft opgehouden van de zonde;
“1 Petrus 4:13-19: 13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van
Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u
moogt verblijden en verheugen. 14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van
Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God
rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij
wordt verheerlijkt. 15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief,
of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit; 16 Maar
indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke
God in dezen dele. 17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis
Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die
het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 18 En indien de rechtvaardige
nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? 19 Zo
dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den
getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

De apostel Paulus onderging veel lijden en vervolging. In zijn brieven bespreekt
hij welke ontberingen hij heeft ondergaan:
“2Kor.11:23-26: 23 Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik
ben boven hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in
gevangenissen overvloediger, in doods gevaar menigmaal. 24 Van de Joden
heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen. 25 Driemaal ben ik met
roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk
geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. 26 In het
reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in
gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in
gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse
broeders;
“2Kor.6:4-10: 4 Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles
aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in
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benauwdheden, 5 In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in
waken, in vasten, 6 In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in
goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde, 7 In het woord
der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de
rechter en aan de linker zijde; 8 Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed
gerucht; als verleiders, en nochtans waarachtigen; 9 Als onbekenden, en
nochtans bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd, en niet
gedood; 10 Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk
makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende.
“2Tim.3:10-11: 10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen,
voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. 11 Mijn vervolgingen,
mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre;
hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.
Evenals Jezus en Petrus voorzegde Paulus dat volgelingen van Jezus lijden en
vervolging zouden ondervinden. Zie:
“2Tim.3:12-14: 12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus,
die zullen vervolgd worden. 13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot
erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. 14 Maar blijft gij in hetgeen
gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het
geleerd hebt;
Verder schreef Paulus:
“Rom.8:16-17: 16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen
Gods zijn. 17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen,
erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem
lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
“Rom.8:35-36: 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of
zwaard? 36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen
dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
“Fil.1:29: Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in
Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;
Hoe instrueerde Paulus zijn lezers hoe ze moesten reageren op zulk lijden?
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“Rom.5:3-4: 3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen,
wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 4 En de lijdzaamheid
bevinding, en de bevinding hoop;
“1Kor.4:10-13: 10 Wij zijn dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in
Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij
verachten. 11 Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij
dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste
woonplaats; 12 En arbeiden, werkende met onze eigen handen; wij worden
gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen; 13 Wij
worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld
en aller afschrapsel tot nu toe.
In plaats van ontmoedigd te worden door eventueel lijden en vervolging
verheugde Paulus zich. Maar nog belangrijker was, ondanks alles, dat hij zijn
vijanden liefde toonde. Toen hij door zijn vijanden werd vervloekt zegende hij
hen. Toen hij werd gelasterd door zijn vijanden antwoorde hij vriendelijk.
Ofschoon hij geslagen, gegeseld, gestenigd en gevangen genomen werd, had hij
nog genoeg liefde in zijn hart om te schrijven:
“Rom.12:17-21: 17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen
eerlijk is voor alle mensen. 18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede
met alle mensen. 19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats;
want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de
Heere. 20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo
geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het
goede.
Dit geeft de Gelovigen een sterk wapen als ze geconfronteerd worden met een
vijand. Terwijl Jezus waarschuwde tegen het weerstaan van kwaad met kwaad te
vergelden zegt Paulus om het kwaad te overwinnen door het goede. Met andere
woorden, onze vijanden overwinnen door liefde voor onze vijanden.
“Rom.13:10: De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de
vervulling der wet.
God is liefde, de liefde van God is niet eerder volmaakt dan dat we liefhebben
als God, God houdt van Zijn vijanden, en daarom moeten ook wij onze vijanden
lief hebben. Als we zo’n leven leiden dan kan dat leiden tot een onderdanig
leven vol lijden en vervolging. Het lijden dat een Gelovige overkomt hoeft hem
echter niet te overstelpen. Geen enkele gelovige zou de houding van
moedeloosheid moeten aannemen. We hebben de overwinning alreeds aan onze
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kant. Door een liefdevol leven te leiden vol van vrede en vergiffenis hebben we
al het nodige gereedschap om het kwade te overwinnen door het goede. Leef een
leven van vrede:
“2Tim.2:24: En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk
zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;
“Rom.14:19: Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de
stichting onder elkander dient.
“1Thess.5:13: En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt
vreedzaam onder elkander.
Leef een leven van vergeving:
“Ef.4:31-32: 31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en
lastering zij van u geweerd, met alle boosheid; 32 Maar zijt jegens elkander
goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in
Christus ulieden vergeven heeft.
“Kol.3:12-15: 12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en
beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid,
ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander,
en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft;
gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 14 En boven dit
alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 15 En de vrede
Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en
weest dankbaar.
=========================
“Rom.8:35-39: 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of
zwaard?36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen
dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn
wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want
ik
ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch
hoogte,
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere”.
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