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Heb het leven lief  
en werk aan goede relaties 

 (Studie bij de prediking in EDRNoord  30-8 2009 n.a.v. Mat.5:21-26) 

 J.C. Bette 

 
 

Verleden week zondag preekte broeder Hans 
Euser helder en aansprekend over wet en genade. 
Hij liet uit de Bergredewoorden van Jezus zien dat 
je als christen alleen maar uit Gods genade en 
door de Heilige Geest naar Gods wil kunt leven. 
De wet heeft als heilsweg afgedaan, maar is toch 
ook weer niet totaal afgeschaft (5:17-20). Jezus 
stelt: ‘Wie doet de wil van mijn hemelse Vader, 
die zal het koninkrijk Gods binnengaan’ (7:21).  
Jezus laat zien dat Hij de richtlijnen van de wet 
niet afbreekt, maar verdiept. Volgeling van Jezus 
zijn en daarom ook het christenleven is niet maar 
‘meer doen dan het gewone’ (in eigen kracht), 
maar ‘geheel-anders’ leven, door de vervulling 
met Gods Geest! Om aan Gods hoge eis te 
voldoen, moet je eerst aanspraak willen maken op 
het nieuwe leven dat God aanbiedt! En dat leven 
is in de Zoon, in Jezus Christus. Het gaat in die 
woorden uit de Bergrede van de schaduw naar de 
zon, van de tuchtmeester (de wet) naar de Zoon 
(van God). Jezus zal in zijn verdere onderwijs 
meer en meer duidelijk maken dat Hijzelf in zijn 
komende offer de Vervuller van de wet is. Bij 
Jezus komt hier in de Bergrede éérst de genade-
uitdeling van de zaligsprekingen en dan pas de 
levensopdracht, die aangeeft dat het adeldom van 
discipel-zijn verplicht tot heilig leven. 
 
Geloven in de praktijk 
In vijf praktijkvoorbeelden geeft de Here Jezus 
dan antwoord op de ‘christelijke’ vraag: Hoe 
zullen wij dan leven?  
Hij schetst vijf levensgebieden waarin de 
werkelijkheid van het leven in de Geest zichtbaar 
wordt. Basisprincipes voor de christelijke ethiek. 
Want christelijke ethiek gaat over de gelovige 
mens en zijn roeping om een leven te leiden dat 
God welgevallig is. Juist in Jezus Christus vindt 
ons geloof het vervulde beeld van wat dat 
inhoudt! De Bijbel noemt dit leven van navolging 
en heiliging ook wel het leven van de ‘nieuwe 
mens’ (Gal.5,6). De fundamenten van dat 
christelijke leven moeten dan ook evangelische 
fundamenten zijn. Ofwel: christelijke ethiek moet 

opkomen uit het Evangelie en vindt haar kracht in 
het leven en sterven en de opstanding van Jezus 
Christus.  
De meest consistente verhandeling over de 
werkelijkheid van het nieuwe, christelijke leven 
horen we uit de mond van Petrus: ‘Geloofd zij de 
God en Vader van onze Here Jezus Christus, die 
ons naar zijn grote barmhartigheid door de 
opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft 
doen wedergeboren worden tot een levende 
hoop,…’(1Petr.1:3). Hierop rust voor ieder van 
ons die geloven de uitwerking van alles wat Jezus 
zegt! 
De eerste praktijkuitwerking van het leven in de 
Geest zoals Jezus daarover spreekt in de Bergrede 
gaat er dan over, dat wie Hem willen volgen 
eerbied zullen tonen voor het gegeven leven. En 
dat wij goed met onze relaties dienen om te gaan. 
Want dat is tot eer van God en goed voor alle 
mensen! 
 
‘Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: 
“Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten 
verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder 
die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich 
moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen 
“Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het 
Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de 
Gehenna komen te staan. 23 Wanneer je dus je offergave 
naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder 
of zuster je iets verwijt, 24 laat je gave dan bij het altaar 
achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je 
offer brengen. 25 Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met 
je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de 
rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en 
word je gevangengezet. 26 Ik verzeker je: dan kom je niet vrij 
voor je ook de laatste cent betaald hebt.’ 
(Mat.5:21-26). 
 

Het citaat uit de Tien Geboden waarmee Jezus 
begint, zullen wij ernstig nemen. Het zijn immers 
woorden van God zelf. De Heer spreekt hier geen 
‘vervangingstheologie’ voor de wet, maar Hij wil 
ons de zin en betekenis van dit zesde gebod beter 
leren begrijpen.  
Wie zichzelf er vlot van af wil maken, kan 
zeggen: moorden? Dat doe ik niet en heb ik nooit 
gedaan. Dan zijn we er gauw klaar mee. Maar de 



 2

Zoon van God leert ons hier het gebod van zijn 
Vader in volle rijkdom en diepere uitleg en 
toepassing kennen. Jezus wil de geest van de 
Thora verstaan en daarnaar (ons leren) handelen.  
 
Eerbied voor het gegeven leven 
De eerbied voor het leven had het bestaan van 
Israël al vanaf de wetgeving op de Sinaï 
gestempeld. In de Bijbel vinden we behalve het 
verbod om menselijk leven te doden direct daarin 
vervat de plicht om dat leven te beschermen. De 
bedoeling is duidelijk: bescherming van het leven 
tegen de willekeurige greep van de medemens. 
Dit gebod was na de zondeval hard nodig 
gebleken. Al heel direct na het ontstaan van de 
mensengeschiedenis blijkt de innerlijke jaloezie 
zo destructief toorn op te wekken dat 
broedermoord al direct in de eerste familie 
plaatsvindt (Gen.4:1-16).  De mensheid geldt als 
een onderlinge familie en God laat al aan Noach 
weten dat het leven principieel beschermwaardig 
is (Gen.9:5). Het gaat de Schepper van het leven 
erom dat wij eerbied hebben voor dat aller-
kostbaarste dat God gegeven heeft. Het zesde 
gebod in de wet die God aan Mozes gaf (Ex.20) is 
als het ware een ordening voor de samenleving 
van mensen. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt 
wordt en vertaald is met ‘Gij zult niet doodslaan 
is goed te vertalen met moedwillig doodslaan. Het 
is een rechtsregel ter bescherming van andermans 
lichamelijke integriteit en leven. Alleen voor de 
niet-opzettelijke doodslag wordt in de strafmaat 
een uitzondering gemaakt (vs.13). Wat verboden 
wordt is, dat een mens moedwillig (vaak door 
woede gedreven) een andere mens het leven 
ontneemt. Later blijkt dat dit gebod in het 
algemeen geen directe betrekking heeft op het 
doden in een oorlog of uit noodweer (Rom.13, 
hoewel dit onderwerp altijd een brede en 
moeilijke discussie oplevert).  
 
Verantwoord handelen 
In alle ethische kwesties die met dit zesde gebod 
van doen hebben, moeten uiteraard de 
omstandigheden meebetrokken worden. Denk aan 
de hele discussie rond abortus, euthanasie en 
suïcide. Maar één ding is zeker: het (ook nog niet 
geboren) menselijke leven dient beschermd te 
worden. In een ziekteproces moet uiteindelijk 
plaats zijn voor de dood, ook wanneer mensen 
daarin hebben te besluiten. Maar het zal dan niet 
gaan over een actieve betrokkenheid of ingreep, 

maar blijven bij het overlaten aan een zo 
‘natuurlijk’ mogelijk sterven. 
 
De Schriftgeleerden in Jezus’ dagen probeerden 
klaarblijkelijk de toepassing van het zesde gebod 
uitsluitend te beperken tot moord als handeling. 
De daad van het vergieten van menselijk bloed 
door doodslag. Jezus richt zich nu tot zijn Joodse 
volgelingen en over hun hoofden heen tot ons en 
legt uit dat het zesde gebod veel breder is. Het 
gaat niet alleen om daden en vergoten bloed, maar 
strekt zich uit naar onze gedachten en woorden, 
naar kwaadheid die tot beledigingen leidt.  
 
Kwaad worden en (ver)oordelen  
In het begin van vers 22 wordt die kwaadheid 
benoemd: ‘een ieder die in toorn leeft tegen zijn 
broeder..’. In sommige vertalingen lezen we de 
daar toegevoegde woorden zonder reden (KJV) of 
ten onrechte (SV-Jongbloed; SV 1977), zoals 
deze in vele, maar niet de meest betrouwbare 
Griekse manuscripten voorkomen. Mogelijk zijn 
die woorden een latere verklaring en daarom 
weggelaten in de meer moderne vertalingen. Er is 
wel degelijk alle reden aan te nemen dat deze 
toevoeging precies interpreteert wat Jezus heeft 
bedoeld. Niet alle kwaadheid of boos worden is 
slecht. We lezen van de Heiland zelf, dat Hij in 
toorn ontstak (Marc.3:5NBG) en zelfs het woord 
‘dwazen’ gebruikt tegen de Schriftgeleerden en 
Farizeeën (Mat.23:17). De Here Jezus kon 
bijzonder boos worden als de eer van zijn Vader 
omlaag werd gehaald en ook als Hij te maken 
kreeg met de huichelarij van de geestelijke leiders 
van zijn tijd.  
 
We moeten overigens niet vergeten dat Jezus deze oordelen 
uitsprak op een rechterlijke wijze. Hij deed dat als iemand die 
daarvoor door God het recht gegeven was. Als Messias is Hij 
daartoe gerechtigd. Hij heeft hen het Evangelie aangeboden, 
maar zij hadden zijn boodschap en zelfs Hemzelf verworpen. 
En dan veroordeelt Jezus in hen de valse godsdienst en de 
huichelarij. Hij veroordeelt de eigengerechtigheid die de 
genade van God verwerpt en zich zonder Hemzelf voor God 
zou willen rechtvaardigen. Jezus Christus zal op Gods tijd 
alles en allen oordelen!  
Ook wij worden soms vanwege onze verantwoordelijkheid 
gevraagd een beoordeling over (het werk van) mensen te 
geven. Alleen als wij als het ware ‘voor Gods aangezicht’ een 
zuivere beoordeling kunnen geven, zonder enige bedoeling 
de ander te kwetsen of achter te stellen, zonder boosheid of 
het zoeken van eigen voordeel, alleen dan is het strenge 
oordeel van Jezus zoals we het hier bespreken niet op ons van 
toepassing. Maar dit alles luistert wel zeer nauw en is voor 
ieder die het aangaat een gewetenszaak. 
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Hoe dan ook, er zijn blijkbaar omstandigheden, 
waarin toorn en harde woorden wel degelijk 
geoorloofd en soms zelfs nodig zijn. Ook wij 
kunnen soms terecht kwaad worden, maar juist 
omdat wij ons zo gemakkelijk (dit in totale 
tegenstelling tot Jezus) door die boosheid laten 
meesleuren in oncontroleerbare uitbarstingen van 
woede, waarschuwt de Heiland daar ernstig voor. 
Bij de Psalmen al lazen we de wijze richtlijnen op 
dit gebied: ‘Weest toornig, maar zondigt niet.’ 
(Ps.4:5), een gedachte die veel later overgenomen 
is door de apostel Paulus als hij aan de Efeziërs 
schrijft: ‘Geraakt gij in toorn, zondig dan niet, de 
zon mag niet over een opwelling van uw toorn 
ondergaan.’ (Ef.4:26) en Jacobus, de broer van 
Jezus, heeft dit woord nog weer verhelderd: 
‘…ieder mens moet langzaam zijn tot toorn, want 
de toorn van een man brengt geen gerechtigheid 
voor God voort.’(Jac.1:19,20).  
 
Op grond van deze Bijbelwoorden mogen we 
concluderen dat incidenteel boos worden niet per 
se een zonde is (vooropgesteld dat het om een 
rechtvaardige zaak gaat). Luther noemde dit ‘een 
woede uit liefde, die niemand kwaad wenst te 
doen, die vriendelijk is ten opzichte van de 
persoon maar vijandig tegen de zonde.’  
 
Haatgevoelens en scheldwoorden 
Waar Jezus naar verwijst is echter de kwaadheid 
die voortkomt uit eigenwijsheid of trots, haat, 
boosaardigheid en wraak. Hij waarschuwt ons 
voor toorn in de zin van onbekookte woede of 
lang gekoesterde wrokkigheid, onverteerbare 
bitterheid. 
In de NBG vertaling lezen we over ‘in toorn leven 
tegen een broeder’. Dit wijst niet op een enkel 
moment, maar op een blijvende situatie, op een 
vertoornde houding. Door blijvende toorn groeit 
er een verhouding van haat en ieder die zijn 
broeder of zuster haat is een mensenmoorder 
(1Joh.3:15). Wie met haat leeft, heeft het leven 
niet als een blijvend (eeuwig) bezit. Het leven van 
een ander bewust ‘vermoorden’ betekent zelf het 
eeuwige leven verbeuren. Johannes zegt het heel 
scherp en legt haarfijn de wortels open van het 
menselijke gedrag (1Joh.2:9-11). Haat is de 
wortel van moord! Haten en moorden enerzijds en 
christelijk leven anderzijds sluiten elkaar uit. 
 
Als dat haten tot scheldwoorden of erger leidt, 
maakt dat wat uit ons binnenste komt een mens 
onrein (Mat.15:18v.). Jezus waarschuwt tegen de 

woede die tot geweld kan leiden. Als je 
scheldwoorden als leeghoofd of dwaas tegen een 
medemens gaat roepen (of denken!) is het in 
beginsel al helemaal mis. Het begint daar waar je 
sterke gevoelens als afwijzing, minachting of 
afschuw van je medemens hebt en er laat zijn. Het 
begint als je op iemand neerkijkt. Als je hem of 
haar in modernere woorden een rotzak, een hufter, 
een schoft of een smeerlap gaat vinden. Als je 
zulke dingen denkt of zegt, zegt dit vaak nog meer 
van jezelf dan van de ander. Scheldwoorden 
willen de ander treffen, vernederen, soms zelfs 
ombrengen. En dan zijn we beland aan de spits 
van het zesde gebod! Het moorden begint daar 
waar wrok en toorn in je hart blijven heersen 
tegenover een medemens (die je mogelijk wel 
zeer diep gekwetst heeft…). Wie zulke 
discriminerende gedachten over een medemens 
toelaat en er niet rigoureus afstand van neemt,  
daar komt een proces op gang dat kan eindigen in 
moord en doodslag. Jezus zegt zoveel als: met 
zulke gedachten behoor je aan de rechter te 
worden overgeleverd… Er was en is natuurlijk 
geen rechtbank die over onze gedachten of 
scheldwoorden oordeelt, maar Jezus voert deze 
gedachte bewust op tot aan het hellevuur. De ernst 
van slechte gedachten wordt op deze wijze heel 
sterk benadrukt: de hemelse Rechter zal er 
straffend over oordelen! Want het is in potentie 
desastreus wat een mens door minachting en 
redeloze toorn en schelden teweegbrengt. Dat 
beschadigt de medemens heel diep.  
 
Hoe diep zit dit niet in ons mensen: tolerantie geldt alleen als 
de ander zich wil aanpassen aan wat ik denk dat goed is. Doet 
hij of zij dat niet, dan wordt hij verdacht en langzamerhand 
meer en meer veracht. Jezus spreekt hier tegen een sluipend 
kwaad dat zomaar onze intermenselijke relaties kan 
verzieken. In het geval van bijvoorbeeld het antisemitisme is 
dit proces van kwaad op miljoenvoudige moord uitgelopen. 
Het negatieve proces gaat van toorn naar wrok, van 
minachting naar haat en afwijzing.  
 

Het gaat dus om onze innerlijke gestemdheid ten 
opzichte van de medemens. We zullen het kwaad 
en de zonde van onszelf of medemensen nooit 
goed kunnen praten of verdoezelen. We zullen 
soms, als het niet anders kan, van mensen die ons 
te kwaad bejegenen, afstand moeten bewaren. 
Maar verzet je tegen innerlijke verharding en 
wrok, zodra je merkt dat die begint!  
Ook in het OT lezen we hier over. In Lev. 19:17 lezen we: 
‘Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, 
roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van 
een ander schuld op je.’ In feite is dit een oproep tot 
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naastenliefde. Om lasteren en doden te voorkomen, geeft God 
de Israëlieten de waarschuwing de naaste niet in hun hart te 
haten. Wanneer iemand in het verborgene haatgevoelens 
tegen een ander koestert, zullen deze gevoelens 
onherroepelijk gaan voortwoekeren. Het is treffend om te 
zien hoe Spr.10:18 desastreuze lastertaal vergelijkt met 
verborgen haat. Een oplossing voor problemen rond 
opgekropte haatgevoelens is het ronduit berispen van die 
ander. Het belang van een onomwonden bestraffing wordt in 
de Schrift duidelijk onderkend (Spr.27:5). Hier geeft God het 
gebod je niet te wreken en niet grimmig te zijn tegen je 
naaste, in Israël was dat een volksgenoot. De remedie die 
God geeft, vormt de kern van alle wetsregels jegens de naaste 
(zie Luc.10:27): de Israëlieten (en de christenen) zullen hun 
naaste liefhebben als zichzelf. Wat opvalt, is dat een gezonde 
vorm van zelfliefde in de Bijbel bestaat en dat deze 
eigenliefde in deze tekst in Leviticus de maat vormt voor 
naastenliefde die een keuze is. 
 

Genezing van onverzoende relaties 
Dan geeft Jezus ook in positieve zin aan hoe onze 
houding in zulke ingewikkelde relaties moet zijn 
(vs. 23-26). Wat is het alternatief van die 
ongezonde haatdragendheid? Jezus geeft dan twee 
heel praktische geboden: verzoen je met elkaar en 
wordt vrienden. 
 
Opmerkelijk is dat Jezus hier niet spreekt over een 
situatie, waarin iemand ons schade heeft 
berokkend en wij daarom iets tegen hem of haar 
hebben gekregen (Marc.11:25). Nee, het gaat hier 
erom dat wijzelf iemand verkeerd behandeld en 
gekwetst hebben (bijvoorbeeld door hem voor 
idioot of gek uit te maken) en wij dat nog niet in 
orde gebracht hebben! Onverzoende relaties 
dienen te worden hersteld. In de praktijk zal wel 
blijken in hoeverre die onverzoende relaties 
onverzoenbaar blijken te zijn, maar dat mag niet 
aan jou liggen! Het lijkt simpel, zoals Jezus hier 
voorstelt: als je je herinnert dat iemand iets (van 
belang) tegen jou heeft, laat dan desnoods je 
geestelijke taken even liggen om het eerst in orde 
te maken met die broeder of zuster, naaste.  
 
Hoe herstel je verbroken relaties? 
Het is heel treffend dat Jezus een situatie schetst 
waarin iemand naar het altaar gaat om daar te 
offeren en zich dan opeens bedenkt dat iemand 
iets tegen hem heeft. Het altaar was de plaats in 
Israël waar de zonden werden vergeven, waardoor 
de relatie tussen God en de mens hersteld werd. 
Jezus leert ons nu dat we niet met het gebed om 
vergeving (de offergave) voor God kunnen 
verschijnen, als we niet eerst aan de broeder (dat 
is hier je naaste), die wij verkeerd behandeld 
hebben, dit belijden en hem om vergeving vragen. 

Het is niet mogelijk met God verzoend te worden, 
dat wil zeggen een goede relatie met de Heer te 
hebben, als we ons niet met onze naaste (willen) 
verzoenen. Het onverzoend blijven met je naaste 
is blijkbaar een grotere heiligschennis dan het 
onderbreken van de offerhandeling. De 
verzoening is hier belangrijker dan de aanbidding! 
Er is in deze woorden geen sprake van ‘voor wat, 
hoort wat’, maar van een geestelijke 
bloedsomloop, die verstoord kan worden (vgl. 
Marc.11:25; Matt.6:14-15; 18:35). 
 
In de volgende woorden stelt Jezus het beeld 
breder. Ook bij de tweede illustratie van vers 25 
en 26 ligt de nadruk op verzoening, maar is het 
blikveld wijder. De discipelen worden opgeroepen 
ook vrede te maken met tegenstanders en 
vijanden. De joodse wetgeving kent geen 
gevangenisstraf voor schuldenaars, dus mensen 
die het voor een bepaalde zaak of koop 
afgesproken geld niet betaalden (zie vers 26). 
Volgens de Romeinse wet echter had degene die 
ruzie met iemand had het recht om die persoon 
voor de rechter te dagen, als ze het probleem niet 
samen konden oplossen. Als de ander weigerde, 
kon men een getuige nemen en op die manier de 
aangeklaagde dwingen voor de rechter te komen. 
Als ze op weg naar de rechter zich met elkaar 
konden verzoenen, werd de rechtszaak natuurlijk 
alsnog geseponeerd.  
 
De voorbeelden die Jezus noemt in de verzen 25 
en 26 zijn nog beeldender dan die in vers 23 en 
24. We kunnen in dit laatste gedeelte zelfs 
spreken van een gelijkenis. De tegenpartij is dan 
gelijk te stellen aan de broeder uit vs.23. Deze 
heeft een wel degelijk gerechtvaardigde aanklacht 
tegen de hier aangesprokene. ‘Onderweg’ is de 
levensweg en de rechter staat symbool voor de 
Here God.  
Jezus roept de discipelen en ons op haast te maken 
met het vereffenen van schuld(en) en ons met de 
aanklagers en tegenstanders (die in hun recht 
staan) te verzoenen. Anders zouden deze in het 
laatste oordeel, bij de opstanding der doden, wel 
eens tegen ons kunnen getuigen (vgl. Mat.12:27; 
12:41-42). Zo zien we dat onze relatie tot de 
naaste vérgaande consequenties heeft voor onze 
relatie tot de Here God en Zijn eeuwig oordeel! 
 
In vers 26 geeft Jezus dan een ernstige 
waarschuwing, namelijk dat we ons leven niet zo 
zullen leiden, dat we eenmaal voor God zullen 
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verschijnen als mensen, die niet met Hem 
verzoend zijn. Want dan zal Hij én onze 
Aanklager én onze Rechter zijn op die dag. Lucas 
formuleert deze woorden in een samenhang, die 
dit alles nog duidelijker maakt (zie Luc.12:57-59).  
De ‘gevangenis’ waarin een onverzoenlijk mens 
wordt gevangengezet, is hier een beeld van de 
gehenna uit vers 22, de poel van vuur (Openb. 
20:14).  
Voor het geldstukje ‘de laatste penning’ gebruikt Jezus het 
woord voor quadrans (kwadrant) en dat is het kleinste 
Romeinse koperen muntje. De schuld zal dan blijkbaar tot de 
laatste cent betaald moeten worden. Maar die schuld zal dan 
zo groot blijken te zijn, dat dit een eeuwige straf betekent 
(vgl. Matt.18:23-35). Wat een bijzonder ernstige woorden! 
 

Wat, als je deze woorden niet ernstig neemt… 
Het eindigt allemaal wel heel expliciet. Wie niet 
bereid is excuses aan te bieden of vergeving te 
vragen voor wat je een ander echt misdeed, daar 
loopt het buitengewoon slecht mee af. 
Onvergevingsgezindheid is een zeer slechte zaak. 
Dan gaat het in eerste instantie in deze woorden 
van Jezus over individuele woede en wrok en 
haat, dus persoonlijk gedrag. Maar in het 
voorafgaande van de Bergrede werd door Jezus 
gesproken over een nog veel groter gevaar. 
Namelijk dat zij die uitverkoren zijn tot zout en 
licht van de wereld (vers 13), goed moeten 
opletten dat hun smaakmakende en bederfwerende 
kracht niet verloren gaat. Jezus leert in de 
Bergrede hoe zijn volgelingen ‘uitverkoren volk’ 
moeten zijn. Hoe ze het licht van Gods koninkrijk 
in de wereld zullen laten schijnen. Wanneer zij 
(wij) dat niet doen, staat hen/ons een grote ramp 
te wachten (vers 13 en 26)! Een ramp die zijn 
wortels heeft in het persoonlijk of gezamenlijk 
verkeerd omgaan met woede en de vruchten 
daarvan. Vruchten die vaak zichtbaar worden in 
onze negatieve houding ten opzichte van de 
(andersdenkende) medemens of daarin dat we 
onze ‘verkiezing’ zelfs als een vreemd soort 
rechtvaardiging opvatten voor geweld in woord en 
daad. De Heer verhoede het! 
Jezus weigerde zelf de weg van woede te gaan. In 
plaats daarvan nam Hij de woede van zijn 
vijanden in Israël en eveneens de woede van 
Israëls eigen vijanden, de Romeinen, en het 
woeden der gehele wereld op zich en stierf onder 
die last. Verzoening met God en mensen is 
daarom niet slechts een ideaal om naar te streven. 
Maar het is dat wat principieel bereikt is door de 
opstanding van Jezus Christus en het gaat erom 
dat wij die Hem liefhebben op onze beurt die 

verzoening mogen en zullen belichamen, zie  
1Joh.2:2 en 2Cor.5:18). 
 
Hoe de apostelen dit alles uitwerkten  
In het onderwijs van de apostel Paulus vinden we 
deze en zulke aanwijzingen voor het onderhouden 
van goede en gezonde relaties vaak terug. Onder 
meer in zijn brief aan de gemeenteleden in Rome. 
 
‘Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor 
met alle mensen. 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u 
afhangt, vrede met alle mensen. 19 Wreekt uzelf niet, 
geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat 
geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, 
spreekt de Here. 20 Maar, indien uw vijand honger heeft, 
geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, 
want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.’ 
(Rom.12:17-10) 

 
De vermaningen van vers 17 zijn voornamelijk 
gericht op de omgang met ‘buitenstaanders’. 
‘Vergeldt niemand kwaad met kwaad’ is een 
bekend voorschrift (zie 1Thess.5:15; 1Petr.3:9). 
Deze regel gaat terug op het onderwijs van de 
Here Jezus (vgl. Matt. 5:38vv.; Luc.6:29,35) dat 
op zijn beurt weer gebaseerd is op het OT 
(Spr.20:22; 24:29). Voor de bevoegdheid en plicht 
van de overheid om het kwaad te vergelden, zie 
Rom.13:4.  
 
Dan volgt een opdracht die correct vertaald luidt: 
‘het goede tevoren bedenkende voor het 
aangezicht van alle mensen’. Men is wel geneigd 
om deze zin te vertalen met ‘het goede 
bedenkende voor (d.i. ten behoeve van) alle 
mensen’ (NBG), omdat zij dan een passende 
aanvulling vormt op de eerste vershelft. 
Vermoedelijk zijn de woorden echter ontleend aan 
Spr.3:4 ‘bedenk het goede in het oog van God en 
van de mensen’ (vgl. 2Cor. 8:21). Het gebruik van 
de woorden ‘van te voren bedenken, voorzien in, 
bedacht zijn op’ houdt hier in, dat je bij je 
handelen van te voren moet overwegen, hoe jouw 
daden door de mensen zullen worden beoordeeld.  
 
Dit betekent niet, dat men zijn daden aanpast aan 
dat wat buitenstaanders en ongelovigen goed 
vinden, maar wel dat je probeert door een goede 
en verantwoordelijke levenswandel niemand 
aanstoot of ergernis te geven (vgl. Matt.5:16 ‘Laat 
zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw 
goede werken zien en uw Vader, die in de 
hemelen is, verheerlijken’ zie verder 1Cor.10:32; 
1Petr.2:12,15; 3:16). 
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Als onverzoende relaties onverzoenbaar blijken 
De opdracht om ‘vrede te houden met alle 
mensen’ heeft twee beperkingen, nl. ‘als het 
mogelijk is’ en ‘wat van jullie uitgaat’, ‘wat jullie 
aandeel daarin betreft’. De gezindheid van 
gelovigen moet altijd de vrede met alle mensen 
zoeken (Matt.5:9; Hebr.12:14; Jac.3:18; 
1Petr.3:11), maar natuurlijk nooit ten koste van de 
waarheid en de opdracht om het Evangelie te 
verkondigen. In de praktijk is het dan ook meestal 
niet mogelijk in goede vrede te leven met alle 
mensen, aangezien het Koninkrijk van God in 
staat van oorlog is met dat van deze wereld (vgl. 
Joh,15:18,19; Jac.4:4). Vandaar ook de uitspraak 
van de Here Jezus in Matt.10:34: ‘Meent niet, dat 
Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; 
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar 
het zwaard’. 
 
Verder worden christenen opgeroepen niet voor 
eigen rechter te spelen of het ondergane onrecht 
zelf te vergelden. Deze vermaning betreft hier 
voornamelijk de relatie tot buitenstaanders en 
vervolgers, maar geldt natuurlijk evenzeer voor 
broeders en zusters onderling. Omdat Paulus weet 
hoe moeilijk het is om het gevoel verongelijkt te 
zijn los te laten, noemt hij zijn lezers ‘geliefden’. 
Het besef door God ‘geliefd’ te zijn, zal het 
geleden onrecht en de doorstane pijn willen 
verzachten.  
 
In plaats van zelf de vergelding ter hand te nemen 
krijgen de gelovigen de opdracht: ‘geeft plaats aan 
de toorn’, wat zoveel wil zeggen als: ‘geeft (God) 
gelegenheid voor (Zijn) toorn’. Zoals uit het 
vervolg blijkt, moeten de gelovigen hun 
rechtsgeding overgeven aan God, die eens de hele 
mensheid rechtvaardig zal oordelen (zie ook 
1Petr.2:23). ‘De toorn’ is een directe verwijzing 
naar dit eindoordeel van God (vgl. 2:5; Matt.3:7; 
Luc.3:7; 1Thess.1:10; 5:9). Dit oordeel zal voor 
degenen die niet zijn gerechtvaardigd en niet met 
God zijn verzoend door de Here Jezus, inhouden 
dat de toorn (straf) van God hen werkelijk treft 
(vgl. 5:9; Joh. 3:36; 2Thess.1:5-10).  
 
Dat aan God alleen, en niet aan de gelovigen, het 
strafoordeel toekomt, laat Paulus zien aan de hand 
van een tekst uit Deut.32:35, waar van God staat: 
‘Voor Mij is de wraak, Ik zal het vergelden, zegt 
de Here’. Uit de context blijkt dat van de 
gelovigen meer wordt verwacht dan dat zij 
zichzelf onthouden van wraak en uitzien naar de 

dag dat God hun vijanden zal straffen (zie 
vs.14,20).  
 

Liefde geeft… en vraagt de Here 
In plaats van rond te lopen met een wraakzuchtig 
hart, zullen christenen hun vijanden liefhebben 
(vgl. Matt.5:44). Deze liefde uit zich onder andere 
in praktische hulp, wanneer de vijand in nood 
verkeert. Paulus ondersteunt dit met een citaat uit 
Spr.25:21,22. Met ‘geeft gij hem te eten en te 
drinken’ worden de soorten van hulp die men kan 
bieden, samengevat (zie ook Ex.23:4,5). Over de 
uitleg van de derde zinsnede van dit vers, ‘zo 
doende zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen’, 
bestaat verschil van mening. In eerste instantie 
lijken de ‘vurige kolen’ (zie Ps.140:10,11) een 
verwijzing naar de eeuwige hellestraf, die immers 
wordt gesymboliseerd door onuitblusbaar vuur 
(vgl. Matt.18:8; 25:41; Hebr. 10:27; Openb.19:20; 
20:14,15; 21:8). Door hun hulp en liefde nemen 
de gelovigen hun vijanden een excuus en 
verontschuldiging uit handen, zodat het oordeel 
van God voor hen zwaarder zal uitvallen (zie ook  
2Thess.1:8; vgl. Joh.15:24,25; Matt.11:20vv.).  
Maar de directe context (vs.14,17,19,21), die 
steeds spreekt over een positief reageren op 
aangedaan onrecht, pleit er meer voor om de 
‘vurige kolen’ te beschouwen als een beeld voor 
een gepijnigd geweten, schaamte en berouw. Door 
het bieden van hulp aan vijanden komen deze tot 
het pijnlijke besef, dat zij ten onrechte de 
gelovigen hebben vervolgd. Bij deze uitleg moet 
wel worden opgemerkt dat de bekering van de 
vijanden niet altijd het gevolg is… Dat is ook niet 
beloofd. 
 

Voor verdere studie over het krijgen en houden van goede 
relaties en de belofte aan hen die aan vredevolle harmonie 
willen bijdragen, verwijs ik naar mijn uitgebreide Studie bij 
de Prediking in deze serie rond de Bergrede onder de titel 
‘Zalig de vredestichters’, 29 maart 2009: 
www.regenboogveenendaal.nl  
 

Over bekering, die beter is dan offers, zie Jesaja 1:10-
17, Amos 5:21-24 en Jesaja 59.  
Over de relatie tussen broeders en zusters onderling, 
dus in de christelijke gemeente, verwijs ik naar de 
prekenserie uit de eerste brief van Johannes en de 
daarbij behorende studies zoals deze ook te vinden zijn 
op de genoemde website van De Regenboog. De 
studies zijn getiteld ‘Hoe krijgen wij meer liefde voor 
elkaar? en lopen van april tot en met juli 2008.  S.D.G. 


