


82. Hoe REAGEER je 
op VERVOLGING?





Jezus onderwijs over hoe te reageren over vervolging

U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en 
uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen 

hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor 
hen die u beledigen en u vervolgen;  zodat u kinderen zult zijn van 
uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over 
slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen 

en onrechtvaardigen.   

Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? 
Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders 
groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet 

zo?  Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, 
volmaakt is.

Mattheüs 5:43 - 48 HSV



Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden 
lief; doe goed aan hen die u haten.  Zegen hen die u 
vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied 

hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. 
Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet 

ook uw onderkleed te nemen. 

Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet 
terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt 

dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
Lukas 6:27 - 31 HSV



En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak 
zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de 

dienaar van de hogepriester en sloeg hem 
het oor af.  

Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard 
terug op zijn plaats, want allen die naar het 

zwaard grijpen, zullen door het zwaard 
omkomen.

Mattheüs 26:51 - 52 HSV



Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld 
werden, dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om 

daarheen te reizen. En Hij stuurde boden voor Zijn 
aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de 

Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te treffen.  

Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar 
Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht was .  Toen 
de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: 

Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel 
moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan 

heeft?

Jakobus en Johannes vragen of ze vuur uit de hemel moeten 
vragen om het dorp van de samaritanen te vernietigen



Maar Hij keerde Zich om, bestrafte 
hen en zei: U beseft niet wat voor 
Geest u hebt,  want de Zoon des 

mensen is niet gekomen om zielen 
van mensen te gronde te richten, 

maar om ze te behouden. En zij gingen 
naar een ander dorp.
Lukas 9:51 - 56 HSV



Jezus is ons voorbeeld hoe we op vervolging moeten reageren

Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder 
vroeg Hem: U bent de Koning van de Joden? Jezus zei 

tegen hem: U zegt het. En toen Hij door de 
overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, 

antwoordde Hij niets. 

Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet hoeveel zij 
tegen U getuigen? Maar Hij antwoordde hem op 
geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer 

verwonderde.
Mattheüs 27:11 - 14 HSV



Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd 
werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de 
één aan de rechter- en de ander aan de linker zijde . En 
Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 
wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen 

het lot. 
Lukas 23:33-34 HSV

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad 
vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor 

elkaar én voor allen.
1 Thessalonicenzen 5:15 HSV



Jezus is het voorbeeld van zelfbeheersing, hij deedt niks terug maar gaf het over 
aan God

Want dat is genade, als iemand om het geweten 
voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, 

en daarbij ten onrechte lijdt. 

Want wat voor roem is er als u het geduldig 
verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen 

ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt 
wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat 

genade bij God.



Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus 
voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een 
voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou 

navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in 
Wiens mond geen bedrog gevonden is; 

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet 
terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar 
het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;

1 Petrus 2:19 - 23 HSV



Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de 
broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld 

geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen 
daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, 

opdat u zegen zult beërven.
1 Petrus 3:8 - 9 HSV

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig 
zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot 

toorn. De toorn van een man brengt immers geen 
gerechtigheid voor God teweeg.

Jakobus 1:19-20 HSV



Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn 
wij naakt, én worden wij met vuisten geslagen, én hebben 

wij geen vaste woonplaats, én spannen wij ons in door 
met onze eigen handen te werken. Worden wij 

uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, 
dan verdragen wij. Worden wij belasterd, dan bidden wij. 
Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het 

afschraapsel van allen tot nu toe.
1 Korinthe 4:11 - 13 HSV

Zeg niet: ‘Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan. 
Ik betaal hem met gelijke munt.

Spreuken 24:29 NBV



Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van 
woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen 
naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van 
God, en Jezus, staande aan de rechter hand van 

God. 

En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de 
Zoon des mensen, staande aan de rechter hand van 
God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun 

oren dicht en stormden eensgezind op hem af. 

Stefanus bleef zijn vervolgers tot het laatste toe zegenen 



En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, 
en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten 

van een jongeman, die Saulus heette. En zij 
stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en 

zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 

En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide 
stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En 

toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Handelingen 7:54-60 HSV



Wordt niet snel boos want alleen een dwaas toont onmiddellijk zijn/haar 
woede

Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, 
wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd 

wordt.  
Spreuken 12:16 NBV

Wie snel toornig wordt, begaat dwaasheid, 
en een man vol listige plannen zal gehaat 

worden.
Spreuken 14:17 HSV



Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een 
geduldige stilt onenigheid.

Spreuken 15:18 HSV

Een verstandig mens houdt zijn woede in 
toom,  het siert hem als hij fouten door de vingers 

ziet. 
Spreuken 19:11 NBV

Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar 
een wijze houdt die in toom.  

Spreuken 29:11 HSV



Een verstandig mens heeft zelfbeheersing, ga niet om met driftige mensen

Wie doldriftig is, zal moeten boeten,  als je hem zijn woede 
toestaat, neemt die enkel toe. 

Spreuken 19:19 NBV

Ga niet om met een opvliegend man, en laat u niet in met een 
driftig iemand, anders raakt u gewend aan zijn paden en haalt u 

een valstrik over uzelf.
Spreuken 22:24 - 25 HSV

Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter een 
geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Wees niet te snel 

geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van 
dwazen.

Prediker 7:8 - 9 HSV



Wijsheid is beter dan grof geweld

Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien 
en voor mij was zij groot: Er was een kleine 

stad met weinig mensen erin. Een groot 
koning trok ertegen op en omsingelde die. 

Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan. Daar 
trof men een arme, wijze man aan. Hij redde 
de stad door zijn wijsheid, maar geen mens 

dacht aan die arme man.



Toen zei ik: Wijsheid is beter dan kracht, maar 
de wijsheid van de arme wordt veracht en zijn 

woorden worden door niemand gehoord. 

Woorden van wijzen, in rust aangehoord, zijn 
beter dan het geroep van hem die over de 

dwazen heerst. Wijsheid is beter dan 
wapentuig, maar één zondaar bederft veel 

goeds.
Prediker 9:13 - 18 HSV



Het is beter om zelfbeheersing te hebben dan om een grote overwinning te 
behalen

Beter een geduldig mens dan een vechtjas, 
beter zelfbeheersing dan een stad 

veroveren. 
Spreuken 16:32 HSV

Iemand zonder zelfbeheersing is als een 
stad waarvan de muur is geslecht.  

Spreuken 25:28 HSV



De liefde is geduldig

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde 
is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet 

gewichtig, 
1 Korinthe 13:4 HSV

De Heilige Geest zorgt voor zelfbeheersing

God heeft ons geen geest van angst gegeven, 
maar een geest van kracht, liefde en 

zelfbeheersing.
2Timotheüs 1:7 BasisBijbel



Ieder mens moet traag zijn in het kwaad worden

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: 
ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar 

traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad 
worden.  Want de woede van een mens brengt niets 

voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.  

Wees daarom zachtmoedig en leg alle 
verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En 

aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die 
u kan redden.  

Jakobus 1:19-21 NBV



Leg je er met alle inzet op toe om te volharden in de zelfbeheersing zodat je 
vruchten draagt voor Jezus

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om 
aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, 

aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing 
volharding, aan de volharding godsvrucht,  aan de 

godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde 
voor iedereen. 

Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, 
zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de 

kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.
2 Petrus 1:5 - 8 HSV



De wraak komt aan God toe!

Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees 
bedacht op wat goed is voor alle mensen. 

Leef, zo mogelijk, voor zover het van u 
afhangt, in vrede met alle mensen. 

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat 
ruimte voor de toorn, want er staat 

geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal 
het vergelden, zegt de Heere.   



Als dan uw vijand honger heeft, geef hem 
te eten, als hij dorst heeft, geef hem te 
drinken, want door dat te doen, zult u 

vurige kolen op zijn hoofd hopen. 

Word niet overwonnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede.

Romeinen 12:17 - 21 HSV



De HEERE zal rechtspreken tussen mij en u. De HEERE zal 
Zich vanwege mij op u wreken, maar mijn hand zal niet 

tegen u zijn.
1 Samuel 24:13 HSV

De HEERE zal Rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij 
zal toezien en het voor mij opnemen, en mij recht doen en 

bevrijden uit uw hand.
1 Samuel 24:16 HSV

Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HEERE, 
en Hij zal u verlossen.
Spreuken 20:22 HSV



En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent 
rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal 

zijn, dat U dit oordeel geveld hebt.  Aangezien zij het 
bloed van de heiligen en van de profeten vergoten 
hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, 

want zij verdienen het. 

En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan 
zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn 

waarachtig en rechtvaardig.
Openbaring 16:5 - 7 HSV
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