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Romeinen 12 NBG51

21 Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede.

enkele vragen...

1. wat bedoelt Paulus met "het kwade"?
2. en wat met "het goede"?
3. wanneer is er sprake van 'overwonnen 

worden' en 'overwinnen'?  





Romeinen 12

17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad. 
Hebt het goede voor ogen 

van alle mensen.



Romeinen 12

17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad.
Hebt het goede voor ogen 

van alle mensen.

verwijst terug naar o.a. 
Romeinen 5:18 >



Romeinen 5

18 Zo dan, 
zoals door één misstap 

voor alle mensen tot veroordeling [was], 
zo ook door één rechtsuiting 

voor alle mensen
tot rechtvaardiging van leven.



Romeinen 12

18 Voor zover het jullie afhangt, 
hebt vrede met alle mensen.



Romeinen 12

19 Wreek jezelf niet geliefden, 
maar geeft plaats aan de toorn...

• geen pleidooi tegen wraak en toorn;
• maar: wijzelf zouden dat niet doen



Romeinen 13

4 Want zij (= de overheid; 13:1)
is een bediende van God, 

jou ten goede. 
Maar in het geval 

dat je kwaad zou doen, vrees!...

= je niet onderschikken



Romeinen 13

4 ... Want zij draagt het zwaard niet tevergeefs, 
want zij is een bediende van God. 

Zij is een wreekster in toorn
voor degene die het kwaad verricht.



Romeinen 12

19 ... want er staat geschreven: 
aan Mij komt de wraak toe, 

Ik zal het terugbetalen, 
zegt de Heer. 



Romeinen 12

20 Want indien je vijand honger heeft, 
geeft hem te eten...



Romeinen 12

20 ... en indien hij dorst heeft, 
geeft hem te drinken...



Romeinen 12

20 ... want dit doende 
stapel je gloeiende, vurige kolen 

op zijn hoofd.

vijandschap is onmogelijk nog te handhaven
vergl. de broers van Jozef!



Romeinen 12

21 Wordt niet overwonnen onder het kwade
maar overwin in het goede het kwade.

= "kwaad met kwaad vergelden" - 12:17



Romeinen 12

21 Wordt niet overwonnen onder het kwade
maar overwin in het goede het kwade.

niet: door het goede
➢ het goede is geen wapen in de strijd

het goede is de sfeer waarin we denken
➢ we negeren het kwaad door louter het 

goede voor ogen te hebben





Kolosse 3

13 Verdraagt elkaar 
en bewijst elkaar genade...

❑ Gr. begenadigen
❑ niet: vergeven (= negatief)
❑ genade = CHARIS = vreugde



Kolosse 3

13 ... indien iemand tegen een ander 
een klacht heeft...

jammeren, 
jeremiëren, 
kermen, 
mekkeren, 
mekken, 
mokken, 
mopperen, 
murmureren, 

piepen, 
zaniken, 
zeuren, 
drammen, 
dreinen, 
emmeren, 
jengelen, 
mauwen, 

mieren,
zemelen, 
morren, 
pruttelen, 
sputteren, 
janken, 
enz.



Kolosse 3

13 ... zoals ook de Heer 
genade aan jullie bewijst, 

doen jullie evenzo. 

verwijt verdwijnt, 
waar genade verschijnt!





Efeze 4

31 Alle bitterheid en woede 
en boosheid en getier en lastering...



Efeze 4

31 ... laat het weggenomen worden van jullie, 
samen met alle kwaadaardigheid.



Efeze 4

32 Maar wordt naar elkaar geschikt, 
innerlijk welwillend, 

genade bewijzend aan elkaar, 
zoals God in Christus 

genade bewijst aan jullie.

Gr. chrestos
afgeleid van woord voor: gebruik
> gebruiks-vriendelijk



Efeze 4

32 Maar wordt naar elkaar geschikt, 
innerlijk welwillend,

genade bewijzend aan elkaar, 
zoals God in Christus 

genade bewijst aan jullie.


