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Onredelijk of onrechtvaardig 

behandeld? 

 

Bent u wel eens onredelijk of on-

rechtvaardig behandeld?  Ik denk 

dat de meeste christenen deze 

vraag bevestigend kunnen beant-

woorden.   

 

Iedereen is wel eens onredelijk of 

onrechtvaardig behandeld.   

 

• U rijdt in een auto en houdt 

zich aan de snelheid en achter 

u zit iemand die haast heeft. 

Hij toetert en maakt een ge-

baar in uw richting, dat u 

sneller moet rijden. En  ten-

slotte duwt hij u bijna van de 

weg af, als hij u inhaalt. 

 

• Misschien behandelt uw baas 

u onredelijk of hebben uw 

ouders u onredelijk behan-

deld, toen u nog jong was. 

 

Sommige onrechtvaardigheden 

zijn klein;  andere onrechtvaar-

digheden zijn afschuwelijk. Een 

onrechtvaardige behandeling 

overkomt sterken en zwakken, 

rijken en armen. 

 

Maar dit is een Bijbelse, en dus 

heerlijke waarheid:  Als we het 

aan God overlaten om degenen 

aan te pakken, die ons niet goed 

behandelen, zullen wij tot meer-

dere  geestelijke ontwikkeling 

komen en zegeningen oogsten. 

 

Het overlaten aan God of – zoals 

Petrus het noemt – het overgeven 

aan God staat in zijn brief in 1 

Petrus 2:23 

 

Die, toen Hij uitgescholden werd, 

niet terugschold, en toen Hij leed, 

niet dreigde, maar het overgaf 

aan Hem Die rechtvaardig oord-

eelt. 

 

Jezus gaf het over aan de Vader, 

als Hij onredelijk en onrechtvaar-

dig behandeld werd.  

 

De meeste mensen reageren ge-

woonlijk met boosheid op een on-

rechtvaardige behandeling en 

proberen hun gelijk te halen.  

 

Dat wij juist zegen zullen beërven 

als wij geen kwaad met kwaad 

vergelden staat in 1 Petrus 3: 9 

 

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. 
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Gaan we de ander, die ons on-

rechtvaardig of onredelijk behan-

deld, zegenen dan zullen wij ze-

gen beërven! 

 

Paulus heeft in een paar verzen de 

soorten van onrechtvaardige be-

handelingen – die hij als apostel 

van het Evangelie had doorstaan 

– min of meer als volgt samenge-

vat: 

 

Het staat in 2 Corinthiërs 11:24 

en 25 

 

24 Van de Joden heb ik vijfmaal 

de veertig min één zweepslagen 

ontvangen. 

 

25 Driemaal ben ik met de roede 

gegeseld, eenmaal ben ik geste-

nigd. 

 

En dan zegt hij even verder zo 

ongeveer dit: als er één aanstoot 

zou kunnen nemen, dan zou ik 

wel in vuur en vlam kunnen 

staan, in brand. 

 

Hij was net zoveel mens als wij 

en hij kreeg – onrechtvaardig – 

vijfmaal de veertig-min-één sla-

gen en werd onredelijk driemaal 

met de roede gegeseld en werd 

geheel onterecht een keer geste-

nigd. 

Hij had een heel boek kunnen 

schrijven over zijn onrechtvaardi-

ge behandelingen.  Maar in zeke-

re zin heeft hij dat ook gedaan. 

 

Laten we luisteren wat deze door 

de Heilige Geest opgeleide expert 

over dit onderwerp geschreven 

heeft.  Het staat in Romeinen 

12:17-19 

 

17 Vergeld niemand kwaad met 

kwaad Wees bedacht op wat goed 

is voor alle mensen. 

 

18 Leef, zo mogelijk, voor zover 

het van u afhangt, in vrede met 

alle mensen. 

 

19 Wreek uzelf niet, geliefden, 

maar laat ruimte voor de toorn, 

want er staat geschreven: Mij 

komt de wraak toe, Ik zal het ver-

gelden, zegt de Heere. 

 

Dat is een belangrijke sleutel 

waarmee je kunt leren (want wij 

mogen het leren) om boven elke 

onredelijke en onrechtvaardige 

behandeling uit te groeien. 

 

Hierin staat dat onze hemelse Va-

der belooft, dat Hij de dingen ten 

behoeve van ons recht zal zetten, 

als wij deze aan Hem overgeven:  
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Mij komt de wraak toe, Ik zal het 

vergelden, zegt de Heere.  

 

Herhaaldelijk zegt de Bijbel ons: 

Denk niet dat u zelf verantwoor-

delijk bent om uw eigen gelijk te 

halen, wanneer u verwond bent.   

 

Spreuken 20: 22 Zeg niet: ik zal 

het kwaad vergelden; wacht op de 

HEERE, en Hij zal u verlossen. 

 

Spreuken 24:29  29 Zeg niet: Zo-

als hij mij gedaan heeft, zo zal ik 

hem doen, ik zal die man vergel-

den naar zijn werk. 

 

Hebreeën 10:30  Wij kennen im-

mers Hem Die gezegd heeft: Mij 

komt de wraak toe, Ik zal het ver-

gelden, Spreekt de Heere.  

 

Vanuit het vlees wordt vaak pre-

cies het tegenovergestelde ge-

daan: we kunnen niet wachten om 

ons gelijk te halen. Maar dat is – 

Bijbels gezien – onjuist!   

 

We lezen verder in Romeinen 

12:20/21 

 

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 ko-

len op zijn hoofd hopen. 

21 Word niet overwonnen door 

het kwade, maar overwin het 

kwade door het goede. 

 

Dit leert ons dat wij, in plaats van 

ons gelijk te willen halen, ieder-

een die ons gekwetst heeft of ons 

op enige wijze onrechtvaardig 

heeft behandeld, juist de hand 

moeten reiken. 

 

Om wat te eten of drinken aan te 

reiken, althans als hij honger of 

dorst heeft. 

 

Tenslotte nog dit:  Er staat in 

Romeinen 13:1 Want er is geen 

gezag dan van God, en de ge-

zagsdragers die er zijn, zijn door 

God ingesteld. 

 

Als we een bekeuring zouden 

krijgen omdat we te hard gereden 

hebben,  dan is het niet verkeerd, 

om dan de agent voor wat hij ge-

daan heeft, te bedanken.  

 

Misschien vind u wel dat één van 

de oudsten van de gemeente u on-

redelijk behandeld hebben.   

 

Het wordt tijd voor de barbecue 

… het wordt tijd voor een koek 

bij de koffie … het wordt tijd 

voor een feestje.  
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Romeinen 12:21 leert ons: 

 

Word niet overwonnen door het 

kwade, maar overwin het kwade 

door het goede. 

 

De uitwerking zal gezegend zijn 

en we zullen zelf gezegend wor-

den en goede dagen zien. 

 

 

 

 

 

 

 


