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Hoe luisteren wij naar dit gedeelte van de Romeinenbrief met Paulus zijn geschiedenis in ons 
achterhoofd? Herinneren wij ons nog Paulus zijn leven vóórdat hij door God geroepen werd? Paulus 
was toch degene die in zijn beginjaren Christenen vervolgden en ze liet oppakken? Met deze 
informatie is het gelezen Bijbelgedeelte toch zeer tegenstrijdig als het om Paulus gaat? “Laat uw 
liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de 
innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.” Dat klinkt erg tegenstrijdig of 
niet? Paulus leefde zijn leven voor zijn roeping op een manier zoals zijn morele kompas stond. Hij 
was Joods en wilde niets met de christenen te maken hebben. Totdat God doormiddel van een grote 
lichtstraal, Paulus verblindt en Jezus vraagt vanuit de hemel, waarom Paulus Hem vervolgd? Opeens 
was Paulus zijn leven veranderd. Hij werd aangeraakt door God. 
 
Een oude Nederlandse vertaling van de Dikke van Dale omschrijft het woord ‘naïviteit’ als: 
“Getuigend van een beperkt begrip”. Als je het menselijk benadert dan klopt deze uitleg wel. Paulus 
getuigde voor zijn roeping van bijzonder weinig begrip voor de christenen. Je kan het ook 
onwetendheid noemen. Hij kende Jezus niet, dus deed hij wat goed leek in zijn ogen. Nu door zijn 
bekering had hij meer kennis van zaken over God en krijg hij een andere visie op christenen. 
 
En wij? Herkennen wij ons in Paulus? Nee, niet als het gaat om die christenvervolging. Maar 
herkennen wij ons in Paulus als het gaat om handelen zonder een goed beeld ergens van te hebben? 
Persoonlijk ken ik dat wel. Te snel oordelen en soms ook veroordelen. Maar misschien kennen we 
het juist ook wel andersom? Zijn wij in deze seculiere tijd niet degene die het moeten ontgelden? 
Want wie gelooft er nu nog in Nederland? Het is niet alleen de wind buiten die waait, maar het is ook 
een seculiere wind die blaast door Nederland. Dan wordt het onbegrip voor christenen alleen maar 
groter. We worden soms niet goed begrepen. Misschien ook wel uitgelachen? Toch roept Paulus ons 
dan onze naasten lief te hebben met innige liefde. “Overwin het kwade door het goede” 
 
Doen wij dat dan ook? Staan wij klaar voor een ander? Ook als wij niet die naastenliefde ontvangen 
wat wij willen van de ander. Doen wij dan aan gelijke monniken, gelijke kappen? Of laten wij dan zien 
wat Jezus deed? Met uitgestrekte hand de ander alsnog tegemoet treden. Onze vijand te eten en 
drinken geven, zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt. Een heel menselijk reactie hierop kan zijn: 
“Wat je nu zegt, dat is naïef! Want wie goed doet, die goed ontmoet. Niet wie fout doet, die goed 
ontmoet. Dat is echt te goedgelovig gedacht.” Zo’n reactie zal heel begrijpelijk zijn. Heb ik die 
wijsheid in pacht? Nee zeer zeker niet, maar met het liefhebben van elkaar komen we een heel eind. 
Ondanks wat we van de ander vinden. We mogen hierin een voorbeeld nemen aan Jezus. Zijn liefde 
was voor ons onvoorwaardelijk lief. Hoe liet Hij dit zien? Kijk maar naar deze mooie kunstwerken. Op 
alle kunstwerken staat Jezus afgebeeld. Hij stierf aan het kruis. Hij overwon het kwade door het 
goede. 
 
Ik ga afronden, maar ik werd in de voorbereiding geraakt door de laatste woorden die Dietrich 
Bonhoeffer uitsprak in zijn leven: “Dit is het einde. Voor mij het begin van het leven” Bonhoeffer 
heeft in zijn leven, met name in de oorlog, zoveel meegemaakt. Zijn leven werd hem tot op het laatst 
toe onmogelijk gemaakt. Uiteindelijk op persoonlijk bevel van Hitler is hij zelfs vermoord. Dan klinken 
die woorden uit Romeinen.  “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door 
het goede.” 
 
Door het offer wat Jezus deed mogen wij geloven dat het kwaad overwonnen is door het goede. Dat 
de dood niet het einde is, want: ‘Dit is het einde. Voor mij het begin van hét leven’.  
Met Pasen mogen we daarbij stil staan. Het begin van eeuwig leven werd mogelijk gemaakt door 
Jezus en er kwam een einde aan het tijdelijke.  
Als we die Liefde van Jezus aannemen, als we Hoop halen uit de woorden van Romeinen of iets 
inspirerends halen uit deze geschiedenis Zijn we dan naïef of geliefd? 


