
Romeinen 12:18
Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt,

vrede met alle mensen.

Er is geen familiediner voor nodig om duidelijk te maken dat onenigheid tussen mensen een algemeen
voorkomend fenomeen is. ‘Overal is wel eens wat’, is een wat vaak gehoord excuus. Dat emoties soms hoog
kunnen oplopen, laat het voornoemde programma voldoende, soms op het schaamteloze af, zien! Je kunt je
afvragen of programma’s als deze ethisch verantwoord te noemen zijn. Moet de vuile was zo nodig tot ‘vermaak’
breeduit worden geëxposeerd?

Wel opmerkelijk wat de Bijbel in het gekozen tekstvers met betrekking tot onderlinge onvrede (in uiterst weinig
woorden!) zegt. Alle opsmuk en vroomheid ontbreekt, en er is zeker geen plaats voor een uitdrukking als ‘om de
lieve vrede wil’! Nee, Paulus is - en dat niets minder dan: namens God (hij schrijft immers geleid door de Geest)!
- volstrekt reëel.

Allereerst laat hij in dit tekstwoord zien dat zich uiterst vervelende relationele situaties kunnen voordoen, en dat
op elk niveau - van gewoon algemeen intermenselijk, tot heel dichtbij in de familiesfeer. Een oordeel wordt niet
in motieven of iets dergelijks door hem aangedragen, ook geen adviezen ter overweging. Paulus is hier ‘to the
point’, en dat op een dusdanig eerlijke manier, dat hij het vers ‘tussen de regels door’ begint met aan te geven,
dat er zich omstandigheden en situaties kúnnen voordoen, waarin er geen oplossing aangedragen kán worden -
ofwel, de onvrede blijft…!

Ligt dit niet opgesloten in zijn tweeledig ‘advies’: 1. ‘Houdt zo mogelijk’ en 2 ‘voor zover het van u afhangt’?
Het ‘houdt zo mogelijk’ geeft de mogelijkheid van een onmogelijkheid in deze aan, terwijl het ‘voor zover het
van u afhangt’ de eerste verantwoordelijkheid legt bij de lezer van dit tekstwoord. Maar ook dit ‘voor zover het
van u afhangt’ geeft tegelijk aan dat er geen garantie is dat het goed komt!

Het is absoluut zinvol om de context waarin het gekozen tekstwoord voorkomt, heel Romeinen 12, eens
zorgvuldig met een open hart door te lezen - zeker de beginverzen geven een geladenheid aan het gekozen
tekstwoord, die een lichtvaardig ermee omgaan tegengaat! Toch geeft dit tekstwoord ruimte aan diegenen die met
situaties van onvrede worden geconfronteerd. Niet alles kan en behoeft te worden getolereerd en geaccepteerd.
Vroeg zelfs Jezus niet, op weg naar het kruis, waarom Hij werd geslagen (Joh. 18:23)? Het is in elke
omstandigheid noodzakelijk in Jezus te zijn en te blijven en je dan het begin van het gekozen tekstvers voor zijn
Aangezicht af te vragen: wat zijn de mogelijkheden en bovenal, ben ik bereid de Lamsgestalte aan te nemen en is
dat hier zinvol? Dat Zijn vrede onze harten en gedachten behoede!

Gebed
Als iemand de pijn die wij mensen elkaar kunnen aandoen kent, dan bent U dat Here Jezus. Toch hebt U de weg
van verzoening geopend, en dan is het niet alleen de vraag of ik daarvan maar ook van daaruit wil en niet in de
laatste plaats kan leven. Dat wij in conflict situaties onze toevlucht nemen tot Uw kruis en ons laten leiden door
Uw Geest indachtig het tekstwoord. Mag Uw vrede onze gedachten en harten in U Jezus Christus behoeden. Uit
genade, amen.


