


Spreuken 24:17-18 NBV21

17 Verheug je niet over de val van je vijand, 
juich niet als hij ten onder gaat. 
18 Want de HEER ziet het en keurt het af, 
en zal zijn woede van je vijand afwenden. 



Spreuken 24:29 NBV21

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



Spreuken 25:8-10 NBV21

Als je denkt dat iemand iets misdaan heeft, 
8 sleep hem dan niet overijld voor het gerecht. 
Wat zou je moeten doen als hij je te schande 
maakt? 9 Als je een rechtsgeding met iemand 
hebt, breng dan niet te berde wat jou in 
vertrouwen is verteld. 
10 Als men daarvan hoort, word jij te schande 
gemaakt en breng je jezelf in opspraak.



Spreuken 25:21-22 NBV21

21 Als je vijand honger heeft, geef hem dan te 
eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. 
22 Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, 
en de HEER zal je belonen. 



Spreuken 26:28 NBV21

28 Wie kwaadspreekt, haat zijn slachtoffers, 
een vleier wil hun ondergang.



Spreuken 27:5-6 NBV21

5 Beter dat je openlijk terechtgewezen wordt 
dan dat je, uit liefde wordt gespaard. 
6 Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus 
van een vijand al te hartelijk.



Romeinen 12:18-19 NBV21

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 
voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor 
zover het in uw macht ligt, alles in het werk om 
met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen 
wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat 
God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat 
de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, 
Ik zal vergelden.





Kolossenzen 2:14 NBV21

Hij heeft het document met voorschriften waarin 
wij werden aangeklaagd nietig verklaard en het 
weggedaan door het aan het kruis te nagelen.





Verwerkingsvragen:
1. Neem de tijd om Jezus te danken voor het 

vernietigen van de 'brief' met aanklachten over 
jouw leven.

2. Wat heb jij van God nodig om in jouw 
conflictsituatie(s) het kwade te overwinnen 
met het goede? Breng dat in gebed


