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Wat is vervolging?
Gelovigen kunnen worden vervolgd om het Woord (Matt. 13:21; Mark. 4:17),
omwille van Christus (2 Kor. 12:10), of ter wille van de gerechtigheid (Matt. 5:10).
Vervolging is voor christenen onvermijdelijk. Zie 2 Timotheüs 3:12, waar Paulus
schrijft: ‘En ook allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden’. Dat
klopt met wat de Heer Zelf heeft gezegd in Johannes 15:20, waar we lezen:
‘Herinnert u het woord dat Ik tot u zei: Een slaaf is niet groter dan zijn heer. Als zij
Mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord hebben bewaard,
zullen zij ook het uwe bewaren’.
‘Vervolgen’ is het Griekse diookoo, dat op veel plaatsen voorkomt en zoiets
betekent als ‘achterna zitten’, ‘achterna jagen’. Het wordt daarnaast, met name
door Paulus, een aantal keren overdrachtelijk gebruikt. Zie 1 Korinthiërs 14:1 (‘Jaagt
naar de liefde’), Filippenzen 3:12 (‘ik jaag ernaar’), en 3:14 (‘... jaag ik in de richting
van het doel’). We vinden het ook in 1 Thessalonicenzen 5:15 (‘jaagt altijd naar het
goede’); 1 Timotheüs 6:11 (‘jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde,
volharding, zachtmoedigheid’), en 2 Timotheüs 2:22 (‘jaag naar gerechtigheid,
geloof, liefde en vrede’). Zie ook Hebreeën 12:14 (‘Jaagt naar vrede met allen en
naar de heiliging’), en 1 Petrus 3:11 (‘vrede zoeken en ernaar jagen’).
Hiermee verwant is het woord ‘vervolging’, Gr. dioogmos, dat uitsluitend in de
letterlijke betekenis voorkomt.
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Wat is verdrukking?
‘Verdrukking’ is thlipsis, een woord dat verwant is met het Griekse werkwoord
thliboo. Dit betekent letterlijk ‘verdringen’; zie Markus 3:9 (‘opdat zij Hem niet
zouden verdringen’). Het komt daarnaast vooral overdrachtelijk voor, in de
betekenis van ‘in het nauw brengen’, ‘benauwen’, ‘verdrukken’.
‘Vervolgingen’ en ‘verdrukkingen’ worden soms in één adem genoemd. Zie:
Mattheüs 13:21

(‘als nu verdrukking of vervolging komt om het woord’);

Romeinen 8:35

(‘Verdrukking,
benauwdheid,
naaktheid, gevaar of zwaard’);

2 Korinthiërs 4:8-9

(‘in alles verdrukt, maar niet benauwd; geen uitweg ziende,
maar niet geheel zonder uitweg; vervolgd, maar niet
verlaten’).

vervolging,

honger,

Wat is het verschil tussen vervolging en verdrukking?
Er is tussen beide woorden het volgende onderscheid aan te brengen: bij
‘verdrukking’ moet meer gedacht worden aan ‘in het nauw gebracht worden’, ‘in
de problemen raken’. Bij ‘vervolging’ gaat het er meer om dat aan de betrokkene
geen plaats van rust wordt gelaten. Evenals vervolgingen hangen verdrukkingen
samen met het koninkrijk van God (zie ook 2 Thess. 1:4-5), waarin de gelovigen
discipelen zijn geworden.
Als wij dit koninkrijk, waarvan de Koning verworpen is, in afwachting van Zijn komst
gestalte geven in de tegenwoordige tijdsperiode, laat de wereld ons merken dat zij
ons evenzeer verwerpt als de verworpen Meester van Wie wij het gezag erkennen
en gehoorzamen (vgl. Joh. 15:20). Zie met betrekking tot de Thessalonicenzen ook
enkele verzen uit 1 Thess. 1:6 en 3:3-4, waar wij lezen: ‘U bent navolgers geworden
van ons en van de Heer, nadat (of: doordat) u het woord aangenomen hebt onder
veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest’; ‘opdat niemand wankelt in
deze verdrukkingen. Want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn; immers, toen
wij bij u waren, zeiden wij u van te voren dat wij verdrukt zouden worden, zoals het
ook is gebeurd, en u weet het’.
Zie ook de beschuldiging in Handelingen 17:7. Vergelijk verder Handelingen 14:22
(‘dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan’), en
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Openbaring 1:9 (‘Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking
en het koninkrijk en de volharding in Jezus’).
.
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