Sing vooraf staande: Psalm 93:1, 4 (p. 470)
1

Die HEER regeer. Die kleed van heerlikheid / wat Hom omstraal, is enkel majesteit.
En deur sy krag, wat enkel triomfeer, / hou alles stand, dit wankel nimmermeer.
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Al u getuig’nis, HEER, is gans getrou, / beloftewoord sal U vir altyd hou.
U tempel sal, wat ook om ons vergaan, / net soos u trou, onskendbaar bly bestaan.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige
werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Psalm 99:1, 2 (p. 492)
1

God die HEER regeer. / Beef, o volke, eer, / eer die God wat troon, / waar die gérubs woon;
wat in Israel / sy gerig bestel. / Aarde∩en al wat lewe – / laat dit voor Hom bewe!
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God wat help in nood, / is in Sion groot; / al die volkemag / niks by Hom geag!
Hoog gedug ’s sy Naam. / Laat hul almal saam / lofsing tot sy ere! / Heilig is die HERE!

Gebed
Psalm 82:1, 2 (p. 416)
1

God daag in regsvergadering / maghebbers tot sy strafgeding:
“Hoe lank sal jul geen onreg vrees, / partydig vir die bose wees?...
Doen reg aan wie in druk, / verweesd terneer moet buk;
bied swakkes onderstand / en red hul uit die hand / van wie hul goddeloos beroof.”
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Van regdoen is daar geen verstand: / hul tas soos blindes na die wand.
Die aard’ se grondves word onvas! / "Jul’s gode, ja, my seuns," dit was
my woord. “Nogtans – jul sal / soos alle vorste val.”
Staan op, o God, vaag weg! / Lui in die eeu van reg; / want alles is u eiendom.

Skriflesing: Romeine 13:1-7; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 36
Kernvers:

Romeine 13:1
Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is
immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerheid wat daar is, is deur
die beskikking van God.
(Romeine 13:1 AFR83)

Nederlandse Geloofsbelydenis
Artikel 36
Die burgerlike owerheid
Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en
owerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings
geregeer moet word, sodat die losbandigheid van mense in bedwang gehou kan word en alles onder
die mense ordelik kan verloop. Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die
kwaaddoeners te straf (Rom 13:4) en die deugsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om
aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige
Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te
roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord
van die evangelie orals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien moet word soos
Hy in sy Woord beveel.
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Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan
die owerheid te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te
gehoorsaam in alles wat nie met die Woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen
dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid ŉ
rustige en stil lewe kan lei (1 Tim 2:2). Hierin verfoei ons die Wederdopers en ander oproerige
mense en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die regsorde
omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat
God onder mense ingestel het, versteur.
Eks 18:20; Rom 13:1; Spr 8:15; Jer 22:3; Ps 82; Deut 1:16; 16:19; 17:16; 2 Kor 10:6; Ps 101; Jer 21:12;
Rig 21:25; Jer 22:3; Dan 2:21-22; (5:8); Jes 49:23; 2 Kron 23; 1 Kron 15:12; Rom 13:1; Luk 22:1; 1 Pet 2:17; Tit 3; Matt
17:27; Hand 4:17-19; Hand 2, 5; Hos 5:11; Jer 27:5; 2 Pet 2:10; Jud 1:10; 1 Tim 2:2.

Tema: Onderwerp jou aan die owerheid; God het hulle oor jou aangestel.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer jy vandag iemand in Suid-Afrika trompop loop en sê:
Jy moet jou aan die regering onderwerp, sal daar vir seker een van twee of meer reaksies wees. Die
mense wat in die vorige verkiesing vir die regerende party gestem het en hulle beleidsrigting steun,
sal beslis saamstem dat jy jou aan die regering moet onderwerp. As jy egter nie vir die huidige
regering gestem het nie, sal jy miskien huiwerig met die persoon saamstem. Of jy sal daarteen skop
en sê: Die regering is nie van ons mense nie en dit blyk dat die meerderheid van hulle in elk geval
nie Christene nie, daarom hoef ek my nie aan hulle te onderwerp nie. Iemand kan selfs tereg ook sê
dat die regering van die dag wat ’n dienaar van God is tog nie die Here gehoorsaam nie. Die Here sê
immers dat Hy aan die owerheid die swaard gee om die ongehoorsames te straf, maar kyk net hoe
gaan dit in ons land. Die owerheid is nie aan die Here gehoorsaam nie, daarom wil sommige mense
sê dat hulle nie die regering hoef te gehoorsaam nie.
Natuurlik kan ’n mens ’n hele rits redes opnoem hoekom ons as Afrikaanssprekendes nie graag nou
wil hoor dat jy jou aan die regering moet onderwerp nie. Maar nou is dit nie ’n saak waaraan jy jou
kan steur as jy wil of dit maar kan ignoreer as jy wil nie. Die Here gee nie vir ons alternatiewe opsies
nie. Ondubbelsinnig sê Hy:
Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. (Romeine 13:1a
AFR83)
En miskien besef jy vandag vir die eerste keer of opnuut dat hierdie opdrag van die Here deel van jou
geloofsbelydenis is.
Iemand kan egter opmerk dat die opsteller van ons Nederlandse Geloofsbelydenis seker ’n gunstige
ervaring van die owerheid in sy tyd gehad het. Miskien was dit ŉ regering met wie hy dieselfde
gesindheid oor die Woord van die Here gedeel het, daarom het hy dit geskryf soos dit hier in Artikel
36 geskryf staan. Of iemand wat nie die geskiedenis ken nie kan selfs sê dat Paulus die owerheid in
sy tyd positief en goedgesind ervaar het. Ons moet ons egter nie laat flous nie.
In die tyd toe Guido de Bres ons Nederlandse Geloofsbelydenis opgestel het, is die Protestantse
Christene hewig deur die Rooms gesinde regering van die 16de eeu vervolg. Hierdie selfde regering
waaraan De Bres hom onderwerp het en oor wie hy onder andere in hierdie artikel geskryf het, het
hom ŉ marteldood laat sterf omdat hy ŉ Protestant was. Paulus wat so oor die owerheid skryf, het
dieselfde lot ondergaan. Die Romeinse regering het hom ook tereggestel. Dit is dieselfde Romeinse
regering wat wapengeweld teen die Christene gebruik het omdat hulle Jesus bely het as hulle
enigste Verlosser en nie die keiser van Rome wou erken as iemand wat gedien moet word soos ŉ
god nie.
Ons kom dus agter, geliefdes, dat ons belydenis en die oproep in Romeine 13 nie bedoel dat jy jou
net aan sekere owerhede moet onderwerp nie. Ons bely op grond van die Here se Woord: elkeen is
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verplig, van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die
owerhede te onderwerp. En nêrens, nie in ons Nederlandse Geloofsbelydenis of in die Woord van
die Here, word ons aangesê om ons net aan ’n Christelike owerheid te onderwerp nie. Ons bely en
glo doodeenvoudig dat ons onsself aan die owerheid moet onderwerp ongeag wie hulle is of wat
hulle verhouding met God is.
Nou kan ’n mens hierdie bevel van die Here om ons aan die owerheid te onderwerp verskillend
benader. Byvoorbeeld, ’n mens kan bloot net by hierdie Skrifdeel begin en die gehoorsame gelowige
sal besef dat dit die Here se opdrag is. Daarom moet ons onsself aan die owerheid onderwerp. Maar
wanneer ŉ mens ŉ beter begrip vir hierdie opdrag wil hê, moet ons let op die plek van hierdie
hoofstuk 13 in die hele brief aan die Romeine. In die grootste deel van die brief – vanaf Romeine
3:21 tot aan die einde van Romeine 8 – sit die Heilige Gees dit vir ons uiteen dat die gelowiges en
hoe die gelowiges vrygespreek is. Jesus Christus het die gelowiges met sy kosbare bloed van alle
onreg en sonde vrygemaak. En deurdat die Heilige Gees die geloof in ons werk om deur middel van
die geloof die verlossing van Jesus Christus ons eie te maak, spreek die Vader ons vry.
Die vryheid wat God ons dan gee, word nie ingeperk wanneer ons onsself aan die owerheid
onderwerp nie. Die Here sal nooit ’n bevel gee wat ons vryheid in gedrang sal bring nie. Wanneer ’n
mens egter gehoorsaam aan die Here se bevel jou aan die owerheid onderwerp, kom jou vryheid tot
sy volle reg.
Dit is immers omdat mense hierdie vryheid wat God vir ons deur Christus gee verkeerd verstaan dat
hulle in soveel misverstande raak. Om vry te wees beteken vir die meeste mense mos dat jy maar
kan maak soos jy wil. Jy staan nie onder die gesag van iemand nie, want jy is jou eie baas. In Artikel
36 het De Bres nie net teen die Roomse Kerk se siening die belydenis op grond van die Bybel
duidelik gestel nie, maar ook teen die Wederdopers of Anabaptiste se siening. Die Wederdopers was
van mening dat hulle net onder die gesag van Christus staan en daarom het hulle niks met ŉ
wêreldse owerheid te doen nie. Hierdie siening het daartoe gelei dat hulle glad nie in owerheidsake
betrokke wou raak nie, nie belastings betaal nie en nie as soldate diens doen in die weermag nie.
Wie so ŉ siening het oor die vryheid wat God vir ons in Christus gee, sal hom die een of ander tyd
vasloop. Daarom is dit nodig om in gedagte te hou waarvan Christus ons werklik vrygekoop het. Met
sy kosbare bloed het Hy ons van die heerskappy van die Satan en die sonde losgekoop. Die Satan
en die sonde het nie meer ’n sê oor ons lewe nie, maar God het alleenseggenskap oor ons lewe.
Ons is dus vry van die slawebande wat die Satan en die sonde aan ons gebind het om nou
ongehinderd die Here alleen te gehoorsaam.
Dit wil sê, broers, susters en kinders, wanneer ons gehoorsaam aan die Here onsself aan die
owerheid onderwerp, tree ons in vryheid op. My eie gevoelens wat maklik en vinnig van haat en
wraak teenoor ’n owerheid kan spreek, is nie my baas nie. Hierdie natuurlike geaardheid om in
opstand te kom teen ’n owerheid wat ek as onderdrukkers en vyande beskou, gaan my nie meesleep
nie. Die Here het my van hierdie geaardheid vrygemaak en sy Heilige Gees hou my met sy krag en
heilsame werk van hierdie geaardheid vry sodat ek die Here se opdrag kan gehoorsaam.
As ons inderdaad deur God vrygespreek is, sal dit sigbaar word in die feit dat ons onsself aan die
owerheid onderwerp. Maar as ons die heeltyd wraak en haat in ons hart ronddra en dit ook soms in
woorde en dade hoorbaar en rugbaar maak, plaas ons eintlik self ’n vraagteken oor ons
Christenskap. Wie haat teenoor die owerheid koester en handhaaf, is nog nie werklik vry van die
slawebande van sy sondige geaardheid en van die Satan nie.
Natuurlik is dit makliker om jou aan ’n owerheid te onderwerp wat soos jy oor sake dink en redeneer.
En as dit nog ’n owerheid is wat jy ondersteun en wat jy graag aan bewind wou hê, is dit net soveel
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makliker om jou aan die owerheid te onderwerp. Maar dit raak al moeiliker as dit ’n owerheid is wat
anders as jy oor sake dink en redeneer. En as dit ’n owerheid is wat, soos in Suid-Afrika, vroeër jou
vyand was en teen wie jy oorlog gevoer het, is dit baie moeilik. En waar ons ook met allerhande
wetgewing te doen het, wat duidelik deur ’n kommunistiese en sosialistiese agtergrond gedryf word,
is dit ook vir ’n Christen moeilik. Daarby is daar ook wetgewing wat blykbaar net nie behoorlik
gehandhaaf word nie, en dit maak ’n mens sommer boos en ongelukkig.
Tog bly die Here se bevel doodeenvoudig:
Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. (Romeine 13:1a
AFR83)
Ook hierdie owerheid wat tans in ons land aan bewind is, is deur die beskikking van God die
owerheid.
Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerheid wat daar is, is deur
die beskikking van God. (Romeine 13:1b AFR83)
Aangesien die meeste van ons in opposisie met die huidige owerheid is, is daar veral twee sake wat
die Heilige Gees ons vanaand leer.
In die eerste plek gaan dit in hierdie bevel van die Here nie daaroor of die owerheid wettig of
regverdig of selfs Christelik is nie. Dit gaan in hierdie bevel daaroor dat ons deur middel van ons
onderwerping aan die owerheid dank aan God bewys omdat Hy ons van ons sonde vrygespreek het.
Vanaf Romeine 12:1 handel die Heilige Gees oor die lewe van die mens wat deur Christus
vrygemaak is. Mense wat vrygespreek is, is kinders van God en hulle word nie meer deur hulle
natuurlike geaardheid beheer nie maar deur die Heilige Gees. En die weg waarop die Heilige Gees
ons lei is juis die weg wat ooreenstem met die wil van God, want God se Gees kan ons niks anders
leer as wat die Vader wil hê nie. God is immers nooit in Homself verdeeld nie. Daarom loop die weg
waarop die Heilige Gees ons lei uit op die lewe en vrede met God.
In ons optrede teenoor die owerheid van die dag laat ons Christene nie toe dat ons eie logika, ons
politieke voor- en afkeure of liefde vir ons volk die botoon voer nie. Nee, die Heilige Gees is in beheer
van ons lewe en ons onderwerp ons aan wat Hy ons in die Woord van God leer. Om jou dus aan die
owerheid te onderwerp, is godsdiens en nie politiek nie. Ons is juis besig om die Here te dien
wanneer ons onsself aan die owerheid onderwerp, want ons gehoorsaam die Here se bevel. Let op
hoe Paulus dit ook stel: Jy onderwerp jou aan die owerheid, nie net omdat jy vir straf bang is nie,
maar ook omdat dit ŉ gewetensaak is (Romeine 13:5 AFR83).
In die tweede plek moet ons, wanneer dit by die owerheid van ons land kom, ook nie klein van God
se almag dink nie. Dit lyk inderdaad vir ons asof dit net mense is wat owerhede aan bewind kry en
aan bewind hou. En in Suid-Afrika is die oormag kiesers ten gunste van die huidige owerheid. Maar
ons glo en bely tog dat die Here ons God beheer het oor elke mens op aarde se lewe. Al die kiesers
ten gunste van die huidige regering leef vandag omdat God wil hê hulle moet vandag leef. Selfs
hierdie massa mense kan nie roer en beweeg as die Here dit nie toelaat nie. Die feit dat die huidige
regering in ons land aan bewind is, kan daarom net aan een Persoon toegeskryf word: Hulle is daar
deur die beskikking van God (Romeine 13:1b AFR83). En die Here het ook vir hulle aangestel oor
ons tot ons beswil. Daarom kan ons vertrou dat die Here ook met hierdie regering in ons land ’n
goeie doel vir sy kinders het.
Nou kan iemand sommer dadelik vra: Maar watter goeie doel kan uit sulke ongunstige
omstandighede na vore kom? Dit is dan net hier waar ons ons geloof moet laat werk. Geloof is juis
daardie gawe om dinge te glo wat ons nog nie kan sien nie. Ons sien miskien nog nie die goeie doel
en die beswil wat God vir ons het raak nie, maar ons kan dit glo, want die Here sal nooit as te
nimmer sy kinders om die bos lei nie.
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Omdat ons weet die Here is getrou en Hy hou Homself aan sy woord kan ons Hom gehoorsaam.
Ons kan met vrymoedigheid en rustigheid in ons hart ons aan die owerheid onderwerp en goeddoen.
Ons geloof in God word juis sigbaar in dade – dade waarin ons ook die regering in alle goeie dinge
ondersteun. Dit wil sê, alles wat die regering doen en eis wat nie in stryd met God se wil is nie, moet
ons ondersteuning hê en ons moet dit uitvoer. Op hierdie manier dien ons die Here. Dit sluit in
wetsgehoorsaamheid, betaal van belasting en die bewys van eer en respek teenoor die owerheid.
Die regering is juis dienaars van God en moet hulle opdragte uitvoer, daarom moet ons die
verskuldigde belasting ook betaal. As ons gelowiges volhard met hierdie opdrag van die Here, sal die
regering mettertyd agterkom dat hy maar net ’n paar ‘goeie’ onderdane het – God se kinders!
Opstand en geweld teen die regering is vir die Christen geheel en al buite die kwessie. God verbied
dit en Hy waarsku ons dat Hy sulke opstand as opstand teen Hom beskou en dit sal nie ongestraf bly
nie. Wie hom dus teen die owerheid verset, is nie besig om die Here te dien nie, maar laat hom deur
sy natuurlike geaardheid meesleep om die Satan en die sonde van vooraf te dien.
Hierby moet ons ook nog dit sê, geliefdes: Daar is menige mense wat sê dat ander mense met
wetsoortredings wegkom of maar liggies daarvan afkom, daarom kan ons ook maar die wette van die
regering oortree. So ’n redenasie is menslike logika wat op ’n afgrond afstuur. As ons so redeneer,
laat ons toe dat ander oortreders en booswigte ons optrede teenoor die owerheid bepaal in plaas
daarvan om ons deur die Heilige Gees te laat beheer.
Die Here maak nie vir ons in hierdie gedeelte duidelik hoe ons teen ’n beleid wat skadelik is vir die
land en sy mense moet optree nie. Maar ons weet dat ons, teenoor die destydse Christene van
Rome, vandag in Suid-Afrika in ’n baie gunstiger posisie is. Die burgers van die Romeinse Ryk het
nie inspraak in hulle regering en wetgewing gehad nie terwyl ons in Suid-Afrika dit wel het. En onder
die beskikking van God is daar howe in ons land waar ons teen ’n wet beswaar kan aanteken en
elkeen van ons het die reg om met ons stem onsself te laat hoor.
Laat ons dan volhard om die Here te dien deur gehoorsaam aan sy bevel te wees. Laat ons onsself
aan die owerheid onderwerp wat Hy oor ons aangestel het. Laat ons met ons gehoorsaamheid aan
die Here ook daaraan meewerk dat daar nog mense tot bekering in Christus sal kom, ook mense uit
die huidige regering. Ons kan dit doen, want God beveel dit en sy Gees lei ons daarin. Ons wil dit
doen, want ons is dankbaar vir die verlossing wat Christus vir ons gee van ons sonde. En ons glo dat
God ons ook hierin onderrig en nader aan Hom trek sodat ons heilig en volmaak kan word soos Hy
wil hê ons moet wees.
Amen!
Slotgebed
Psalm 101:1, 2 (p. 496)
1

’k Wil in my lied van reg en goedheid sing / en U daarvoor my hoogste hulde bring.
Opregtheid sal ek, HEER, bo alles ag, / en U verwag.

2

My wandel, waar ek in my huis verkeer, / was in opregtheid, om U reg te eer;
my strewe altyd hoog, bedagsaam, reg, / van laagheid weg.

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde God die Vader en die gemeenskap van die
Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.
Amen.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
16 Junie 2013
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