
Romeine 13:1-7 

Agtergrond 

Paulus skryf aan die gemeente in Rome in die jare 57 tot 58 v.C. Hierdie gemeente was hoofsaaklik 

nie-Jode wat tot bekering gekom het nie. Hy het die gemeente nie persoonlik geken nie en gee ’n 

uiteensetting van die evangelie. Alle mense het gesondig en is verlore. Maar Christus het vir almal 

gesterf en geloof in God laat jou deel kry aan Christus en verlossing. In die tweede deel van sy brief 

skryf hy oor die effek en gevolg van geloof in Christus. Dit is ’n geloofslewe. ’n Lewe waar  ’n 

gelowige hom of haarself as lewende offer aan God gee en deur sy/haar denke te verander nuut 

lewe. Hierdie lewe is sigbaar in ’n gelowige se betrokkenheid by die kerk, in ’n radikale liefde vir 

ander en sy/haar verhouding met die owerhede. Ons gaan vandag daarby stilstaan. 

Inleiding 

Vanoggend gaan ek politiek preek. Toemaar, moenie skrik nie. Nie partypolitiek nie – nee, Bybelse 

politiek.  

In die geskiedenis was daar al baie onmin en drama in die kerk oor politiek. Die een bekende storie is 

in Winburg waar daar twee NG Gemeentes was -  Sap en Nat gemeente. Albei gemeentes bestaan 

vandag nog. Gelukkig nie meer om politieke verdeling nie. 

In my vorige gemeente was daar ook so ’n mooi politieke storie.  

Dit het begin in die tyd van die Anglo-Boere oorlog. Die destydse 

leraar, ds. Malherbe is deur die Engelse uit die Vrystaat verban en 

hy moes padgee. Hy is Kaap toe. Vir die duur van die oorlog het hy 

in die Kaap oral gekollekteer vir die gemeente wat toe maar agt na 

nege jaar oud was. So het hy by Sir Jacob Graaff uitgekom. Hy was 

die pa van die Sir De Villiers Graaff wat jare later die leier van die 

Sappe sou word. Sit Jacob Graaff het vir hom geld gegee om vir die 

gemeente ’n nagmaalstel te gaan koop.  Hy het dit gedoen en op 

die groot beker laat graveer: Geskenk deur Sir Jacob Graaff 

Jare later, met die politieke verdeling tussen die Nasionaliste en Sappe het dit ’n dilemma 
geword. Veral met die stryd in die kerk oor die groot beker of die kelkies. Dit het in die 
gemeente ’n politieke kleur gekry. Die Sappe wou net uit die groot beker drink en  die 
Nasionaliste uit die kelkies. Hy sê, dat na elke Nagmaal, het jy presies geweet waar stem 
elkeen. 

Gelukkig is die drama en onmin oor die politiek en die kerk deesdae baie minder. Dalk as gevolg van 
ons huidige politieke bestel waar ons lidmate baie meer verenig is oor ons politieke affiliasies. 
Daarom kan ons vandag baie makliker oor politiek praat en preek. En eintlik is dit bealngrik dat ons 
nadink oor ons politieke betrokkenheid as gelowiges. Die teoloog AA von Rule het geskryf: Politiek is 
heilige sake... Paulus het ook so gedink. Daarom skryf hy in Romeine daaroor. 

Daarom ons tema: Politiek is heilige sake. 

1. Owerheid as dienaar van God 



Elke owerheid is daar deur die beskikking van God.  Dit is Paulus se uitgangspunt. En my gevoel is 
dadelik: Kan dit wees? Dit is asof ek vir Paulus wil vra: Is jy seker? Het jy mooi deurdink wat jy skryf? 
Dit is asof mens wil sê: Dit is dalk waar van ’n gelowige owerheid. Maar dit kan darem sekerlik nie 
waar wees van ’n heidense owerheid nie. 

Daar is geleerdes wat beweer dat as Paulus ’n klompie jare later hieroor moes geskryf het, sou hy by 
’n  heel ander gevolgtrekking uitgekom het. Want, wat gebeur het is dat  daar in die nag van 18 en 
19 Julie in 64 n.C. ’n ernstige brand in Rome uitgebreek het wat groot dele van die stad verwoes het. 
Dit het ses dae gevat om die brand te blus. Op een of ander rede het die Christene die skuld vir die 
brand gekry. Dit het gelei tot ongelooflike wrede vervolgings van die Christene in Rome onder leiding 
van keiser Nero. Sommige geleerdes glo dat dit Paulus baie versigtiger sou maak vir sy stelling dat 
alle owerhede daar is deur diue beskikking van God. 

Ek is oortuig dat Paulus weet wat hy hier skryf. Hy bedoel wat hy skryf. Hy skryf volgens die beginsel.  
Inteendeel wat hy skryf is in ooreenstemming met wat Jesus self geleer het toe hy uitgevra is oor 
belastings. In Jesus se tyd het dieselfde Romeinse Ryk regeer. Baie van die Jode het Jesus gesien 
vanuit hulle verlange na iemand wat die Romeinse juk so afgooi en hulle bevry van die verdrukking. 
Maar dit was nie waarvoor Jesus gekom het nie. Hy was nie ’n politieke leier nie. Hy was die 
Verlosser. Inteendeel, daar word ’n sterk saak uitgemaak dat juis die teleurstelling van die Jode in 
Jesus ’n groot rol in sy kruisiging gespeel het.   

Die Romeinse Ryk se setel was in Rome. Dit is waar die keiser gewoon het en van waar hy regeer het 
oor die hele destyds bekende wêreld. Die gelowiges in Rome moes veral op hoogte gewees het van 
die owerheid. Vir hulle skryf Paulus dat die owerheid daar is deur God se toedoen.  

Paulus self het die Romeinse owerheid en hulle mag geken. Immers hy skryf in 1 Korintiërs 11:25 hoe 
dieselfde owerheid hom sleg behandel het ... laat gesel het. Maar steeds is hy oortuig dat hulle daar 
is deur die beskikking van God. Dit stem immers ooreen met ons eie opvattings as gelowiges dat God 
in beheer is en dat niks toevallig gebeur nie. Alles val onder die beheer en beskikking van God. Ja, 
ook wie wie waar regeer. 

Dink daaraan: elke owerheid is daar deur God se beskikking. Die implikasie is dat selfs ongelowiges 
owerhede daar is deur God se beskikking. Vir ons is dit nogal moeilik om te aanvaar. 

Maar Paulus wat dit nog ’n stappie verder. Nie net is hulle daar deur God se beskikking nie, hulle is 
dienaars van God. Hulle is in diens van God. En wat hierdie dienaars nog meer opvallend maak, is die 
oorspronklike terme wat hy in Grieks gebruik. Hy gebruik kerk terme. Volgens Paulus is die owerheid 
diakonos en leiturgos van God. In die woord diakonos sal julle die woord diaken hoor. Die regering is 
die diaken, die dienaar van God. Leiturgois is ons woord liturg. ’n Liturg is die een wat die erediens 
lei. Die owerheid is die liturg, die dienaar van God. 

Wat Paulus met hierdie kerkterme wil beklemtoon is dat die owerheid deur God daar gestel is en in 
sy diens daardie taak moet verrig. Dit is nie maar ’n geval van God wat hulle aanstel en verduur nie. 
Dit is God wat hulle aanstel met ’n roeping.’n Opdrag namens hom. 

Weereens moet ons onsself herinner dat dit ook waar is van ongelowige owerhede. Hulle kan in 
diens van God wees – selfs al ken hulle Hom nie. Selfs al wil hulle Hom nie ken en erken nie. 

Nog ’n manier waarop Paulus dit stel is dat hulle hulle gesag van God ontvang. Daarom 
verteenwoordig hulle God. Hulle is namens God die regeerders. 

Hierdie punt wat Paulus maak – dat die owerheid deur die beskikking van God daar is, in diens is van 
God en hulle gesag van Hom ontvang – beteken dat ons moet aanvaar dat die owerheid wat ons nou 
het, daar is deur die beskikking van God, hulle gesag ontvang van God en God moet dien. 



Natuurlik is dit ’n groot verantwoordelikheid waarmee elke owerheid gekonfronteer word en 
waarmee hulle rekening moet hou. Dit is ook die toets wat hulle vir hulleself moet aanlê: Wat maak 
ons met die gesag wat ons van God gekry het? Hoe hanteer ons ons opdrag om namens God te 
regeer? Hoe dien ons vir God as owerheid? omgee dat hulle daar is deur die beskikking van God en 
Hom moet dien nie. 

Dit is jammer dat so in regerings wêreldwyd hulle rol as owerheid so verstaan. Daar is baie 
ongelowige regerings wat nie ’n snars omgee dat hulle daar is deur die beskikking van God en 
namens Hom moet regeer nie. Daar is baie onverskillige regerings wat nie hulle roeping as dienaars 
van God verstaan nie. 

Dit is ook die vraag en verwagting wat elke landsburger aan sy owerheid kan stel. Is die owerheid 
waarlik verteenwoordigers van God wat sy gesag met die grootste verantwoordelikheid hanteer? Dit 
is die eise wat elke landsburger aan sy/haar owerheid kan stel. 

2. Gelowiges as gehoorsame burgers 

Ons dink na oor hoe ons as gelowiges in duie politieke arena ons verantwoordelikhede as lewende 
en heilige offers van God moet uitleef. Volgens Paulus gaan dit oor gehoorsaamheid. 

As die owerheid  

 Daar is deur God se toedoen 

 Hulle gesag van God ontvang 

 Dienaars is van God 
dan kan ons net met gehoorsaamheid daarop reageer. In kort kom dit daarop neer dat ons God 
gehoorsaam as ons hulle gehoorsaam. Ons aanvaar God se beskikking. Ons aanvaar die gesag soos 
wat God dit toeken aan mense. Ons aanvaar dienaars wat God daarstel. 
 
Volgens Paulus is daar voordele vir iemand wat gehoorsaam is aan die owerheid. So iemand hoef nie 
die owerheid te vrees nie.  Die owerheid kry van God die reg en opdrag om wet en orde te handhaaf. 
Hulle moet ongehoorsaamheid straf. En as ’n gelowige gehoorsaam is, is daar niks om voor te vrees 
nie.  
 
Paulus sê pertinent dat opstand teen gesag kom neer op opstand teen God. Opstand kom neer op 
die verwerping van wat God beskik en daar geplaas het.  Daarom is die teenoorgestelde ook waar. 
Gehoorsaamheid aan die owerheid kom neer op gehoorsaamheid aan God. 
 
Hierdie gehoorsaamheid gaan verder. Daarby word ingesluit belasting betaal, ontsag en eerbied 
betoon. Van gelowiges word gevra om hulle finansiële verpligftinge ten opsigte van die owerheid na 
te kom. Van gelowiges word gevra om eerbied en ontsag te hê vir hulle owerhede. 
 
Hoe vaar ons in 2014 daarmee? Ek het die gevoel dat ons nie so baie sukkel met die gehoorsaamheid 
nie. Gehoorsaamheid is darem een van ons Christelike deugde waarop ons staan. Ons sukkel dalk so 
bietjie meer met die belasting. Alhoewel, dit doen ons met ’n gekla. Met die eerbied en ontsag 
sukkel ons meer. Ons moet dalk weer nadink oor ons eerbied en ontsag vir hulle wat God oor ons 
gestel het. 
 
Dit bring my die moeilike vraag: Is daar ’n situasie waar eerbied en gesag, en selfs gehoorsaamheid 
aan die owerheid nie meer geld nie. Kan ons vir ’n swak regering sê ons het nie meer eerbied en 
ontsag nie? Kan ons vir ’n swak owerheid sê ons betaal nie meer belasting nie? Kan ons 
ongehoorsaam raak aan wat die owerheid vereis? 
 



Ek dink dat daar wel so ’n situasie kan ontstaan. Maar dan moet dit gaan oor sake wat die owerheid 
van jou dinge verwag wat in stryd is met wat God van ons vra. Petrus het aan die Joodse Raad gevra: 
Moet ek aan julle meer gehoorsaam wees as aan God? As gehoorsaamheid aan die owerheid ons in 
stryd bring met gehoorsaamheid aan God, dan kies ons uiter aard gehoorsaamheid aan God. 
Sulke optrede moet die laaste uitweg wees. Eers nadat alle ander weë uitgeput is. Ek glo dat ons as 
gelowiges die reg het – eintlik moet ek dit sterker stel, die plig en verantwoordelikheid het – om alle 
moontlike weë binne ons demokratiese stelsel te gebruik indien ons oortuig is dat dinge nie na 
wense is nie. Ons moet ons stem op die stembriefie gebruik. Ons moet ons stem laat hoor, van elke 
moontlike verhoog en medium af – in die pers, op vergaderings, in die openbare lewe. Selfs 
persoonlike gesprekke met owerhede. 
 
Ek dink dat Christene voortdurend alles wat die owerheid doen onder die vergrootglas moet plaas. 
Christene moet voortdurend waardering uitspreek vir alles wat die owerhede reg doen. Ek dink dat 
ons ook nie moet terugsit en juis in 2014 nie betrokke raak by die owerhede se pogings om van ons 
land ’n beter land te maak nie. Ek het nou die dag die gegewens van die Nasionale Ontwikkelingsplan 
onder oë gehad. Dit bied ongelooflike kanse aan ons as gelowiges om betrokke te raak by planne om 
die nood en armoede en werkloosheid en sosiale krisisse soos Vigs aan te spreek.  
 
Maar net so moet Christene nie skaam wees om hulle stem te laat hoor as die regering sou afwyk 
van die Bybelse beginsel nie. En nou sê ek spesifiek Christene. Ek sê nie die kerk nie. Ons dink baie 
keer dat die kerk se taak is en dat ons as indiwiduele Christene kan terug sit. Dit is ons taak – want 
ons is die kerk. Elkeen van ons. 
 
Ek het die week – terwyl ek aan die preek gewerk het – die geleentheid gehad om na JP Landman, 
die politieke en ekonomiese analis te luister. Wat my opgeval het van sy boodskap aan Christen Suid 
Afrikaners is dat veral ons as Afrikaanssprekendes onsself nie as verontregtes (victims) moet beskou 
nie. As ons so oor onsself en ons eie posisie dink, plaas ons onself op die agtervoet en onttrek ons 
ons aan wat aan die gebeur is. So verbeur ons ongelooflike kanse om as Christene ’n bepalende 
invloed uit te oefen. Ons sit in die hoek en kla en word net al meer morbied – terwyl die een kans na 
die ander verby ons gaan. 
 
As gelowige wat in diens van God is, word ons opgeroep dat aktiewe gehoorsaamheid in die 
politieke arena. Ons moet gehoorsaam wees aan hulle wat God as owerhede beskik het.  
 

3. Die kerk – christene - as waghond 
 
 Ek het verwys na die kerk se taak. Kom ons dink so ’n bietjie na oor die verhouding tussen kerk en 
staat. As daar een ding is wat ons in die geskiedenis geleer het, is dit dat die verhouding tussen kerk 
en staat grense moet hê. Kerk en staat moet aparte entiteite wees. Die kerk se taak rakende die 
owerheid is spesifiek om opbouend en krities na die staat te kyk. Die kerk moet voortdurend die die 
staat herinner en toets aan sy opdrag. Die kerk mag nie skroom om die slaggate uit te wys nie. Ook 
nie om erkenning te gee, raad te gee en te bemoedig nie. 
 
Die kerk – en onthou ons as gelowiges is die kerk – moet veral ook gereeld voorbidding doen vir die 
regering. 
 
Hierdie optrede geld nie net vir die regering nie, maar ook vir alle ander partye wat betrokke is by 
die regering. Partye en hulle onderskeie beleide moet getoets word aan die Woord van God.  
 
In kort: Die kerk – ons as gelowiges – is die waghond oor die politieke bestel. 
 



Slot 
 
Politiek is heilige sake. Ons geloof in God en ons gevolglike geloofslewe raak ons ook die politieke 
sfeer. Daarom kan ons nie maar net toeskouers wees nie. Ons moet aktief betrokke wees. Ons moet 
liefde demonstreer in die politieke sfeer. Ons moet lewende en heilige offers wees vir God – ja, ook 
in die politiek.    
 


