


79. Meer gehoorzaam 
aan GOD of aan de 

OVERHEID?



De Bijbel roept ons op om gehoorzaam te zijn aan de overheid en onze 
belasting te betalen

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de 
gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is 
geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er 

zijn, zijn door God ingesteld,  zodat hij die zich verzet 
tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, 

en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een 
oordeel halen. 

Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, 
wanneer men goede werken doet , maar wel als men 

kwade werken doet . 



Wilt u nu van het gezag niets te vrezen 
hebben, doe het goede en u zult er lof van 
ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u 

ten goede. 

Als u echter kwaad doet, vrees dan, want 
zij draagt het zwaard niet zonder reden. 

Zij is namelijk Gods dienares, een 
wreekster tot straf voor hem die het 

kwade doet. 



Daarom is het nodig onderworpen te zijn, 
niet alleen omwille van de straf, maar ook 

omwille van het geweten. Om die reden 
immers betaalt u ook belastingen. 

Het zijn namelijk dienaars van God, die juist 
daarmee voortdurend bezig zijn.  Geef dus 

aan allen wat u verschuldigd bent: belasting 
aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan 

wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.
Romeinen 13:1 - 7 HSV



Herinner hen eraan dat zij de 
overheden en machten onderdanig 

behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam 
zijn en dat zij tot elk goed werk bereid 
zijn, dat zij niemand belasteren, niet 
strijdlustig zijn maar welwillend, en 

alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle 
mensen. 

Titus 3:1-2 HSV



Onderwerp u dan omwille van de 
Heere aan alle menselijke orde, hetzij 

aan de koning, als hoogste 
machthebber, hetzij aan de 

stadhouders, als mensen die door hem 
gezonden worden tot straf van de 

kwaaddoeners, maar tot lof van hen 
die goeddoen. 

1 Petrus 2:13-14 HSV



Het Sabhedrin bedreigde Petrus en Johannes om niet meer over Jezus te 
prediken maar die wilde meer gehoorzaam zijn aan God dan aan mensen

En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel 
helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam 
van Jezus.  Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden 

tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer 
naar u te luisteren dan naar God. 

Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien 
en gehoord hebben.  Maar zij dreigden hen nog meer en 

omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij 
hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen 

God over wat er gebeurd was.
Handelingen 4:18 - 21 HSV



Dit herhaald zich nog een keer als Petrus  en de apostelen voor het 
Sanhedrin staan

En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij 
hen voor de Raad. En de hogepriester vroeg hun:  
Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in 
deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt 
met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt 

het bloed van deze Mens over ons brengen. 

Maar Petrus en de apostelen antwoordden en 
zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam 

zijn dan aan mensen.



De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, 
Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruis 
hout te hangen. Deze Jezus heeft God door Zijn 

rechter hand verhoogd tot een Vorst en 
Zaligmaker, om Israël bekering te geven en 

vergeving van zonden. 

En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook 
de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen 
die Hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, 

barstten zij van woede en maakten zij plannen om 
hen te doden.

Handelingen 5:27-33 HSV



Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het 
gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach 

en Abed-Nego. Deze mannen hebben op uw bevel, o 
koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet, en 
het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet. 

Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat 
men Sadrach, Mesach en Abed-Nego moest halen. 

Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. 
Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, 
Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat u mijn goden niet 
vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet 

aanbidt? 

De 3 jongelingen waren God meer gehoorzaam dan de overheid



Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de 
hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten 

hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, 
dan is het goed , maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde 
ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En 

wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen? 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen 
koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te 

geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen 
uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand 

verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden 
niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet 

zullen aanbidden. 
Daniël 3:12-18 HSV



Daniel was gehoorzaam aan alle regels van het koninkrijk van de Meden en 
de Perzen totdat er een wet kwam waardoor hij niet meer kon bidden tot God

Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders 
zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël 

inzake het koninkrijk, maar zij konden geen enkele 
grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, 

omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of 
iets verkeerds bij hem te vinden was. 

Toen zeiden deze mannen: Wij zullen tegen deze 
Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, 

tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God.



Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders 
eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: 

Koning Darius, leef in eeuwigheid! Al de rijksbestuurders 
van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de 

raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van 
mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld 

en een verbod moet worden bekrachtigd, 

dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan 
welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de 

leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan , koning, stel het 
verbod op en onderteken het bevelschrift, dat niet 

veranderd mag worden, volgens de wet van Meden en 
Perzen, die niet mag worden herroepen. 



Daarop ondertekende koning Darius het 
bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten 
kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, 
ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn 

bovenvertrek open vensters in de richting van 
Jeruzalem. 

Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn 
knieën, bad hij en dankte hij voor het 

aangezicht van zijn God, precies zoals hij 
voordien had gedaan.

Daniël 6:5-11 HSV



En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd 
was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en 
zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop 
men moet werken. Kom dan daarop en laat u 
genezen, maar niet op de dag van de sabbat.  

De Heere dan antwoordde hem en zei: 
Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat 
zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem 

weg om hem te laten drinken?

Wees God meer gehoorzaam dan aardse leiders die Gods Woord 
ongehoorzaam zijn



En moest dan deze vrouw , die een dochter 
van Abraham is en die de satan, zie, nu 

achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt 
worden van deze band op de dag van de 

sabbat? 

En toen Hij dit zei, stonden al Zijn 
tegenstanders beschaamd en de hele 

menigte was blij om alle heerlijke dingen die 
door Hem gebeurden.

Lukas 13:10 - 17 HSV
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