
Handelinge 5:27-32   Gehoorsaamheid, al kos dit wat ook al!  Vry 8 Mei 2020 
 
Rom 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 owerhede wat daar is, is daar deur die 
beskikking van God. 2  Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van 
God; en wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry.” 
1 Pet 2:13  “Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of 
dit nou die keiser as hoogste gesag is ….14  of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes wat dié 
wat kwaad doen, moet straf, maar dié wat goed doen, moet prys. 17  Julle moet alle mense 
respekteer en julle medegelowiges liefhê. Vrees God. Eer die keiser.” 
 

Hand 5:29  “Petrus en die ander apostels het geantwoord: “'n Mens moet eerder aan God 
gehoorsaam wees as aan mense!” 
 

Aan wie moet ons meer gehoorsaam wees?   Aan God of aan die owerheid? 
Hierdie is eintlik ‘n verkeerde vraag, want ons moet altyd aan God meer gehoorsaam wees. 
Maar die vraag ontstaan  baie keer, tot wanneer, hoe ver, in hoe ‘n mate? 
As ek nou nie meer saamstem met wat die owerheid besluit nie, mag ek maar in opstand kom? 
 

Die Skrif is baie duidelik daaroor dat ons aan die owerheid of regering gehoorsaam moet wees. 
Alhoewel ons vreemdelinge op aarde is en burgers van die hemelse koninkryk, leef ons nou op 
die aarde.     Dit is hier waar ons ons lig moet laat skyn as Christene.  Dit is hier waar ons nou die 
evangelie moet verkondig. 
 

Die Sanhedrin of Raad van die Jode het vir Petrus en die ander apostels verbied om Jesus 
Christus te verkondig, hulle is verbied om kerk te hou, eredienste te hou om die evangelie uit te 
dra.   Dit was vir die apostels onaanvaarbaar.   Dit kon die Sanhedrin nie van hulle verwag nie.   
Petrus en die apostels was dus nie diplomate, wat op ‘n diplomatiese manier, met ‘n ompad die 
evangelie gebring het nie, maar hulle was ware ambassadeurs  2 Kor 5:20.  Hulle het onvervals, 
ongefilter, direk en eerlik, Jesus Christus verkondig.   Verder was hulle gehoorsaam aan die staat 
en het belasting betaal en die staatswette gehoorsaam. 
 

Geliefdes en ons is ook vandag nog, in hierdie grendeltyd geseënd om die Woord onvervals te 
mag verkondig, soveel keer as wat ons wil en waar ons wil, met die wette in oënskou dat ons nie 
bymekaar mag kom nie.   Maar elkeen wat wil, kan dmv die internet, Wattsapp, radio of watter 
media ookal, die evangelie uitdra en verkondig. 
 

Jesus Christus was volmaak gehoorsaam aan die owerheid.   Hy was gehoorsaam tot in die 
dood.   Hy is selfs ter dood veroordeel en is gekruisig, maar nooit het Hy die staat of owerheid 
beledig nie.   Maar Hy het altyd die waarheid gepraat en die evangelie verkondig.     Jesus het nie 
in opstand gekom oor belasting of swaarkry wat die Romeinse owerheid oor hom gebring het 
nie.   Maar hy het die evangelie getrou verkondig. 
 
Mag ons almal getrou bly aan hierdie opdrag om die owerheid te gehoorsaam..  Mag ons ons 
altyd openlik uitspreek vir Christus.  Mag ons nooit ingeperk word om Christus te verkondig nie.      
                                AMEN                (Ds. Gerrit Kruger Gereformeerde kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


