
Moeten wij altijd de overheid gehoorzamen?
Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en 
de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de 
ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. 
Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de 
macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; Want zij is Gods dienares (anno 
2022?), u ten goede (anno 2022?). Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het 
zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad 
doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des 
gewetens wil (Rom. 13: 1-5)

We moeten de overheid absoluut gehoorzaam zijn, tenzij deze overheid strijdt tegen het 
gebod Gods (Gods Woord). Als we de Bijbel in complete zin bekijken is het niet altijd 
onderworpen aan gehoorzamen. De vele voorbeelden uit de Bijbel tonen aan hoe God ons 
oproept en wil zegenen in een weg waar wij God meer gehoorzaam zijn dan de overheid. We 
denken na over Rachab de hoer, Daniël en zijn vrienden, de wijzen uit het Oosten en de 
discipelen (apostelen) die allen God boven de overheid plaatsten en gezegend werden. 
Deze tekst is nu in de tijd van ‘corona’ extra onderstreept door kerken die hierop zich 
beroemen om aan die c-maatregelen te onderwerpen. De Bijbel is heel duidelijk over de 
gehoorzaamheid, namelijk; men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen (Hand. 
5:29). Petrus en Johannes stonden voor de raad en oordeelde dat de gehoorzaamheid aan 
de overheid geoorloofd was, als het niet strijdt tegen Gods Woord. Het oordeel ligt niet bij 
de overheid, maar of het recht is voor God. In Romeinen 13, gaat het over het gezag, en niet 
over de duivelse wetten die de overheid uitgeeft. Het gezag staat bij God heel hoog, maar 
het moet niet tegen Hem ingaan. Zo heeft Paulus het bedoeld tegen de gemeente van de 
Romeinen. John Knox verklaart het zo; Het woord macht in Rom. 13 niet is te verstaan van 
de onrechtvaardige bevelen van de mensen, maar van de rechtvaardige macht, waarmee God 
Zijn overheden heeft uitgerust. Daarom mag een volk in de vreze Gods zich verzetten tegen de 
woede en blinde razernij van de vorsten. Men verzet zich dan niet tegen God maar tegen de 
duivel, die het zwaard van de overheid misbruikt. De overheid heeft de ordinantie om het 
goede te zijn voor zijn volk, maar de overheid heeft Nederland aan Europa verkocht die een 
duivels plan uitrolt wat oorlog tegen de mensheid betreft. Dit plan “De Nieuwe Wereldorde” 
ofwel “The Great Reset” van Klaus Schwab is daar een drijfveer in. Deze overheid (en 
kerken) gaat naadloos mee met de corona- en klimaathoax en de fals-flags, Deze 
p(l)andemie heeft de overheid een maatregelen pakket (mondkapjes, social-distance, 
lockdowns, QR-code, avondklok, enz) ingevoerd om de angst er in te houden alleen om de 
gen-tech spuit (vaccin) te promoten. Deze c-maatregelen heeft niets met de gezondheid te 
maken. integendeel, aangezien dit een grove aanslag vormen op de volksgezondheid (de 
lockdowns al kost duizenden mensen hun baan, tal van bedrijven gaan failliet, werken 
armoede en ziektes in de hand, doen de zelfmoord gevallen exploderen, verscheuren 
complete familiebanden en richten de economie ten gronde). Er is van een pandemie totaal 
geen sprake, aangezien bij een echte pandemie de mensen dood (op straat) vallen en de 
ambulances/lijkwagens af en aan rijden. Het allerergste is dat de RD/SGP (en daarbij alle 
kerken) dit naadloos overnemen. Geert Wilders PVV en Gideon van Meijeren FvD hebben 
het horizontaal goed begrepen, terwijl Steef&vd Staaij hierbij moesten bijvoegen, maar ze 
blijken een nazi-geesten te bezitten. Daarom is alleen hierop burgerlijke ongehoorzaamheid 
GEBODEN! Diezelfde John Knox zegt: Government (overheid) die hun eigen burgers 
terroriseren, diende te worden verwijderd. De kerken verstaan dit niet meer, dus daarom zal 
de Heere dit bloedig oordelen. Dat nu Dilan Yeşilgöz de minister van eredienst is geworden 
is daar een bewijs van.

Daarom is de conclusie: Wij moeten de overheid gehoorzamen, MAAR NIET ALTIJD! Als 
Gods Woord maar de leidraad blijft.
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