De Christen, politiek & verkiezingen

1. Wat vroeg Pilatus in Matth 27:11 aan de Heer Jezus?
2. En wat antwoordde Hij toen? Wat betekent dat?
3. Wat deden de soldaten in Matth 27:28-29 met de Heer Jezus?

4. En wat zeiden ze toen tegen Hem?
5. Hoe werd de Heer Jezus genoemd op het bordje dat boven hem hing aan het kruis? Joh 19:19
6. Hoe wordt de Heer genoemd in Hand. 17:7?
7. Wat is Zijn echte titel? Openb. 19:16
8. Wat betekent dat?

9. Als Hij het is die regeert, waarom zijn er dan nog menselijke regeringen nodig?
10. Wie stelt de regering / overheid aan? Rom. 13
11. Waarom worden ze aangesteld en wat is hun nut?
12. Zijn overheids-mensen / regeerders vrij om te doen wat ze willen?
13. Wat zei de Heer Jezus hierover tegen Pilatus? Johannes 19:11
14. Wat zeiden de mensen in Joh 19:14-15?
15. Van wie had Nebukadnézar zijn macht gekregen?
16. Wanneer vergat hij dat? Dan. 4:29-31; 34-35
17. Wat gebeurde er toen hij dat vergat? Dan 4:33
18. Hoe lang duurde die toestand? Dan. 4:25b, 26b

19. Is het positief als de mensen / het volk het voor het zeggen hebben?

20. Waarom wel / waarom niet?
[denk eens aan Luk 23:23-24: dat was democratie!]
21. Laodicea betekent: de stem van het volk. Hoe ziet de Heer Jezus de gemeente in die plaats? Openb.
3:14 vv.
22. Zou je je kunnen voorstellen dat de Heer Jezus als Mens had meegedaan aan de regering van Pilatus,

Herodes, de keizer, bijv. als raadslid of minister? Waarom wel / niet?
23. Wat heeft het antwoord op vraag 23 ons als Christenen [= Christus-navolgers] te zeggen als het gaat
om meedoen met politiek?
24. Als je om je heen kijkt wat wereldleiders allemaal doen, denk je dan dat politiek / regeren / de baas
spelen primair iets moois / heiligs / reins/ zuivers is?
25. En kunnen wij daaraan meedoen (2 Kor. 6:14 vv)?
26. Waar vind je in de Bijbel een aanwijzing dat democratie iets positiefs is voor God?
27. Geef aan wat het goede antwoord is:

Christenen zijn een hemels / aards volk

28. Waarom heb je gekozen voor hemels / aards?
29. Waar vind je in de Bijbel dat Christenen zich actief moeten bezighouden met deelname aan de
regering hier op aarde?
30. Als je hierover nadenkt, denk je dan dat we als Christenen moeten stemmen/meedoen aan de
verkiezingen?

