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Het gebed voor de overheid
In de eerste Brief van de apostel Paulus aan Timotheüs worden allerlei aanwijzingen, vermaningen en
voorschriften gegeven aan deze bijzondere dienstknecht van de Heer. Hij zou hierdoor weten hoe men
zich moet gedragen in het huis van God, dat is de Gemeente van de levende God, de pilaar en de
grondslag van de waarheid (1 Tim. 3:15). Van hem kon de apostel zeggen: ‘Want ik heb niemand van
gelijke gezindheid [als hij], die zo trouw uw belangen zal behartigen’ (Fil. 2:20). Onder deze aanwijzingen
en verordeningen neemt het bidden voor alle mensen en in het bijzonder voor de overheid een eerste
plaats in. Dit is opmerkelijk, omdat het ons aantoont hoe belangrijk de Heer het gebed voor de overheid
vindt.
Nadat de apostel in het eerste hoofdstuk van zijn Brief als aanleiding tot zijn schrijven had opgegeven de
vele dwaalleringen, die de Gemeente van God verdierven en die geheel en al in strijd waren met de
gezonde leer, zegt hij in hoofdstuk 2: ‘Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat smekingen, gebeden,
voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle
hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Want
dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil dat alle mensen behouden worden en tot
kennis van de waarheid komen’ (vs. 1-4).
Waar dus de apostel aan zijn geliefde kind in het geloof Timotheüs aanwijzingen geeft hoe hij zich in de
Gemeente van God heeft te gedragen, daar vermaant hij hem vóór alle dingen, vóórdat hij hem enige
andere aanwijzing geeft, gebeden op te zenden tot God voor alle mensen en in het bijzonder voor
koningen en voor allen die in hoogheid zijn. In de allereerste plaats wordt door hem dus aangedrongen
op het gebed voor de overheid. Wat bij ons helaas vaak op de achtergrond staat, waaraan wij weinig
denken, dat neemt in deze aanwijzingen voor een dienstknecht van de Heer, die in de Gemeente van God
te werken en te vermanen had, de eerste plaats in. Het is dus wel belangrijk en het móet wel gezegend
voor ons zijn, daarbij onze aandacht te bepalen.
In Romeinen 13 wordt de reden opgegeven, waarom het zo belangrijk is om voor de overheid te
bidden. De overheid is Gods dienares en zij draagt het zwaard niet tevergeefs. Zij is ‘een wreekster tot
straf voor hem die kwaad doet’ (vs. 4). Er is geen macht dan van God en alle machten die er zijn, zijn door
God ingesteld. Daarom moeten wij aan die machten onderdanig zijn, niet alleen om de straf, maar ook
omwille van het geweten, want wie zich tegen de macht verzet, wederstaat niet slechts die macht, maar
de verordening van God, want de macht is door God gesteld en de overheid is Gods dienares. Daarom
zullen mensen die haar weerstaan, een oordeel over zichzelf brengen.
De roeping van de overheid is recht en gerechtigheid op de aarde te handhaven. De overheid is niet tot
een vrees voor een goed, maar voor een kwaad werk. Zij is Gods dienares, die het zwaard niet tevergeefs
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draagt en een wreekster is tot straf voor hem die kwaad doet. Zij is gegeven door God tot straf van
boosdoeners, maar tot lof van hen die goeddoen (zie 1 Petr. 2:13-17). De roeping van de overheid is dus
een belangrijke, en de plaats die zij inneemt, een zeer verantwoordelijke.
Om in deze boze wereld – waar de zonde heerst, waar de duivel de koninkrijken van deze wereld in zijn
macht heeft, waar de ongerechtigheid steeds meer toeneemt en ongeloof en revolutie hun hoofd steeds
meer opsteken – de orde te handhaven, het kwaad te straffen, het recht te doen zegevieren, dat is een
zware taak. Voldoet de overheid daar niet aan, maar laat zij zich, zoals helaas duizenden keren geschiedt,
door de ongerechtigheid en de duivelse invloeden beheersen, dan gaan de bozen straffeloos rond, dan
worden de goeden gestraft en de godvrezenden vervolgd. Dan is er, in plaats van rust en geluk, verstoring
en ellende.
Daarom worden de gelovigen door de Heilige Geest vermaand om smekingen, gebeden, voorbiddingen
en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een
rustig en stil leven leiden mogen in alle godsvrucht en eerbaarheid. Let op de woorden die de apostel
gebruikt: ‘smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen’. Net zoals door ons, die de eerstelingen
van de Geest hebben, het zuchten van de schepping doordringt tot de troon van de Heer (zie Rom. 8:1828), zo kunnen ook de gelovigen alleen begrijpen hoeveel kracht, genade en moed de overheden nodig
hebben om naar recht en gerechtigheid te regeren. Zij bezorgt hun daardoor een rustig en stil leven,
zodat zij naar Gods wil Hem kunnen dienen en verheerlijken en de blijde boodschap van het heil kunnen
verkondigen.
Daarom moeten zij niet alleen gebeden, maar ook smekingen tot de troon van de Heer opzenden. En niet
slechts smekingen en gebeden, maar ook voorbiddingen, want in de meeste gevallen begrijpt de overheid
haar roeping niet en kent ze de haar opgedragen taak niet. Echter niet alleen smekingen, gebeden en
voorbiddingen, maar ook dankzeggingen moeten door gelovigen aan God worden gebracht, Die in Zijn
goedheid tot vermindering van het kwaad en tot tegenstand van de goddelozen een overheid gegeven
heeft als Zijn dienares. Bovendien heeft God door die overheid vaak belangrijke dingen tot zegen voor de
gelovigen tot stand gebracht.
Gods kinderen hebben dus op aarde een belangrijke roeping in dit opzicht. Zij zijn het licht van de wereld
en het zout van deze aarde (Matth. 5:14,13). Door hun tegenwoordigheid wordt de uitbarsting van de
ongerechtigheid en het losbreken van de machten der duisternis tegengehouden (2 Thess. 2:7-8). Hun
smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen stellen de koningen en allen die in hoogheid zijn,
in staat om naar recht te regeren.
Wij zijn in de laatste tijden. Er zijn al duizenden mensen die de heerschappij verwerpen en de
heerlijkheden lasteren (Judas :8). Er zijn al velen die tronen omver willen werpen en aan alle heerschappij
een einde willen maken. Maar het gebed van Gods kinderen houdt deze boosheid nog tegen.
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Wij hebben dus een belangrijke, maar ook een heerlijke roeping! Laten wij eraan beantwoorden! Laten
wij ons voor de Heer verootmoedigen, omdat wij zo traag en ontrouw in dit opzicht waren. Laten wij in
onze binnenkamers en in onze samenkomsten onze smekingen en gebeden, onze voorbiddingen en
dankzeggingen opzenden tot de troon van de genade voor allen die ons regeren, en in gewillige en
oprechte gehoorzaamheid tonen dat wij de overheid, elke overheid, ook de slechte, eren als Gods
dienares, gedachtig aan het woord van de apostel: ‘Vreest God, eert de koning’ (1 Petr. 2:17).
‘Het krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en
hij bad een gebed, dat het niet zou regenen, en het regende niet op aarde... En hij bad opnieuw, en de
hemel gaf regen...’ (Jakobus 5:16-18).

