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De overheid is het (bevoegde) gezag, de macht
die over ons regeert. Dat komt de overheid toe als
rechtmatige, wettelijk verkozen volksregering. Er
bestaan ook dictaturen, die helaas ver van het
ideaal van een rechtvaardige regering - ten
dienste van het hele volk - afstaan. De overheid
oefent gezag en macht uit. Gezag is de
bevoegdheid om wetten en regels te maken, en
macht is het vermogen om deze op te leggen en
de naleving ervan af te dwingen. Dat heet
handhaving.
De hoogste Gezagsdrager en Machthebber is de God van de hemel, die Zich in de
Bijbel, Gods Woord heeft kenbaar gemaakt. God laat Zich echter niet direct als de
hoogste Heer zien, want Hij heeft het ‘heersen’ over de planeet aan de mens
gedelegeerd. Hij blijft wel de rechtmatige Koning boven alle koningen, en heeft de
wereldpolitiek in Zijn hand: Hij zet koningen af en stelt koningen aan (Dan. 2:21). Soms
verdwijnen regimes sneller dan ze gekomen zijn. God gebruikt overheden, zelfs de
dictaturen - hoe weinig we er soms van lijken te zien - om uiteindelijk tot Zijn doel te
komen. Overheden zouden eigenlijk allemaal ervan overtuigd moeten zijn, dat de Tien
Geboden nog steeds ‘heilzaam’ zijn voor iedere maatschappij. Christenen zijn het
zout van de aarde, en ‘totdat Hij komt’ een natuurlijke weerstand tegen algemene
verloedering en wetteloosheid.
In ons land zijn er zes niveaus van ‘overheden’:
(1) het Federale (Belgische), (2) de
gemeenschappen (Vlaamse, Franse, Duitstalige),
(3) de gewesten (Vlaamse, Waalse, Brusselse), (4)
de provincies, (5) de gemeenten, en (6) niet te
vergeten het Europese niveau dat de neiging heeft
steeds meer invloed te krijgen. Het hoogste gezag
op ieder niveau is het parlement. Met zes
regeringen en parlementen zijn we dus een
heel complex land. Dat alleen al is een
gebedsonderwerp. Koning Filip is ons staatshoofd.
Hij heeft een eerder ceremoniële functie, maar kan
regeringsvorming eventueel beïnvloeden.
De overheid is een dienares van God.
In de Romeinenbrief (13:1-6) legt Paulus uit dat God overheden ingesteld heeft; dat het
de bedoeling is dat christenen de overheid gehoorzamen, hun belastingen betalen,
kortom verantwoordelijke burgers zijn. “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt”
(Matt 22:21). De overheid mag dus optreden waar dat nodig is. Gods Woord geeft één
uitzonderingssituatie: als een christen Gods Woord méér moet gehoorzamen dan mensen
(Hand. 4:19).
De overheid en de kerk
De overheid en de kerk hebben elk hun eigen terrein en taak: de een heeft de
burgerlijke/wereldlijke en de andere een geestelijke invulling (‘Mijn Koninkrijk is niet
van deze wereld’, Joh 18:36). De overheid mag zich niet met (interne) kerkelijke zaken
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bemoeien en de kerk moet niet aan directe aardse politiek doen (wel bijv. aan de
overheid Gods Woord voorhouden). Bij de bijbelse profeten (zeker de ‘kleine profeten’)
vinden we veel kritieken op koningen en leiders, protesten tegen sociale
ongerechtigheid, uitbuiten van de zwakken, het ‘buigen’ van het recht, enz.
Oproep tot gebed voor de overheid
Paulus geeft ons ook deze opdrachten in 1 Tim. 2:1-2: “Ik wil je vooral aanmoedigen om
1) voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken. 2) Ook voor koningen en
alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen
dienen op de manier die Hij wil.” Als wij voor de overheid bidden, keert zegen naar ons
(en Gods Koninkrijk) terug. De verspreiding van het evangelie wordt niet (of minder)
gehinderd. Aanvullend is het goed om concreet inhoudelijk te bidden voor onze
overheden. Primair: dat ze christen worden of als christen hun werk in eer en geweten
zullen doen. Maar ook: dat (niet-gelovige) overheidsfunctionarissen Gods inzettingen
zullen respecteren. En dat ze de algemene ‘richtlijn’ van Jezus (Mk 9:35) volgen, nl. dat
de hoogste geroepen is om alle anderen te dienen en niet te overheersen.
Dan zien we iets van deze tekst in vervulling gaan: “Het hart van de koning
(overheden) is in de hand van de Heer als waterbeken. Hij leidt het waarheen Hij maar
wil” (Spr. 21:1).
Hoe bidden? De grote lijnen:
Dank voor:
▪

▪
▪
▪
▪

De vrede in onze landen, onze vele vrijheden en rijke mogelijkheden: voedsel,
kleding en onderdak, godsdienst- en gewetensvrijheid, gezondheidszorg,
onderwijs enz.
Onze overheden: de koning en zijn gezin, de ministers-presidenten, ministers en
parlementsleden, burgemeesters
Onze historische christelijke erfenis in Europa: het reddende evangelie van
Jezus Christus, dat een zoutend zout is voor de samenleving.
Christenen als licht en zout, als voorbeelden van loyaliteit en positief-kritische
houding t.a.v. overheden.
Christelijke organisaties en initiatieven op politiek vlak, zoals de Europese
Christelijke Politieke Beweging (ECPM) en aanverwante nationale en regionale
partijen en bewegingen, die nog staan voor christelijke waarden en normen over
partijgrenzen heen (noem hen concreet bij naam).

Vraag vergeving voor:
▪
▪

Onze eigen lauwheid, gebrek aan bewogenheid en volharding, gebrek aan gebed
voor politiek of engagement erin.
Dat ons land grotendeels de Heer verlaten heeft en met Hem de kaders die
goed zijn voor ons.

Bid (en smeek) voor:
▪
▪
▪
▪
▪

Stabiele regeringen op alle niveaus, met zoveel mogelijk mensen die nog met
God rekening houden.
Dat wedergeboren christenen verkozen worden op de hoogste niveaus.
Contacten van christenen met overheidsmensen: dat God deuren opent, zodat
het evangelie doorbreekt op alle niveaus.
Voor rechtvaardigheid en integriteit: dat corruptie wordt aangepakt en er een
transparant beleid wordt gevoerd.
Overheden die rekening houden met Bijbels-christelijke waarden zoals:
verantwoordelijkheidszin, subsidiariteit, openheid, solidariteit, het natuurlijke
gezin, de waarde van menselijk leven en respect voor de scheppingsorde.
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▪

▪

Voor ruime godsdienstvrijheid: dat de overheid de kerken als partners zal
waarderen en betrekken, en niet als bedreiging wegduwen (tegen het secularisme
dat alle religie wég wil uit het publieke leven)
Dat de christelijke, profetische stemmen die er zijn, duidelijker zullen gehoord
worden in de media (niet doodgezwegen).

Concrete gebedspunten per niveau:
▪

▪

▪

▪
▪

Voor het federale niveau:
o voor sociale rechtvaardigheid: eerlijke (her)verdeling tussen rijk en arm, dat de
kloof niet steeds groter wordt,
o het natuurlijke gezin als norm: ondersteuning van het huwelijk i.p.v.
ondermijning,
o respect voor het leven (bij ongeborenen en ouderen),
o aandacht voor de schepping, een groene omgeving en gezond leven
o wijsheid in het migratiebeleid (wie toelaten en wie niet?), met integratie van
(echte) vluchtelingen,
o acties tegen antisemitisme en racisme,
o stevig aanpakken van criminaliteit (bid voor de politie),
o voor een goede communautaire oplossing: een positieve houding/verdeling
tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel (geen polarisatie)
o dat België een positieve rol zal spelen in de buitenlandse politiek, een
vredestichter zal zijn in conflictgebieden (o.a. in Israël).
Voor het Vlaamse en Brusselse beleidsniveau: bid voor de praktische uitwerking
van die waarden: solidariteit, veilige buurten met kansen voor alle jeugd,
eerlijke werkcontracten en –omstandigheden
Voor het Europese niveau:
o voor een eerlijke zorg voor de
armeren, wijze balans in economische
solidariteit
o dat de pro-life groepen een sterkere
stem krijgen (inzake abortus en
euthanasie)
o dat landen en gewesten véél zelf
kunnen doen (Europa moet geen
Superstaat worden),
o voor het migratiebeleid: dat de EU
een open hart zal hebben voor (echte!)
vluchtelingen, en een goed
integratiebeleid; dat veel moslims
hier Christus mogen vinden (bid voor de Arabische kerken in België en Europa)
o dat de EU wetten bevordert die het gewone gezin weer in de schijnwerper zetten
en versterken: tegen lobbygroepen van de genderideologie
o plannen om natuur en natuurlijke bronnen te respecteren, zodat ergere
rampen voorkomen worden,
o voor echte vredestichting in conflictgebieden, door overleg en akkoorden,
met oprechte aandacht voor mensenrechten. O.a. ook veilige grenzen voor
Israël…
Bid voor concrete politici die je zelf kent en die God op je hart legt; noem hen
bij naam.
Voor inzicht in de geestelijke strijd. Er is een ‘oorlog’ aan de gang achter wat
we zien. Het ‘geheim van de wetteloosheid’ is volop aan het werk (2 Tess. 2:7,8).
Bid gericht voor wat je zéker weet, zonder overal bij willekeurige mensen
‘samenzweringen’ te zoeken. Uiteraard zien we sommigen één
wereldgodsdienst promoten, één economie, één wereldleiderschap. We zien
ook een cultuurstrijd ‘op leven en dood’ van vrijzinnigheid (humanisme,
secularisme), onverschilligheid en extremisme t.a.v. christelijke fundamenten…
Vraag aan God wijsheid hoe te bidden. Vast eventueel. Met geopende Bijbel.
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