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Na al deze tijd lijkt het misschien wat laat om hier commentaar op te geven, maar nu beginnen de twijfels te 

rijzen en trekken verschillende stemmen in de christelijke wereld de bijna universele naleving van 

overheidsregels door kerken in twijfel. 

 

De huidige beperkingen hebben een grote invloed op onze aanbidding, onze gemeenschap, onze 

zondagsscholen en onze evangelisatie. Niemand vindt de beperkingen leuk of wil ze. Onlangs stelde een Brits 

evangelisch tijdschrift de vraag: Moeten we hierover een debat voeren? Doen we het juiste? Moeten de 

kerken, geregeerd door Christus, zich zo gemakkelijk overgeven aan de staat - het koninkrijk van deze 

wereld? Het artikel beantwoordde de vraag niet echt, maar had dat gemakkelijk kunnen doen, als de schrijver 

maar naar de Westminster of Baptisten Geloofsbelijdenis had verwezen voor advies over het Schriftuurlijke 

standpunt. Het antwoord is er, in ontwapenend eenvoudige maar zorgvuldig opgestelde woorden. 

 

De fout van de schrijver was om de kwestie van twee tegengestelde koninkrijken - die van God en die van de 

wereld - al te eenvoudig te formuleren. Hij scheen te denken dat de kerk haar activiteiten beslist niet moest 

veranderen op bevel van de wereld. De wereld kan immers niet boven de heerschappij van Christus in Zijn 

Kerk worden geplaatst. 

 

Lezers zijn zich misschien bewust dat er een zeer bekende kerk in Californië is die in dezelfde richting heeft 

geredeneerd en erediensten heeft heropend zonder mondkapjes of sociale afstand tijdens lockdown. Hun 

voorganger heeft hetzelfde argument naar voren gebracht: zijn er niet twee regeringen - de wereld en de 

kerk; en zouden we niet onze gehoorzaamheid aan de heerschappij van Christus moeten handhaven, en 

weigeren toe te staan dat onze diensten en gewoonten worden onderbroken? 

 

Laat me eerst een paar zinnen voorlezen uit de Geloofsbelijdenis. 

 

“God, die de allerhoogste Heere is en Koning van de hele wereld, heeft burgerlijke overheden [waaronder 

overheden, koningen, etc.] over de mensen aangesteld, onderworpen aan Hemzelf, ten behoeve van zijn 

heerlijkheid en voor het algemeen welzijn… Aangezien God de burgerlijke overheid om bovengenoemde 

redenen heeft ingesteld, moeten wij ons aan haar onderwerpen in alle wettige zaken die door haar verordend 

worden. We moeten dit doen omwille van de Heere en ons geweten en niet alleen om straf te voorkomen; 

ook moeten we bidden en smeken voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn.”1 

 

                                                           
1 Baptistengeloofsbelijdenis van 1689.  

https://refbaptwente.nl/wp-content/uploads/2019/06/Baptistengeloofsbelijdenis-van-1689.pdf


De twee belangrijkste bewijsteksten voor deze woorden in de belijdenis zijn onder andere Romeinen 13.1-7 

en 1 Petrus 2.13-18. God heeft een regering en een burgerlijke orde ingevoerd die iedereen moet 

gehoorzamen, ook Zijn volk. Hij heeft het in de harten van de mens gelegd, zelfs in zijn gevallen staat, om 

naar regering en orde te verlangen, en geeft macht aan burgerlijke autoriteiten. In zaken die betrekking 

hebben op het lichaam, de openbare orde, de verdediging en het algemeen belang, inclusief de 

volksgezondheid, regeert God Zijn verloste volk samen met de rest van de wereld door middel van een 

burgerlijk bestuur. Het is een vertegenwoordiger van Gods heerschappij. Het is dus een ernstig overdreven 

vereenvoudiging om te zeggen: Er zijn alleen de kerk en de wereld. Het negeert deze twee belangrijke 

teksten. 

 

Vele jaren geleden kende ik een rijke zakenman die, hoewel hij een gelovige was, nogal trots was op het feit 

dat hij te weinig belasting betaalde. Hij vertelde me dat hij zijn aandelen onjuist had opgegeven, zodat zijn 

accountants zijn belastingen zouden verlagen, en hij erkende dat het illegaal was. Natuurlijk wees ik hem 

hierop, maar hij stond klaar met een verdediging. ‘Ik voel me vrij om het te doen’, zei hij, ‘omdat 

belastingheffing de wet van de keizer is.’ Hij had zichzelf ervan overtuigd dat christenen niet onder de staat 

staan, maar onder Christus. Dit was een extreem geval, maar het punt is duidelijk: voor zaken van openbare 

orde, algemeen belang en volksgezondheid staat ‘elke ziel’, onder ‘de keizer’ zegt Paulus in Romeinen 13. 

 

Natuurlijk geeft de Bijbel het beeld van twee koninkrijken, en we geloven en verdedigen dit. Christus regeert 

Zijn Kerk rechtstreeks in kwesties van leerstellig geloof, de inhoud van aanbidding, moreel gedrag, tucht en 

ideologie. Maar dat is niet het complete beeld, want de Schrift leert ons ook dat God burgerzaken regelt door 

middel van burgerlijke autoriteiten, waar christenen ook onder staan. 

 

De bekende ‘Vraag 109’ van de puriteinse Richard Baxter (in Christian Ecclesiastics, 1665) is onlangs herdrukt 

door verschillende tijdschriften en vertegenwoordigt de traditionele christelijke positie. “Mogen we 

kerkelijke bijeenkomsten op de Dag des Heeren nalaten als de magistraten het verbieden?” In grote lijnen zijn 

de antwoorden: “Als de magistraat voor een groter goed kerkbijeenkomsten verbiedt in een tijd van pest, 

aanvallen van vijanden of brand, of een soortgelijke noodzaak, is het een plicht hem te gehoorzamen.” Aan de 

andere kant: “Als vorsten heilige bijeenkomst en de openbare eredienst godslasterlijk verbieden ... als een 

verwerping van Christus en van onze religie, is het niet wettelijk hen te gehoorzamen.” 

 

De opschorting van openbare bijeenkomsten door de overheid moet evenwichtig zijn, in gelijke mate gelden 

voor de hele samenleving, en niet alleen voor kerken; en het moet slechts voor een bepaalde periode zijn, 

anders zullen we een beperking van het geloof en de vervolging van de kerk opmerken. Dan moeten we een 

standpunt innemen. Dit is altijd het standpunt van de meeste protestanten geweest. 

 

In Engeland is het momenteel weer mogelijk om samen te komen (sinds 5 juli 20202), maar we zijn beperkt 

omdat we niet samen kunnen zingen, we dragen mondkapjes en we moeten afstand van elkaar houden; maar 

dit zijn regels die van toepassing op de hele samenleving. We konden zelfs alweer diensten houden lang 

voordat samenkomen voor bepaalde andere groepen werd toegestaan. Ik geloof dat het laatste weekend van 

                                                           
2 Een tijd na het verschijnen van dit artikel is een nieuwe lockdown afgekondigd in Groot-Brittannië, waarbij ook de 
beperkingen voor kerken weer aangescherpt werden. Deze is inmiddels weer versoepeld. 



augustus de eerste keer was dat een publiek, en het waren slechts 2.500 mensen, een voetbalwedstrijd mocht 

bijwonen. Toch haalt de regering hier een aanzienlijk inkomen uit, en je zou denken dat ze er meer naar 

zouden streven om het nationale voetbal te steunen dan de kerken. 

 

Andere groepen hebben het ook moeilijker gehad dan de kerken. De regering liet onlangs weten dat als de 

hervatting van het onderwijs leidt tot een ‘piek’ in Covid-19, de pubs en bars weer zouden moeten sluiten 

om de strijd tegen het virus weer in evenwicht te brengen. Er werd (in dit stadium) geen melding gemaakt 

van de sluiting van de kerken. Er lijkt geen oneerlijk optreden te zijn naar kerken en de verkondiging van het 

Evangelie. 

 

Het kan zijn dat de broeders in Californië op een of andere manier een diepe ongelijkheid of oneerlijkheid 

hebben geleden door de manier van lockdown die daar gold, en daarom het recht hebben om te protesteren 

(eerst door gerechtelijke stappen). Maar het zou geen geldig argument zijn om te zeggen, zoals ze lijken te 

zeggen: Deze beperkingen zijn de wet van ‘de keizer’ en hebben geen gezag over de kerk. De verklaring van 

de kerk zegt botweg: ‘Christus, niet de keizer, is het Hoofd van de kerk.’ Het zet de historische kijk op de 

zaak terzijde en klinkt meer als een wederdopersgedachte. 

 

Als christenen zijn we, net als de rest van de samenleving, onderworpen aan snelheidsbeperkingen, 

bouwbeperkingen en zelfs lockdowns. We danken God dat er alternatieve manieren zijn om op korte termijn 

het Woord te verkondigen en mensen individueel pastoraat te bieden. 

 

Als de beperkingen van het coronavirus onredelijk, of te lang of ongelijk worden, is dat het moment om te 

protesteren. Zoals de zaken er nu voorstaan, moeten kerken zich niet willen gedragen als een verwende 

gemeenschap. We lijden niet onder een toestand van oorlog, zoals in de Tweede Wereldoorlog, toen alle 

mannen onder de 41 jaar voor vijf jaar van huis zouden zijn. We hoeven niet allemaal in het geheim naar 

catacomben te gaan voor een eredienst, zoals gelovigen van weleer. Dat waartoe we geroepen worden om te 

doen, net als alle anderen, is iets dat we als gemeente vol kunnen houden, en waar we mee uit de voeten 

kunne, en we prijzen en danken God daarvoor. 

 

Romeinen 13:1 zegt: “Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen”. Er is gesuggereerd dat dit 

een plicht is van individuen en niet noodzakelijk van kerken, maar dit is een onmogelijk onderscheid. ‘Elke 

ziel’ is van toepassing op iedereen, gelovige e ongelovige. Paulus zegt over de staat: ‘Want er is geen macht 

dan van God.’ Laten we niet vergeten dat in de tijd dat Paulus dit schreef, de overheid bestond uit 

afgodendienaars, despoten en tirannen, zoals Nero. Toch zegt hij: ‘Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de 

ordinantie van God wederstaat.’ Dit is zeer ernstig, en we denken twee keer na, ja zelfs meerdere keren, 

voordat we tegen de staat ingaan. Paulus gaat verder en zegt: ‘En die ze wederstaan, zullen over zichzelven 

een oordeel halen.’ Het Grieks zegt: ‘oordeel’, ‘discipline’ of ‘tuchtiging’ (van de Heere). 

 

Iets verderop lezen we (in vers 5): Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen [uit 

angst voor burgerlijke straffen], maar ook om des gewetens wil, maar ook ter wille van het geweten.' Ons 

geweten moet zo afgestemd zijn dat we beseffen dat we God ongehoorzaam zijn als we de staat ongehoorzaam 

zijn. 

 



Er worden uitzonderingen gegeven in de Schrift. Als de overheid de verkondiging van het Woord volledig 

probeert te stoppen, gehoorzamen we God in plaats van mensen. Als ze proberen onze leerstellingen te 

veranderen en ons vertellen dat we het homohuwelijk moeten voorstaan, of de kinderen onderwijzen in de 

evolutietheorie, gehoorzamen we God in plaats van mensen. Als de overheid morele normen tegengaat, of de 

leerstellingen van het Woord of de verkondiging van het Evangelie belemmeren, gehoorzamen we God in 

plaats van mensen. In de hoofdstukken 4 en 5 van Handelingen zien we dat de apostelen een heel duidelijk 

standpunt innemen over dergelijke zaken. 

 

1 Petrus 2:13 zegt: “Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil”. En in vers 15 zegt 

Petrus: “Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der 

dwaze mensen”. Mensen buiten de kerk staan klaar om aan te vallen als een kerk zich niet aan de beperkingen 

houdt. ‘Kijk naar die dwaze mensen’, zullen ze zeggen, ‘het kan hen niet schelen hoeveel mensen besmet zijn 

of hoeveel er zullen sterven.’ De Heere zegt dat we ongelovigen die gelegenheid niet moeten geven. We 

onderwerpen ons aan de overheid. “Eert een iegelijk; … vreest God; eert den koning.” 

Calvijn beschrijft de dingen kort en krachtig in zijn commentaar op 1 Timotheüs 2:1-2: 

“Met name maakt hij [Paulus] melding van [gebeden voor] koningen en andere overheidspersonen, omdat zij 

vóór anderen gehaat konden zijn bij de Christenen. Want zovele overheidspersonen er waren in die tijd, 

zovelen waren er als het ware gezworen vijanden van Christus. Derhalve kon hen die gedachte besluipen, dat 

niet gebeden moest wonden voor diegenen, die al hun krachten en schatten verzamelden om het Koninkrijk 

van Christus te bestrijden, welks uitbreiding vóór alles gehoopt moet worden. Dit echter gaat de apostel 

tegen, en hij beveelt met ronde woorden om ook voor hen te bidden. En stellig bewerkt de slechtheid der 

mensen niet dat de inzetting Gods niet bemind moet worden. Daarom, daar God overheden en vorsten heeft 

aangesteld tot bewaring van het menselijk geslacht, hoezeer ook velen afwijken van de Goddelijke ordening, 

moeten wij toch daarom niet dralen om zowel lief te hebben wat van God is, als zijn behoud begeren. Dit is 

de reden, waarom de gelovigen, in welk gebied zij ook leven, niet alleen aan de wetten en aan het bevel der 

overheden gehoorzaam moeten zijn, maar ook in hun gebeden hun heil aanbevelen aan God.”3 

 

 

 

Uit het tijdschrift: The Sword & Trowel 2020, nummer 2. 
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3 http://www.theologienet.nl/documenten/Calvijn_%20Timotheus,%20Titus,%20Filemon.pdf 

http://www.theologienet.nl/documenten/Calvijn_%20Timotheus,%20Titus,%20Filemon.pdf

