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Vreedzaam verzet tegen wereldregeringen 

Door: Justin Johnson 

Verzet tegen regeringen is vaak in het nieuws geweest met de recente regeringswisselingen in 

bijvoorbeeld Tunesië en Egypte. Veranderen van regering gaat vaak gepaard met aanhoudende 

oorlogen die ervoor zorgen dat we om de paar jaar opnieuw de kaarten (landsgrenzen)  moeten 

bijwerken. 

Deze recente veranderingen kwamen echter van de bevolking en kwamen niet door een veroverend 

leger, een afvallige groep of een militaire staatsgreep. De hogere machten werden machteloos 

gemaakt door de onwil van de bevolking om in te stemmen met corrupte heersers. Het evangelie van 

genade leert een soortgelijk vreedzaam verzet van de bevolking tegen de autoriteiten van deze huidige 

boze wereld, zie Gal. 1:4 en Ef. 6:14:  

“Gal. 1:4: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 

tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 

“Ef. 6:14: Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 

borstwapen der gerechtigheid; 

 

Christelijk verzet 

Christenen verzetten zich al tweeduizend jaar vreedzaam tegen goddeloze machten in hoge plaatsen 

terwijl mensen worden gered van de loop van deze wereld, zie Ef 2:3, Ef 6:14. Degenen die de aard van 

deze bedeling (genade en vrede) begrijpen, gebruiken het vreedzame verzet van het evangelie in plaats 

van het bloedige militante verzet dat wordt gebruikt door degenen die op een verkeerde manier Gods 

aardse koninkrijk proberen op te bouwen dat aan Israël is beloofd. 

“Ef. 2:3: Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 

doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook 

de anderen; 

“Ef. 6:14: Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 

borstwapen der gerechtigheid; 

 

Gods verordineerde middel tot verzet is vandaag geloof in het evangelie door de machthebbers van 

deze wereld. Afval van het wereldsysteem begint met een afscheiding van de oorzaak ervan: zonde. 

Christus heeft u verlost van de slavernij van de zonde en u verlost van de heersende machten:  

“Kol. 1:13: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van 

den Zoon Zijner liefde; 

Zoals het evangelie van Christus aantoont, worden er mensen omgevormd tot een nieuw schepsel als 

leden van het lichaam van Christus. Toen we de loop van deze wereld volgden, gaven we ons over aan 

corruptie. Maar nu onderwerpen wij ons in gerechtigheid aan de Heer. 

“Rom. 6:16: Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij 

dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid 

tot gerechtigheid? 
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Zij die het evangelie hebben geloofd, hebben de dienst aan hun vlees en deze boze wereld afgelegd en 

hebben Christus aangedaan, zie Efeziërs 4:22-24. Dit is echt verzet tegen de gang van deze wereld en 

haar machten. Dit soort verzet wordt niet gedaan met vlees en bloed, maar met de gezonde leer. 

“Ef. 4:22-24: 22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 

verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den 

geest uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware 

rechtvaardigheid en heiligheid. 

 

Ons burgerschap is veranderd 

Wanneer iemand het evangelie van de genade van God gelooft, krijgt hij een positie in de hemelse 

gewesten met Christus Jezus, zie Ef 2:6. Ons burgerschap verandert, van het onder de goddeloze god 

van deze wereld staan, naar het staan onder het rechtvaardige Hoofd, Jezus, die momenteel in de 

hemelse gewesten verblijft, zie Kol. 3:2-4. 

“Ef. 2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 

“Kol. 3:2-4: 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en 

uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven 

is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.   

“Fil. 3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 

den Heere Jezus Christus;  

Wij als gelovigen, zijn niet langer in de eerste plaats Nederlanders, Duitsers of Belgen. We wonen in 

een hoger vorstendom. Onze nieuwe permanente verblijfplaats is in de hemelse gewesten in Christus 

en dat geeft ons de politieke rol als ambassadeurs/gezanten in deze wereld die het evangelie van 

verzoening en vrede met God verkondigen, zie Ef 6:15. 

“Ef. 6:15: En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 

“2 Kor. 5:20: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 

Christus wege: laat u met God verzoenen. 

We staan niet langer onder het gezag van deze verdorven wereld, maar genieten veeleer een positie 

van vrijheid in Christus onder zijn leiderschap. Wij doen alle dingen onder zijn gezag, zie Kol 1:18. 

“Kol. 1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 

Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 

“Kol. 3:17: En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere 

Jezus, dankende God en den Vader door Hem. 

 

Onze betrokkenheid bij de politiek 

God spoort ons aan om te bidden voor de gezagsdragers: 

“1 Tim. 2:1-2: 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, 

voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat 

wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 
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Hij zegt ons niet dat we hun koers moeten volgen, die ongetwijfeld wordt geleid door boze 

verbeeldingen, ambities en corrupte politiek. We bidden dat we in vrede mogen leven en het eeuwige 

leven verkondigen. Gebed produceert prestaties en vrede van God, zie Fil 4:6-7. 

“Fil. 4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten 

en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 

Verbonds-Christenen en Katholieken uit het verleden hebben de Schrift gebruikt om oorlogen te 

verdedigen in naam van het bevorderen van Gods koninkrijk. Dit is geen vredig leven. In de huidige 

bedeling probeert God de wereld niet met geweld te veroveren. Hij zal, in de toekomst, koninkrijken 

veroveren met oorlog en rechtvaardig oordeel volgens Openbaring 19:11. 

“Op. 19:11: En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd 

Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. 

Sommige heiligen beweren dat we niet politiek betrokken moeten zijn bij deze wereld. Toch ontkent 

deze apathie onze huidige werking als ambassadeur/gezant. In de voorzienigheid wil God dat wij de 

kracht van het evangelie van Christus verkondigen dat de bevolking van deze wereld kan verlossen van 

haar corrupte heersers die de waarheid verbergen, wiens voeten snel zijn om bloed te vergieten en 

die de zonde dienen. Opdat wij een rustig en eerlijk leven kunnen leiden in dienst van de Heer. 

 

De kracht van het evangelie 

Uw betrokkenheid bij het werk van het evangelie van Christus bevordert vrede, vrijheid en voorspoed 

(in heerlijkheid) in de Heer Jezus, zie Rom. 5:1, Gal. 5:1 en Fil. 4:19. Het evangelie is het krachtigste 

instrument van vreedzaam politiek verzet met het potentieel om de wereld op zijn kop te zetten. 

“Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus 

Christus; 

“Gal. 5:1: Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 

met het juk der dienstbaarheid bevangen. 

“Fil. 4:19: Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus 

Jezus. 

Waar het is gebruikt, zijn regeringen van binnenuit veranderd. Waar het evangelie wordt 

verwaarloosd, heerst corruptie in regeringen, kerken en families met religieuze mensen die een 

pervers ineffectief evangelie prediken. 

Satan weet hoe hij deze wereld moet regeren. Het is door het evangelie te verbergen dat de bevolking 

uit zijn heerschappij zou kunnen verlossen. 

“2 Kor. 4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat 

hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 

 

We hebben getrouwe gezanten nodig om: 

“2 Kor. 4:6: ……………………………………………………. te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods 

in het aangezicht van Jezus Christus. 
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Doet u mee aan deze strijd om de gezonde leer? Sluit jij je aan bij het verzet? Zult u vrijmoedig spreken 

over de verborgenheid van het evangelie? 

 

Bijgevoegd door de  vertaler: 

Ef. 6:12-18: 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 

boosheden in de lucht.  

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en 

alles verricht hebbende, staande blijven. 

Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen 

der gerechtigheid; 

En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 

Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen 

zult kunnen uitblussen. 

En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle 

gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 

 

 


