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DEEL I: Dient de overheid 
 
Lezen: Rom. 13:1-7 
 
Inleiding 
 Lastig gedeelte > Hoe moet je dit zien in de context van een niet functionerende en/of 

christen hatende overheid? > Voorop staan Hand. 4:19 [HSV 1712] + Hand. 5:29 [HSV 
1714] (Lezen). Hier is Rom. 13 echter niet mee verklaard. 

 Rom. 13 vanuit twee perspectieven bekijken: Historisch + Heilshistorisch. 
 
Romeinen 13 vanuit Historisch perspectief 
 Rom. 13 geschreven rond AD 58 > Nero (16 jaar) net aan de macht, maar er is nog rust 

voor de (Joodse) Christenen (werden als eenheid gezien). Pas in AD 64 worden na een grote 
brand in Rome de Christenen echt heel erg vervolgd. 

 Nero was echter in zijn begindagen niet bepaald een voorbeeldkoning: 
 Kwam aan de macht door vergiftiging van Claudius (zijn adoptievader) en diens zoon. 
 Liet bij zijn aantreden 'tegenstanders' liquideren en executeren. 
 Liet zich als god vereren. 

 Voor Nero heerste Claudius (AD 41-54) > Lezen: Hand. 18:2 [HSV 1737] (AD 50).  
 Reden volgens geschiedschrijver Suetonius:"Hij [Claudius] verdreef de Joden uit Rome, 

omdat zij op aanstichten van Chrestus [Christus?] voortdurend onlusten veroorzaakten." Na 
Claudius' dood mochten de Joden weer terugkeren. 

 Door de verdrijving van de Joden, bleven de gelovigen uit de volken achter. Zij 
accepteerden niet meer dat de Joden bij terugkeer hun oude gezagspositie weer innamen 
(terug te zien in de Romeinenbrief). 

Conclusie:  
 Er moet onder de Joodse gelovigen oud zeer zijn geweest tegen de Romeinse overheid. 
 Daarnaast dreigde de gemeente door onderlinge tegenstand en tegenstand van buitenaf 

(niet gelovige Joden) onrust in Rome te veroorzaken.  
 Paulus schrijft Rom. 13 niet om het Romeinse bewind goed te praten, maar om de gelovigen 

te behoeden voor anarchie en de gevolgen ervan > Lezen: Rom. 12:19. 
 
Romeinen 13 vanuit Heilshistorisch perspectief 
 Romeinen 13 is geen tijdgebonden, het beschrijft een instelling voor de huidige aioon om de 

anarchie van voor de zondvloed (Gen. 4:23-24) te voorkomen: 
 Lezen: Gen. 9:5-6 [HSV 11] (nieuw t.o.v. Gen. 1). 
 Lezen: Gen. 10:1+32 [HSV 12]. 

 God kan daarbij direct machthebbers aanstallen/afzetten en/of gebruiken: 
 Lezen: Dan. 2:20a-21+37 [HSV 1391]. 
 Lezen: Jes. 45:1 [HSV 1135]. 
 Herodus die door wormen gegeten wordt omdat hij God de eer niet geeft (Hand. 12). 

 Toch zijn de machthebbers ook autonoom in hun denken en handelen: 
 Lezen: Ps. 2:1-3 [HSV 783] + Dan. 2:40 [HSV 1392]. 

Conclusie: 
 De Romeinse keizers functioneerden binnen de door God ingestelde structuur van volken & 

machthebbers. Zij hadden daarbinnen wel hun eigen vrijheid en verantwoordelijkheid. 
 Rom. 13 beschrijft een ideaalsituatie, zoals de instelling uit Gen. 9 bedoeld is. 



Romeinen 13:1-7 bespreken 
Opmerkelijk is de aandacht voor het gehoorzamen van de overheid, nl. ook in 1 Tim. 2:1-4, 
Titus 3:1-2 & 1 Pet. 2:13-16. Redenen zijn: 
 Het geeft een goed getuigenis van God. 
 Het bevordert de verkondiging van het evangelie. 
 Het geeft midner aanleiding om gelovigen te vervolgen. 
 
vers 1-2 
 Hebben een algemeen karakter en gaan over gezaghebbers (exousia) in het algemeen. Pas 

vanaf vers 3 gaat het over de overheid (archon). 
 God heeft gezagsstructuren op aarde ingesteld om orde te bewaren > Vanuit Kolossenzen: 

vrouwen/mannen, kinderen/vaders, slaven/heren. 
 Het is in tijden van druk juist van belang om je aan gestelde regels te houden, om nare 

gevolgen te voorkomen > Vb. Lezen: 1 Sam. 24:1-8 [HSV 428]. 
 
vers 3-4 
 Vanaf hier gaat het over de overheid zoals deze vanuit Genesis 6 is ingesteld. Dit wordt 

gedaan vanuit een ideaalbeeld: De overheid straft boosdoeners en beschermt en zorgt voor 
goede mensen. 

 Dit is niet altijd de realiteit > Lezen: Hand. 12:1-4 [HSV 1726]. Ook in Nederland niet: 
 Slavernij; 
 Teruggekeerde Joden na WW2; 
 Opvang van Nederland loyale Molukkers uit Nederlands Indië; 
 Ongeboren kinderen (1942-1945: 100.000 Joden uit NL omgekomen, 2010-2013: 

100.000 kinderen geaborteerd). 
 De overheden zullen hier verantwoording voor af moeten leggen > Lezen: Rom. 12:19. 
 Ondanks dat de overheid soms tegen Gods wil ingaat, moeten wij ons wel aan haar regels 

houden (mits deze niet tegen God ingaan), nl. om erger te voorkomen. 
 
vers 5 
 'Daarom' verwijst naar het feit dat de overheid 'Gods dienares' is (vers 4) > Een goed 

geweten dient de overheid omdat hij daarmee God dient. 
 
vers 6 
 Het betalen van belasting is altijd een lastig issue voor mensen. Zeker als de overheid het 

geld van de armen verkwanselt aan dure projecten of zichzelf verrijkt. Toch gold vroeger, 
maar ook nu nog hetgeen in Mat. 22:15-22 staat (Lezen) [HSV 1564]. 

 Opmerkelijk is hier het Griekse woord voor 'dienaar': leitourgos. Dit wordt ook gebruikt voor 
hen die in de tempel werken. Paulus moet dit cynisch bedoeld hebben, want de keizers 
gedroegen zich in de regel niet zo 'heilig'. Toch hadden zij wel een verantwoordelijke taak. 

 
vers 7 
 Dit laatste vers vormt een samenvatting op het voorgaande en vormt tegelijk een koppeling 

met het volgende gedeelte > Vgl. met Spr. 24:21 (Lezen) [HSV 1005]. 
 
Toepassing 
 Het gehoorzamen van een onrechtvaardige overheid is soms moeilijk en tegenstrijdig, dit 

maakt Rom. 13:1-7 tot een lastig gedeelte. Het is goed het volgende te beseffen: 
 Wij zijn hier slechts vreemdelingen en bijwoners met ons burgerschap in de hemelen. 
 Gehoorzamen doen wij in het goede en niet in het slechte > Lezen: 1 Pet. 2:15-16 [HSV 

1888]. 
 Eens komt er een betere tijd op aarde > Lezen: Ps. 96:11-13 [HSV 894]. 



DEEL II: De liefde gaat boven alles 
 
Lezen: Rom. 13:8-14 
 
vers 8 
 Lett.: "Weest niemand niets schuldig"  [net als: 'nooit geen'] > Gezegde: 'Weest niemand 

ook maar iets schuldig'.  
 Opdracht past in de lijn van vers 7 (Lezen). 
 Boodschap: Voldoe ten opzichte van iedereen (juist ook buitenstaanders) altijd aan je 

verplichtingen > Belofte maakt in deze ook schuld. 
 Het elkaar lief hebben kan echter nooit afdoende worden ingelost, dit geldt zowel voor de 

ander (vers 8, nabije broeder of zuster) als de naaste (vers 9, de buitenstaander). 
 "Wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld…" > Als de Jood dan zo graag de wet wil 

vervullen, laat hij zich dan richten op het liefhebben, wat dit is het einde van alle gebod. 
 
vers 9 
 Paulus laat hier met voorbeelden uit de wet zien dat de wet uiteindelijk samengevat worden 

met het liefhebben van de naaste. 
 Dit liefhebben was nu juist het probleem bij de Joden, die zich vooral met uiterlijke werken 

bezig hielden > Lezen: Rom. 9:31-32 + Deut. 10:12-13 [HSV 273]. 
 Overigens geldt de tekst "U zult uw naaste liefhebben als uzelf." niet als een verkapte 

opdracht dat men eerst van zichzelf moet houden om van een ander te kunnen houden. De 
mens heeft namelijk vanzelfsprekende eigen liefde. 

 
vers 10 
 Paulus bedoelt hier: De liefde heeft altijd het beste met de ander voor > Spr. 13:24 > "Wie 

zijn stok spaart haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, streeft naar vermaning voor hem." 
 Overeenkomst met 1 Kor. 13:4-5 [HSV 1793] (Lezen). Zie ook 1 Kor. 13:8 t.a.v. haar status 

tegenover de wet. De wet is eeuwig en vergankelijk, de liefde gaat boven de eeuwen uit en 
getuigt van het volmaakte > Lezen: 1 Kor. 13:10. Zie ook 1 Joh. 4:7-11 [HSV 1900] 
(Lezen). 

 
vers 11 
 Paulus benadrukt de voorgaande voorschriften door te stellen dat het tijd is om uit de slaap 

te ontwaken, omdat de komst van de Here nabij is. 
 Slaap (Grieks: hupnos > je wordt er in meegesleept) is teken van het niet gereed zijn bij de 

komst van de Here > Denk aan de 5 dwaze meisjes. Voor de gelovigen geldt wat in 1 Tess. 
5:5-11 staat (Lezen) [HSV 1843] > Slaap is hier 'katheudo', wat op gewoon slapen duidt. 

 
vers 12 
 De overeenkomst met Thessalonicenzen 5 is groot. Daar verwachtte men ook de spoedige 

komst van Christus. 'Nacht' staat hier tegenover 'dag' en de 'werken van de duisternis' (zie 
vers 13) tegenover de 'wapens van het licht', in Thessalonicenzen beschreven als "het 
borstharnas van het geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm".  

 
vers 13 
 Hetgeen in dit vers beschreven wordt is een verkapte aanklacht tegen het Romeinse regime. 

Aan het hof van de keizer waren deze zaken aan de orde van de dag. 
 De boodschap is hier duidelijk: Ga niet mee in de uitwassen van de wereld, maar zonder je 

af in afwachting van het komende heil. 
 Wat geldt voor ons? > Lezen: Efe. 5:14-17 [HSV 1827]. 
 



 
 
vers 14 
 Dit is een verbindingsvers met het volgende gedeelte. 
 Het bekleden staat in contrast met 'slaapkamers' en 'losbandigheden' uit het vorige vers.  
 Het omgaan met het vlees behoort als doel te hebben om in leven te blijven en niet om 

begeerten op te wekken > Vgl. met Rom. 8:12-13. 
 De Romeinse heersers hadden eigendunk, liepen in pronkkleding en maakten elkaar het 

leven zuur. Gelovigen zijn echter bekleed met Christus > Lezen: Gal. 3:27 [HSV 1817], of 
zoals het in 1 Kor. 1:30-31 staat (Lezen) [HSV 1780]. 

 
 
 
 
 
 
 
 


