36 ARTIKEL 36: DIE BURGERLIKE
BURGERLIKE OWERHEID
Belydenis

Teks
Spreuke 8:15
Daniël 2:21

Ons glo dat ons goeie God
Daniël 5:18
vanweë die verdorwenheid
van die menslike geslag 1
konings, vorste en owerhede
Johannes 19:11
aangestel het.

1933/53-vertaling
Deur my regeer die konings en stel die maghebbers
vas wat reg is
Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit
konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid
aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het;
Wat u betref, o koning, die allerhoogste God het aan
u vader Nebukadnésar die koningskap en grootheid
en heerlikheid en majesteit gegee.
Jesus antwoord: U sou geen mag teen My hê as dit u
nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat My
aan u oorlewer, groter sonde.

1983/91 vertaling
Met my hulp regeer konings goed en laat
maghebbers reg geskied;
Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings
afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die
wysheid gee en die verstand aan dié wat insig het,
"Die allerhoogste God het aan u voorganger
Nebukadnesar koningskap en mag, roem en eer
gegee.
En Jesus antwoord hom: "U sou geen gesag oor My
gehad het as dit nie van Bo aan u gegee was nie.
Daarom het hy wat My aan u uitgelewer het, groter
skuld."
Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede
wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag
wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar
is, is daar deur die beskikking van God.

Romeine 13:1

Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat
oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe
van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,

Dit is immers sy wil dat die
wêreld deur middel van
2 Esegiël 18:20
wette en regerings geregeer
moet word,

Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie
die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die
vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help
dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op
hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose
sal op hom wees.

Die mens wat sondig, sal sterwe. ‘n Seun sal nie die
straf op sy pa se sonde dra nie, en ‘n pa sal nie die
straf op sy seun se sonde dra nie. Wie leef volgens
my wil, sal die vrugte daarvan pluk. Wie goddeloos
is, sal die straf daarvoor dra.

sodat die losbandigheid van
die mense in bedwang
Deuteronomium
gehou kan word en alles 3
1:15-16
onder die mense ordelik kan
verloop.

Toe het ek die hoofde van julle stamme, wyse en
ervare manne, geneem en hulle as hoofde oor julle
aangestel, owerstes oor duisend en owerstes oor
honderd en owerstes oor vyftig en owerstes oor tien
en opsigters volgens julle stamme. En ek het in dié
tyd aan julle regters bevel gegee en gesê: Neem julle
broers in verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man
en sy broer en die vreemdeling wat by hom is.

en ek het die leiers uit julle stamme aanvaar,
verstandige manne, manne van aansien, en hulle
aangestel as hoofde oor julle, leiers van duisend, van
honderd, van vyftig en van tien: amptenare vir julle
stamme. In dieselfde tyd het ek ook julle regters
beveel: ‘Verhoor die sake wat daar tussen julle
volksgenote kom en lewer regverdige uitsprake, of
dit nou is tussen volksgenoot en volksgenoot of
tussen volksgenoot en vreemdeling.

Deuteronomium
16:18-19

Rigters 21:25

Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou
poorte wat die HERE jou God jou sal gee volgens jou
stamme; en hulle moet die volk oordeel volgens ‘n
regverdige regspraak. Jy mag die reg nie verdraai
nie; jy mag nie partydig wees nie; ook mag jy geen
omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk
verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van
die wat reg het.
In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen
het gedoen wat reg was in sy oë.

Psalm 82

‘n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van
die gode; Hy hou gerig te midde van die gode. Hoe
lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees
vir die goddelose mense? Sela. Doen reg aan die
swakke en die wees; gee aan die ellendige en die
arme sy reg. Red die swakke en behoeftige, bevry
hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle
weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in
duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.
Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is almal seuns
van die Allerhoogste—nogtans sal julle sterwe soos
mense, en soos een van die vorste sal julle val. Staan
op, o God, oordeel die aarde! Want U het erfbesit
van al die nasies.

Jeremia 21:12

o huis van Dawid! So spreek die HERE: Verskaf reg in
die môre en red die beroofde uit die hand van die
verdrukker, sodat my grimmigheid nie uitgaan en
brand soos 'n vuur sonder dat iemand kan blus nie,
weens die boosheid van julle handelinge.

"In elke dorp wat die Here jou God vir jou gee, moet
jy regters en amptenare aanstel. Hulle moet die volk
billik regeer. Jy moet die regspraak sy loop laat neem
en vir niemand partydig wees nie. Wanneer jy
regspreek, mag jy geen omkoopgeskenk aanneem
nie, want dit maak dié wat van beter moet weet,
blind en laat die saak van die onskuldige skeef loop.
In daardie tyd was daar nog nie ‘n koning in Israel
nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë.
‘n Psalm van Asaf. In die hemelse vergadering,
tussen die hemelwesens, staan God op om uitspraak
te lewer: "Hoe lank gaan julle nog onregverdige
beslissings vel, nog partydig wees vir die goddelose?
Sela. Julle moet reg laat geskied aan die mens in
nood en aan die weeskind, ‘n regverdige uitspraak vir
die hulpelose en die behoeftige lewer, julle moet die
mens in nood en die arme bevry, hulle uit die mag
van die goddelose red; maar julle weet niks, julle
verstaan niks, julle gaan eenvoudig in duisternis
voort, en so word die fondamente van die wêreld
geskud. Ek het wel gesê: Julle is almal gode, almal
met mag beklee. Maar nou, julle sal elkeen sterwe
soos ‘n mens en aan julle einde kom soos enige
maghebber." Kom tog, o God! Lewer uitspraak oor
die wêreld, want al die nasies behoort aan U.
So sê die Here: Sorg dat daar elke dag reg geskied,
red die mens wat beroof word uit die mag van die
uitbuiter. As julle dit nie doen nie, sal my toorn
ontvlam soos ‘n vuur en brand sonder dat iemand dit
kan blus. Dit sal gebeur oor die sonde wat julle
gedoen het.

Jeremia 22:2-3

en sê: Hoor die woord van die HERE, o koning van
Juda, wat sit op die troon van Dawid; jy en jou
dienaars en jou volk wat deur hierdie poorte ingaan.
So spreek die HERE: Doen reg en geregtigheid, en
red die beroofde uit die hand van die verdrukker; en
doen geen skade, geen geweld aan vreemdeling,
wees en weduwee nie, en vergiet geen onskuldige
bloed in hierdie plek nie.

Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening
ter wille van die Here—of dit die koning is as
1 Petrus 2:13opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om
14
wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen,
te prys.

Vir dié doel het Hy die
owerheid die swaard in die
4 Romeine 13:4
hand
gegee
om
die
kwaaddoeners te straf

want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar
as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard
nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n
wreker om die een wat kwaad doen, te straf.

Jy moet sê: Hoor die woord van die Here, koning van
Juda wat op die Dawidstroon sit, u en u amptenare
en u volk wat deur hierdie poorte na u toe kom. So
sê die Here: Handhaaf die reg en wees regverdig!
Red dié wat beroof word, uit die mag van die
uitbuiter, ook die vreemdeling, die weeskind en die
weduwee. Moenie die reg vertrap nie, moenie geweld
pleeg en moenie mense onskuldig om die lewe bring
in hierdie plek nie.
Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp
aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as
hoogste gesag is of die goewerneurs as sy
gevolmagtigdes wat dié wat kwaad doen, moet straf,
maar dié wat goed doen, moet prys.
want die owerheid is ‘n dienaar van God tot jou
beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang
te wees, want die owerheid het nie verniet die reg
om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar
van God dat hy die kwaaddoener moet straf.

en
die
deugsames
te
beskerm. En dit is nie alleen
Psalm 2
hulle taak om aan die
staatsbestuur aandag te gee
en daaroor te waak nie maar
ook
om
die
heilige
Woordbediening te beskerm,
om sodoende alle afgodery 6
en valse godsdiens teen te
gaan en uit te roei, die ryk
van die antichris te vernietig
en die koninkryk van Jesus
Christus te bevorder, die
Romeine 13:4
Woord en die evangelie orals
te laat verkondig,

Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige
dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en
die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy
Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk
en hulle toue van ons afwerp! Hy wat in die hemel
woon, lag; die Here spot met hulle. Dan sal Hy hulle
aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy
hulle verskrik: Ek tog het my Koning gesalf oor Sion,
my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit: Die
HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek
self U gegenereer. Eis van My, en Ek wil nasies gee
as u erfdeel en die eindes van die aarde as u
besitting. U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal
hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot. Wees dan nou
verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters
van die aarde! Dien die HERE met vrees, en juig met
bewing. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en
julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn
ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!
want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar
as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard
nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n
wreker om die een wat kwaad doen, te straf.

In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge,
gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet
word vir alle mense; vir konings en almal wat
1 Timoteus 2:1- hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan
lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed
4
en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê
dat alle mense gered word en tot kennis van die
waarheid kom.
Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan
sodat God deur elkeen geëer
na die see toe, gooi 'n hoek uit en neem die eerste
en gedien word soos Hy in
7 Matteus 17:27
vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n
sy Woord beveel.
stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir
Verder is elkeen verplig, van
jou

Waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee
die nasies planne—en dit tevergeefs? Die konings
van die aarde is in opstand, die leiers span saam
teen die Here en teen sy gesalfde en sê: "Kom ons
maak ons vry en gooi hulle juk af!" Hy wat in die
hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle.
Hy spreek hulle aan in sy toorn, in sy gramskap jaag
Hy hulle op loop: "Dit is Ek wat hom as my koning
gesalf het op Sion, my heilige berg." Ek wil vertel wat
die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê: "Jy is
my seun, van vandag af is Ek jou Vader. Vra My, en
Ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as
jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou
ystersepter, hulle flenters slaan soos ‘n kleipot."
Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku,
regeerders van die aarde! Julle moet die Here met
ontsag dien, Hom met vrees en bewing toejuig en
Hom onderdanig wees, sodat Hy nie toornig word en
julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam
gou. Dit gaan goed met almal wat by Hom skuiling
soek.
want die owerheid is ‘n dienaar van God tot jou
beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang
te wees, want die owerheid het nie verniet die reg
om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar
van God dat hy die kwaaddoener moet straf.
Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met
smeking, voorbidding en danksegging gebid moet
word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal
wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil lewe
kan lei in volkome toewyding aan God en in alle
eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God,
ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word
en tot kennis van die waarheid kom.
Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie.
Gaan see toe en gooi hoek in, en die eerste vis wat
byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy ‘n
silwermuntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die
belasting vir My en vir jou."

watter hoedanigheid, rang of
stand hy ook al mag wees,
om hom aan die owerhede
te onderwerp, belasting te
betaal, aan hulle eer en
onderdanigheid te bewys,
hulle te gehoorsaam

Matteus 22:21

Romeine 13:7

Hulle antwoord Hom: Die keiser s'n. Daarop sê Hy vir
hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser
toekom, en aan God wat God toekom.
Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is:
belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol,
vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.

Titus 3:1

Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan
owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid
tot elke goeie werk;

1 Petrus 2:17

Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God
vrees, die koning eer.

Handelinge

in alles wat nie met die
4:17-19
Woord van God in stryd is 8
nie

Handelinge 5:29

Maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei
word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie
Naam met enige mens te spreek nie. En hulle het hul
geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in
die Naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe
antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of dit
reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees
as God, moet julle self beslis
En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet
aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.

"Die keiser s’n," antwoord hulle. Jesus sê vir hulle:
"Gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort,
en aan God wat aan God behoort."
Gee dus aan almal wat hulle toekom: belasting as dit
belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontsag as dit
ontsag is, eer as dit eer is.
Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle hulle
aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan
gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om
alles te doen wat goed is.
Julle moet alle mense respekteer en julle
medegelowiges liefhê. Vrees God. Eer die keiser.
Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder
onder die volk versprei, moet ons hulle met
dreigemente verbied om weer in die Naam van Jesus
met iemand te praat." Daarna het die Raad die
apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie
verder in die Naam van Jesus iets te verkondig of te
leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê:
"Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om
aan júlle gehoorsaam te wees of aan God.
Petrus en die ander apostels het geantwoord: "‘n
Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan
mense!

en vir hulle voorbidding te
doen dat die Here hulle in al
hulle
handelinge
mag
9 1 Timoteus 2:2
bestuur, sodat ons in alle
godsvrug en eerbaarheid 'n
rustige en stil lewe kan lei.

vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen,
rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome
waardigheid.
toewyding aan God en in alle eerbaarheid.

Hierin verfoei ons die
Wederdopers
en
ander 1
2 Petrus 2:10
oproerige mense en in die 0
algemeen almal wat die

Veral húlle sal gestraf word wat toegee aan hulle
en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid
wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van
agternaloop en die heerskappy verag. Vermetel en
die Here verag. Hierdie leraars is uitdagend en
aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike
verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig
wesens te belaster nie
nie.

owerheidsgesag
en
die
En nou is dit met hierdie mense net so. Vanweë die
Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle
regeerders wil verwerp en
droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle hulle eie
Judas 8
dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster
liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en
die regsorde omver wil
die heerlike wesens.
beledig hulle die hemelwesens.
stoot,
terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder mense ingestel het, versteur.

