
Politiek
een hemelse blik op aardse politiek



Belofte

1. Geen 40 jaar in 30 minuten

2. Concrete handvaten (wat & waarom)

3. Meestemmen



Tijd voor jullie 1e stem 

1. Vevox-app openen

2. Meeting-ID:

143-011-450



143-011-450

Betrokkenheid

Wat heb jij met politiek?

POLL OPEN

1. Veel: ik volg het dagelijks

2. Best wat: vooral de grote thema's

3. Weinig: iets van de verkiezingstijd

4. Niks: het staat heel ver weg van mij of...



De Bijbel & Politiek

Oude 
Testament

NT:
Heer Jezus

NT Brieven:
Caesar



Wat is “Politiek”?

1. Overheid (bestuur)

2. Idealen (wat & hoe)

3. Politici (de mensen)



1. Overheid

over de vorm van bestuur
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Wat vind jij? Onze democratie is…

POLL OPEN

1. ...een Bijbelse vorm van het land besturen

2. ...de beste optie van de mogelijkheden

3. ...niet christelijk: God regeert!

4. ...iets ingewikkelds / ik weet het niet

Nederland is een democratie



Theocratie = God regeert!



Dankbaar voor onze democratie



Wat kun jij hiermee?

Romeinen 13:1 en 7

1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de 

gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is 

geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er 

zijn, zijn door God ingesteld,…

7. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: 

belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag 

aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.



Wat kun jij hiermee?

Mattheus 22:21

Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan 

God wat van God is.



Wat kun jij hiermee?

De Bijbel over onze houding naar de overheid

1. Luisteren (Rom 13:1)

2. Geven wat hen toekomt… Belasting, tol, ontzag en 

eer (Rom 13:7)

3. Geef aan de keizer/overheid en… (Mat 22:21)

4. Geef aan God (Mat 22:21)



2. Idealen

over het hoe, wat en waarom in politiek 
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Christelijk geloof en politiek

Geeft het geloof antwoorden op 
politieke vragen?

POLL OPEN

1. Ja, vaak een duidelijke richtlijn.

2. Ja, als moreel kompas.

3. Ja, als inspiratie voor de politicus.

4. Nee, want het geloof verdedigde ook slavernij.

5. Geen mening / ik weet het niet



Missie van het christelijk geloof

Mattheus 28:19

Ga heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 

Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen.



Voorbeelden (horizontaal)

Jezus roept op om:

• Goede werken te doen (Mat 5:16)

• Geld te geven aan armen (Mat 6:4)

• Te zorgen voor mensen die lijden onder 

hongersnood, dakloos/vreemdeling, geen kleding, 

ziekte, gevangenschap (Mat 25:35-40)



Voorbeelden (horizontaal)

Paulus bevestigt dit met zijn oproepen:

• Doe goed aan allen, in bijzonder je 

medegelovigen (Gal 6:10)

• Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en 

vrede na (2 Tim 2:22)



Oproep tot 

liefdadigheid



Het geloof 

als kompas



Vuile handen met 

een zuiver kompas?
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Het dilemma…

Als christen in de politiek is "vuile 
handen" maken:

POLL OPEN

1. onheilig en onvermijdelijk. Blijf daarom weg uit de 
politiek.

2. onheilig. Wees dus een getuige.

3. onvermijdelijk. Maar een beetje beter maken is 
beter dan niets.

4. pijnlijk. Maar sommige idealen zijn meer waard 
dan andere.



Wat kun jij hiermee? (bij A2 t/m A4)

Ook jij kunt invloed uitoefenen door:

1. Te verdiepen. Kijk naar wat de partij of persoon te 

zeggen heeft.

2. Te praten. Ga in gesprek met politici of anderen.

3. Te stemmen. Geef jouw idealen op (o.a.) 16 maart 

letterlijk een stem. 



3. Politici

over de mensen die actief zijn in de politiek



Oproep van Paulus

1 Timotheüs 2:1-2

Ik roep er dan vòòr alles toe op dat smekingen, 

gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan 

worden voor alle mensen, voor koningen, en allen die 

hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven 

zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.



143-011-450

Bidden voor politici

Hoe vaak bid jij voor hen?

POLL OPEN

1. Dagelijks

2. Zeer regelmatig

3. Net zoveel als ik erover mopper of klaag

4. Te weinig

5. Nauwelijks / Nooit



Wat kun jij doen?

1. Bid voor ze. Een Bijbelse oproep.

2. Ken ze. Wie zijn de gemeenteraadsleden in jouw 

gemeente? Zoek het op!

3. Bevraag ze. Wat houdt hen bezig? Wat wil je hen 

meegeven?

4. Bemoedig ze. Een vriendelijk woord, kaartje, 

mailtje of appje. Soms is het heftig.







Filippenzen 3:20

Ons burgerschap is echter in de hemelen…



Rome

Filippi



Afsluiting

met vraag



143-011-450

De wat-doe-je-ermee vraag

Wat is jouw voornemen na deze 
toespraak? (meerdere opties)

POLL OPEN

1. Meer bidden voor onze politici

2. Verdiepen in wie & idealen/thema's

3. Uitzoeken welke Bronners op de lijsten staan

4. Stemmen op 16 maart

5. Iets anders om onze samenleving "smaakvoller" te maken

6. Laten bezinken / ik weet het nog niet / n.v.t.



Gods zegen!



Bijlage
Argumenten om terughoudend te zijn t.o.v. politiek



Argumenten + Toelichting

Nr Argument Toelichting / Tegenwerping

1 Er is geen Bijbelse oproep om deel te 
nemen aan politiek.

De context in het NT (regering: dictatuur 
van Romeinse rijk met 
christenvervolging) maakte dat niet 
mogelijk. 
Er staat ook geen oproep om geen deel 
te nemen aan politiek.

2 Het past niet bij het hemelburgerschap 
(Fil 3:20).

In de aardse politiek kunnen hemelse 
idealen juist inspirerend zijn.
De tekst (Fil 3:20) is toegelicht in de 
toespraak (sheet 29-31).

3 Wel in de wereld, niet van de wereld
(Joh 17:11-18)

Deze tekst sluit participatie in de 
samenleving (o.a. politiek) niet uit. We 
worden opgeroepen om “zout” en “licht” 
te zijn (Mat 5:13-16). We zijn tenslotte 
de wereld in gezonden.



Argumenten + Toelichting

Nr Argument Toelichting / Tegenwerping

4 Een politieke juiste vorm is 
theocratie (God regeert) en niet 
democratie (meerderheid van de 
mensen regeert)

Dit is een complex onderwerp. In de toespraak 
(sheet 8-10) wordt hierbij stil gestaan.

5 “Vuile handen” maken is 
ongepast voor christenen.

Dit is een complex onderwerp. In de toespraak 
(sheet 20-22) wordt hierbij stil gestaan.

6 Coalities vormen met niet-
christenen in de politiek is een 
ongelijk span/juk (2 Kor 6:14) en 
dat moeten we niet doen.

Dit is een relevante oproep en haakt aan op het 
vorige argument. In ons dagelijks leven werken 
we op veel plekken samen (werk, school, etc.). 
De “gemeenschap” in de tekst verwijst naar een 
hechte eenheid. Dit roept reflectievragen op als: 
in welke mate kun je als christen trouw blijven 
aan je eigen idealen/principes in de samen-
werking? Of ben je één met de ongelovige?



Argumenten + Toelichting

Nr Argument Toelichting / Tegenwerping

7 De Bijbelse oproepen om gehoorzaam te 
zijn (Rom 13:1-7) en te bidden (1 Tim 
2:1-2) zijn geen oproep om politiek 
actief te zijn.

Dat klopt. Maar deze teksten sluiten 
politieke participatie ook niet uit.

8 Onze oproep is om het Koninkrijk van 
God te zoeken (Mat 6:33), zodat het in 
ons komt en Zijn wil geschiedde (Luk 
11:2, 17:21).

Dat klopt. Maar deze teksten sluiten 
politieke participatie ook niet uit.

9 Het is een tijdrovende bezigheid. We 
hebben andere prioriteiten.

Het kost veel tijd. Daarom is het mooi 
dat er mensen zijn die jouw idealen 
uitdragen binnen de politiek.

Over ieder argument en over iedere toelichting/tegenwerping is uiteraard veel meer te zeggen. Ze zijn kort 

samengevat voor het overzicht en op een rij gezet om er zelf over na te denken. Bij elke persoonlijke 

conclusie geldt mijn inziens ook de volgende tekst:

“Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.” (Rom 14:5)


