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Waarom moeten christenen God gehoorzamen? De meeste gelovigen denken aan de eerste
hieronder genoemde reden: We moeten God gehoorzamen omdat we Hem liefhebben.
Dat is natuurlijk waar, maar we staan er versteld van op hoeveel andere manieren God ons
aanspoort Hem te gehoorzamen. Hier volgt een lijst met dertien aanmoedigingen die zijn te vinden in
verschillende delen van het Nieuwe Testament:
1.Wij zouden God moeten gehoorzamen omdat we Hem liefhebben en Hem willen behagen.
Jezus zei: “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden” (Johannes 14: 15) en: “Die Mijn geboden
heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft;” (Johannes 14:21). Als we willen weten wat
het betekent om God lief te hebben, zegt Johannes tegen ons: “Want dit is de liefde Gods, dat wij
Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar” (1 Johannes 5:3).
2.We zouden God moeten gehoorzamen om ons geweten zuiver voor Hem te houden
Paulus zegt dat we niet alleen de regering moeten gehoorzamen om straf te vermijden, maar ook
“om des gewetens wil” (Romeinen 13: 5). In de dagelijkse omgang met anderen betekent dit dat ik
tot op de cent nauwkeurig mijn geld moet verantwoorden, dat ik midden in de nacht tol betaal, ook
al zit er niemand achter het loket, dat ik de wetgeving ten aanzien van copyright naleef als ik uit een
boek kopieer, niet alleen omdat ik bang ben anders betrapt en gestraft te worden, maar ook om een
zuiver geweten voor God te bewaren. Paulus wilde dat het leven van zijn toehoorders vervuld zou
zijn van het soort liefde dat vloeit uit “een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd
geloof” (1 Timotheüs 1:5). Paulus zei zelf dat hij God diende met “een rein geweten” (2 Timotheüs
1:3). Als we bidden, geeft een rein geweten ons vertrouwen op God, omdat Johannes zei: “Indien ons
hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; en zo wat wij bidden, ontvangen wij
van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem” (1 Johannes 3:
21, 22).
3. We zouden God moeten gehoorzamen omdat we allemaal een “vat ter ere” willen zijn
(2 Timotheüs 2:20-21) en steeds meer in Zijn Koninkrijk willen doen.
Paulus zegt dat we lijken op allerlei soorten vaatwerk in een groot huis: “Doch in een groot huis zijn
niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar
sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere,
geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid” (2 Timotheüs 2: 20-21).
Paulus wil dat wij aan onszelf de vraag stellen wat voor soort vat wij in Gods Koninkrijk willen zijn?
Als ik als christen mijn gedachten en hart vul met dingen die voor God “ter onere”zijn, dan kan ik
verwachten dat ik een vat ben dat voor vies werk wordt gebruikt (een emmer of een vuilnisbak, of
het voerbakje voor de hond). God gebruikt me nog steeds wel voor Zijn Koninkrijk, maar Hij zal er
weinig goedkeuring aan hechten. Maar als ik me afkeer van de dingen die God eerloos vindt, als ik
alles “ter onere” van mijn ogen weer en uit mijn gedachteleven ban, dan zal ik een zilveren of gouden

schaal zijn in Gods ogen, “een vat ter ere, tot alle goed werk toebereid”. Als we willen dat God ons
voor belangrijke dingen gebruikt, moeten we Hem gehoorzamen in ons leven.
4. We zouden God moeten gehoorzamen omdat we er naar verlangen dat ongelovigen, als zij op
onze handel en wandel letten, tot Christus komen.
Petrus zegt tegen de gelovigen dat hun goede gedrag hun verdediging is tegen lasterpraatjes. Goed
gedrag leidt vaak tot de bekering van hen die eerst tegen hen zijn: “En houdt uw wandel eerlijk onder
de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede
werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking” (1 Petrus 2: 12).
5. We zouden God moeten gehoorzamen omdat we verlangen naar dagelijkse goedkeuring en
zegen van God over ons leven in dienstbaarheid aan Hem.
Het gaat hier over twee heel verschillende dingen. Aan de ene kant moeten we nooit tegen
ongelovigen zeggen dat ze gered kunnen worden door te proberen God te gehoorzamen, “Want
zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek” (Galaten 3:10), “en dat niemand
door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar;” (Galaten 3: 11), “Want de bezoldiging
der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen
Heere” (Romeinen 6: 23). Wij ontvangen vergeving van zonden niet door werken maar door alleen op
Christus te vertrouwen.
Aan de andere kant aarzelen de auteurs van het Nieuwe Testament niet tegen de gelovigen te
zeggen dat God ons in dit leven zal zegenen als we in ons leven Hem gehoorzaam zijn. Petrus zegt
tegen de gelovigen dat zij “Geen kwaad voor kwaad moeten vergelden, of schelden voor schelden,
maar zegent daarentegen;..opdat gij zegening zoudt beërven” (1 Petrus 3:9). Als bewijs voert hij
Psalm 34 aan, en past deze toe op alle christenen:
“Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn
lippen, dat zij geen bedrog spreken; Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede
en jage denzelven na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun
gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen”(Psalm 34: 10-12).
Hij wil dat we aan ons zelf de vraag stellen of wij willen dat de Heere op ons neerziet, dat Hij onze
voetstappen leidt en ons werk iedere dag wil zegenen. Wil ik dat de Heere een open oor heeft voor
mijn gebed? Wil ik “goede dagen zien?” Dat willen we natuurlijk allemaal wel! Dan zegt Petrus dat
‘we moeten afwijken van het kwade en het goede moeten doen’. Wat een stimulans om in
gehoorzaamheid te gaan leven! Als we gehoorzaam zijn aan Gods Woord, zegt Petrus dat we Gods
gunst en zegen over ons leven in dienstbaarheid mogen verwachten.
6. We zouden God moeten gehoorzamen omdat we er van harte naar streven Gods ongenoegen en
straffen over ons leven te vermijden.
Natuurlijk, God heeft ons lief, maar op hetzelfde moment kan Hij ook misnoegd over ons zijn. Jezus
zegt: “Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u” (Openbaring 3: 19).
Paulus waarschuwt ons: “En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot
den dag der verlossing” (Efeze 4:30). Eigenlijk is het zo, dat als God ons níet kastijdt dat betekent dat

Hij ons niet liefheeft: “Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die
Hij aanneemt”(Hebreeën 12: 6).
Er zijn zoveel predikanten in erge zonden gevallen, terwijl ze nalieten rekening te houden met Gods
straffen en de terugtrekking van Gods zegen over hun leven. Wat is er kostbaarder dan Gods zegen?
En als Gods zegen is weggevallen, hoe is het dan met onze bediening en ons leven gesteld?
7. We zouden God moeten gehoorzamen omdat we verlangen naar een grotere beloning in de
hemel.
Paulus legt aan de Corinthiërs uit dat er één reden is waarom hij altijd probeerde God te behagen:
“Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te
zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een
iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij
kwaad” (2 Corinthe 5:9). Ook zei hij tegen hen dat ze het werk van de Heere met zorg moesten doen,
want het zou allemaal op de laatste dag de vuurproef moeten doorstaan: “ Zo iemands werk blijft,
dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal
schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur” (1 Corinthe 3: 14, 15).
8. We zouden God moeten gehoorzamen omdat we verlangen inniger met Hem om te gaan.
Jezus zegt: Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien”( Mattheüs 5: 8), en Johannes zegt
ons dat we in Christus zullen blijven, en Hij in ons, als we in gehoorzaamheid naar de geboden van
Christus leven: “En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen
wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft” (1 Johannes 3: 24).
9. We zouden God moeten gehoorzamen omdat we ernaar uitzien dat engelen God verheerlijken
om onze gehoorzaamheid.
Toen Paulus Timotheüs met kracht gebood om ouderlingen die gezondigd hadden niet te
bevoorrechten, herinnerde hij hem eraan dat hij dit zegt “voor God, en den Heere Jezus Christus, en
de uitverkoren engelen” ( 1 Timotheüs 5: 21). Engelen zouden er op toezien of Timotheüs Paulus’
bevel zou gehoorzamen.
10. We zouden God moeten gehoorzamen omdat gehoorzaamheid het beste voor ons is.
God is een goede God Die Zijn kinderen innig liefheeft. En deze goede God, deze al-wijze Schepper,
heeft ons geen geboden gegeven om ons kwaad te doen, maar Zijn geboden zijn er voor ons bestwil!
Als we in gehoorzaamheid leven, ontdekken we in de praktijk van alledag steeds meer dat Gods wil
“goed, en welbehagelijk en volmaakt” is (Romeinen 12:2).
11. We zouden God moeten gehoorzamen omdat dit meer zekerheid van onze redding geeft.
Johannes zegt: “En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren”
(1 Johannes 2:3). Petrus schrijft in 2 Petrus 1 aan zij lezers dat zij hun ”roeping en verkiezing vast
moeten maken” door steeds weer godvruchtige deugden in praktijk te brengen, zoals geloof,
rechtschapenheid, kennis, zelfbeheersing, standvastigheid, godvrezendheid, broederlijke
genegenheid en liefde (vs 5-7). Als we in ons leven dag in dag uit God gehoorzamen, zien we het

begin van een karakterontwikkeling die op die van Christus lijkt, en God werkt dat in ons. Dat geeft
ons een diep ervaren verzekering van onze redding.
12. We zouden God moeten gehoorzamen omdat ons hart zich verheugt in de goedheid van Zijn
geboden, en omdat ons hart zich verheugt en verblijd om recht te doen.
In het Oude Testament mocht David zeggen: “Ik heb lust, o mijn God! Om Uw welbehagen te doen;
en Uw wet is in het midden mijns ingewands” (Psalm 40: 8). En de dichter van Psalm 119 mocht
zeggen: “ Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag” (Psalm 119: 97). Als deze
Oudtestamentische gelovigen zo innig Gods wet mochten liefhebben, moeten wij dan vandaag Gods
geboden zelfs niet nog méér liefhebben, en zelfs naar volmaaktheid willen streven?
13. We zouden God moeten gehoorzamen omdat gehoorzaamheid een voorafschaduwing is van
het soort leven dat we in de hemel zullen hebben.
Een van de redenen dat wij aan de hemel denken, is dat daar geen kwaad meer zal zijn. Wij zien uit
naar “nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont” (2 Petrus 3: 13). Als
we de geboden die God ons vandaag heeft gegeven gehoorzamen, dan is er op dit moment al iets
hemels in ons leven, dan ervaren we íets van de vreugde die in de toekomende eeuw volmaakt zal
zijn.
Waarschijnlijk zijn er mensen die meer redenen uit het Nieuwe Testament kunnen aanvoeren om
gehoorzaam te zijn; het zijn wonderlijke bemoedigingen voor ons. Wat is God wijs, dat Hij ons zó’n
rijke verscheidenheid aan redenen aanreikt om Hem te gehoorzamen! En dit alles is voor ons eigen
bestwil! Nooit moeten we denken dat gehoorzaam zijn aan God een knellende last is, want Jacobus
noemt Gods wet “de wet der vrijheid” (Jacobus 2:12), en Johannes zegt: “en Zijn geboden zijn niet
zwaar” (1 Johannes 5:3)
Misschien dat iemand in dit betoog de werking van de genade mist. Als we het hebben over
gehoorzamen, ís genade overal aanwezig. Het is enkel genade van God die ons in staat stelt in
Christus vergeving van onze zonden te verkrijgen, “want uit genade zijt gij zalig geworden door het
geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme” (Efeze 2: 8,9).
Het is alles uit genade alleen, en God verdient alle lof.
Maar genade moet nooit tegenover gehoorzaamheid worden geplaatst, en het Nieuwe Testament
gebruikt nooit genade als reden om gehoorzaamheid te ontmoedigen, of om ons te laten denken dat
gehoorzaamheid niet belangrijk is. Het is eerder zo, dat genade ons in staat stelt God te
gehoorzamen, opdat we veel zegen ervaren als we elke dag gehoorzamen.
(Dit artikel is een bewerking van het boek van Wayne Grudem ‘Systematic Theology: An Introduction
to Biblical Doctrine (Zondervan, 1994), blz. 757-758.)

