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Na de rechters komen de koningen. 
Dan wordt Israël een theocratie. 

Althans, zo wordt het vaak gezegd. 
Maar mag je de staatsvorm van het 
oude Israël zo noemen? Theocratie is 
een staatsvorm waarin de godheid de 
rechtstreekse gezagsdrager is. Zo werd 
in Egypte de farao beschouwd als de 
zoon van de zonnegod. 

In onze tijd wordt met theocratie 
een bestuursvorm aangeduid waarin 
geestelijken de macht hebben. Een 
voorbeeld is het huidige Iran. De 
president van het land moet zich laten 
leiden door de hoogste geestelijke. De 
hoogste ayatollah heeft zowel geeste-
lijke als wereldlijke macht. En daar waar 
de geestelijke en de wereldlijke macht 

in één hand zijn, ontstaat geestelijke 
dictatuur. De overheid bepaalt hoe de 
onderdanen het geloof moeten bele-
ven. In Teheran is er bijvoorbeeld een 
strenge controle op de kleding van 
vrouwen en meisjes. 

Hoe was het in het Israël van de ko-
ningen gesteld? Je zou kunnen zeggen 
dat het oude Israël sterk lijkt op een 
theocratie omdat kerk en staat samen-
vallen. Het sabbatsgebod moet in het 
hele land en door alle mensen worden 
onderhouden. Er is geen seculiere 
ruimte in Israël. Overal en voor ieder-
een gelden de mozaïsche wetten.
Toch was Israël niet een theocratie 
zoals het huidige Iran. In Israël waren 
de geestelijke en de wereldlijke macht 
nadrukkelijk van elkaar gescheiden. Zo 
moest de koning zich houden aan het 
wetboek met de regels voor de koning 
(Deut. 17:18-20). Koning Jerobeam 
ging dan ook buiten zijn boekje  

toen hij als priester offers bracht 
(1 Kon. 12 en 13).

De wereldlijke en geestelijke macht zijn 
niet veilig in de hand van één zondig 
mens. Op deze regel kennen we slechts 
één uitzondering. En dan gaat het om 
Melchisedek, de koning van Salem die 
priester was van God, de Allerhoogste 
(Gen. 14). In zijn hand is de geestelijke 
macht veilig. Hij is de vredevorst die van 
zijn macht geen misbruik maakt. En dan 
begrijpen we ook beter waarom de Heer 
Jezus priester naar de ordening van Mel-
chisedek wordt genoemd (Heb.7).
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Meer over de verhouding tussen staat en 
kerk is te lezen in Leerhuis ‘De verhou-
ding kerk en staat, bij christendom en 
islam’ op www.steunpuntbijbelstudie.nl. 

Israël een theocratie?
‘In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed 
was.’ Zo eindigt het boek Rechters. En om het volk te bewaren voor een totale 
geestelijke ondergang heeft de HEER van tijd tot tijd rechters laten optreden.
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De overheid bepaalt 
hoe de onderdanen het 
geloof moeten beleven


