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  Ebenezer Erskine 

 

 

Het koninkrijk van God binnen de ziel van de mensen  

 

(3e preek) 

 

Luk. 17 vs 21 - Want ziet het koninkrijk Gods is binnen ulieden 

 

Deze tekst volgens onze verdeling in de twee voorgaande preken verhandeld hebbende, zullen 

wij nu als zevende punt het geheel toepasselijk verhandelen. 

 

Het eerste gebruik zal zijn tot onderrichting. 

1e Ziet hieruit de rijkdommen van de liefde Gods en de vrijheid van Zijn genade daarin, dat Hij 

Zijn koninkrijk opricht in het snoodste deel van de ganse schepping Gods, namelijk in het hart 

van een zondaar, dat arglistig is meer dan enig ding, ja dodelijk: de zetel van de zonde en de 

duivel, van hoogmoed, vijandschap en ongeloof. O hoe vrij is de genade van God! "Zijn wegen 

zijn niet onze wegen, en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten." Is dit naar de wijze van de 

mensen? Neen, het is een weg, die God alleen eigen is. 

 

2e Ziet hieruit waarom de gelovigen zo hoog bij God geacht zijn boven de overige mensen in de 

wereld, en waarom Hij zoveel zorg voor hen heeft boven anderen. Hij bestraft koningen om 

hunnentwil. Hij heeft mensen gegeven in hun plaats, en volken in plaats van hun ziel. Hij 

maakt al de instellingen van het Evangelie geschikt tot hun opbouwing, en Hij geeft apostelen, 

profeten, evangelisten, herders en leraars, tot hun volmaking. Hij berekent en regelt Zijn geheel 

voorzienig bestuur tot hun voordeel. "Hij vaart op de hemel tot hun hulp, en met zijn hoogheid 

op de bovenste wolken" (Deut. 33:26). Hoe komt dit toch, dat er van hen zoveel meer werk 

gemaakt wordt dan van anderen? Wel, het koninkrijk Gods is binnen hen, en u weet, dat een 

koning alles bestuurt tot het welzijn van zijn koninkrijk. 

 

3e Ziet hieruit hoe verkeerd zij handelen, die in de regering van de zaken van Zijn zichtbaar 

koninkrijk op aarde, de groten van de wereld voortrekken boven de kleinen van Christus. Dit 

moet een gevaarlijke dwaling zijn, dat men hen, die het koninkrijk Gods binnen zich hebben 

opzij zet en van de voorrechten van het koninkrijk ontbloot; en dat men zulken, in wier harten 

misschien de zonde de duivel en de wereld heersen, voortrekt, omdat de voorzienigheid hun 

iets meer van de rijkdommen van de wereld heeft gegeven dan hun naasten. Wie zijn zo 

geschikt om ambtsdragers in het koninkrijk van Christus te verkiezen als zij, die het koninkrijk 

van Christus binnen zich hebben? Ik vrees, dat er, eer alles geschied is, een droevige afrekening 

zal zijn voor de beledigingen, die hun zijn aangedaan, die "God heeft verkoren, om rijk in het 

geloof en erfgenamen van het koninkrijk te zijn," al zijn zij arm in deze wereld. Misschien zullen 

sommigen denken, dat er geen noodzaak is om over deze dingen te spreken: doch, vrienden ik 
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ben van een ander gevoelen, en zal dat door genade zijn, totdat ik zie, dat de vossen gevangen 

zijn, die de wijngaarden verdorven hebben, en nog verderven. 

 

4e Ziet hieruit het onderscheid tussen het koninkrijk van Christus en de koninkrijken van de 

wereld. Andere koninkrijken regeren over de lichamen en tijdelijke zaken van de mensen, doch 

het koninkrijk van Christus heeft betrekking op de geest en het geweten. Zij, die de 

onderdanen van Christus iets opdringen, dat onbestaanbaar is met Zijn wetten en vrijheden, 

maken inbreuk op de rechten van Christus, zij doen Zijn koninkrijk geweld aan, en die dat 

doen zullen daarvoor boeten: "Het zou hun nutter zijn, dat een molensteen om hun hals gedaan 

ware, en zij in de zee geworpen, dan dat zij een van deze kleinen zouden ergeren" (Luk. 17:2), 

die het koninkrijk Gods binnen hen hebben. Hij zal het kwalijk nemen. 

 

5e Ziet hieruit, dat God inzake de godsdienst voornamelijk op het hart ziet: (Psalm 51:8) "Ziet, 

Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste." Vrienden, al onze vertoning van een belijdenis, 

ons lezen, horen, avondmaal houden, zonder dat, is maar als het offeren van zwijnenbloed op 

Gods altaar. 

 

6e Ziet hierin een goede reden waarom de heiligen Gods moeten toezien, dat zij voorzichtig 

wandelen, en heilig zijn in al hun wandel. Zij moeten waken en bidden, en op de wacht staan 

tegen alle zonde in hart en leven, en alle schijn van kwaad vermijden. Het koninkrijk Gods toch 

is binnen hen, en zouden zij geen goede reden hebben om te waken en wacht te houden tegen 

alles wat de vrede van het koninkrijk kan verstoren en verontrusten. De vrede van een 

koninkrijk is een zeer kostbare zegen. O vrienden, waakt tegen alle zonde, in welke gedaante zij 

ook mag voorkomen en zich voorstellen, want zij zal de vrede van het koninkrijk verbreken; en 

indien deze vijanden in het minst worden te woord gestaan, zullen zij het ganse koninkrijk van 

haar dreigende blikken doen beven. 

 

7e Ziet waarom getrouwe leraars in barensnood zijn voor de bekering van zondaren. Zij hebben 

er belang bij, dat het koninkrijk van de satan wordt omvergeworpen, en het koninkrijk Gods in 

de ziel van de hoorders wordt opgericht. 

 

8e Ziet hieruit hoe het komt, dat de heiligen en de getrouwe dienaars van Christus het zullen 

opnemen voor de rechten van Christus en de voorrechten van Zijn onderdanen, al is het, dat zij 

zich daardoor aan grote gevaren blootstellen. Het koninkrijk Gods is binnen hen en daarom 

kunnen zij het niet laten te ijveren voor hun Koning en Zijn rechten. Er zijn heden ten dage 

mensen, die zover gekomen zijn, dat zij denken en zeggen, dat die helden, die in de laatste 

tijden van vervolging geleden hebben, als een troep dwazen gestorven zijn, wanneer zij hun 

leven konden redden, door te zeggen: "God behoede de koning", en dat weigerden te doen. 

Wilt u weten waar het bij hen om ging? Door parlementswetten waren de rechten van Sions 

Koning weggenomen, en op het hoofd van koning Karel en van koning Jacobus gezet, en zij 

verklaarden "Dat zij in alle zaken, niet alleen de burgerlijke, maar ook de geestelijke, het hoofd 

waren." En zij konden in hun gewetens geen vrijheid vinden te bidden, dat God een man zou 

behoeden, die zich gewelddadig de rechten van Christus, de Koning van Sion, aanmatigde, 

wiens koninkrijk zij binnen zich hadden; en dat voornamelijk, omdat zij wisten, dat de vijand 

dit bidden in die bewoordingen zou uitleggen als een gebed, voor hun welzijn en hun 

voorspoed in zo'n goddeloze weg. Vrienden! Zij, die heden ten dage op die manier daarover 

praten, kennen weinig ware teerheid van het geweten, of ware ijver voor de eer van Christus als 

het enig Hoofd en de Koning van Zijn Kerk. 
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9e Ziet hieruit wat de ware oorsprong van reformatie in een kerk, of in een land is, en ook wat 

de bron is van verval en afwijking. Wanneer de Geest des Heeren het koninkrijk Gods van 

binnen opricht, in het bijzonder in de harten van overheden of leraars, mannen van gezag en 

invloed, dan gaat het werk van reformatie voorspoedig vooruit, dan neemt men van harte het 

opbouwen van Sion in handen, dan is een ieder bereid mee te helpen aan het oprichten van de 

Hoofdsteen des hoeks. Doch wanneer het koninkrijk Gods niet van binnen is, dan heeft men 

geen hart of handen voor het werk des Heeren, en begint men met vleselijk wijsheid en 

berekening, hetwelk het bouwen schaadt en verijdelt, in plaats van het te bevorderen. Wat 

deed, in het jaar 1638 en het daaraanvolgende jaar, parlementen en kerkvergaderingen, en 

mensen van alle standen, zo zuiver te werk gaan, om een werk van reformatie aan te vangen, en 

zich met een plechtig verbond te verbinden, het voort te zetten? En wat is de oorzaak, dat het 

werk nu zo langzaam vordert? Als de mensen, in het bijzonder de mannen van invloed en 

macht, het koninkrijk Gods binnen zich hadden, hetwelk, helaas! tegenwoordig zo gemist 

wordt, er zou niet zoveel pleisteren met loze kalk zijn, als er nu is. O vrienden! Als u graag zoudt 

willen zien, dat het werk des Heeren in het land weer mocht gedijen, bidt dan, dat dezelfde 

Geest van omhoog mag worden uitgegoten, dat Hij het fondement van het werk mag leggen, 

door Zijn koninkrijk op te richten in de harten van koningen, edellieden, geleerden, leraars, 

ouderlingen, en alle klassen van mensen in het land; dan zou Hij het hart van de kinderen 

terugbrengen tot de vaders, en wij zouden mogen verwachten, dat wij de Kerk van Christus in 

dit land zouden zien, "uitziende als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, 

schrikkelijk als slagorden met banieren" (Hoogl. 6:10). 

 

10e Ziet hier dan ook een goede reden, waarom eerlijke lieden, die een beginsel van ware 

genade hebben, zich niet kunnen onderwerpen aan de bediening van indringers, die langs een 

andere weg in Gods huis komen dan door de deur van een wettige roeping en bevestiging, en 

waarom zij bezwaar maken zich te verenigen met hen, die zulke mensen bij de hand nemen, of 

hen helpen en aanmoedigen in hun indringing. Mensen, die het koninkrijk Gods binnen hen 

hebben, kunnen er niet over denken de bewaring en de belangen van het koninkrijk Gods op 

te dragen aan mensen, die geen roeping en opdracht van de Koning hebben; zij kunnen nooit 

denken, dat dezulken, die zich in de priesterlijke bediening indringen om een beet brood, er 

zich veel over zullen bekommeren, of het onzichtbaar koninkrijk van Christus, dat binnen de 

mens is, of Zijn zichtbaar koninkrijk, opgebouwd en bevorderd wordt. Ik vrees, dat er heden 

velen onder ons zijn, die hun handen vuilmaken met dit soort van dingen, en als deze schoen 

iemand past, die mij nu hoort, laat hem die dan aantrekken. 

 

11e Ziet hieruit de ware bron en de grondslag van ijver voor de openbare zaak en het belang van 

Christus; die is gelegen in de oprichting van het koninkrijk Gods binnen de ziel. Wat is de 

oorzaak, dat de ijver van Gods huis sommigen van de heiligen verslindt? Hoe komt het, dat zij 

Jeruzalem verheffen boven het hoogste van hun blijdschap, en gereed zijn hun tijdelijk al op te 

offeren voor de publieke zaak van Christus in het land of de plaats waar zij wonen? Wel, de 

oorsprong van hun ijver is hierin gelegen, dat zij het koninkrijk van Christus binnen hen 

hebben gekregen. Vrienden, vergunt mij u ronduit te zeggen, dat in het goede altijd te ijveren 

goed is; het is goed u, in zoverre als u Zijn zaak kent, aan de zijde des Heeren te voegen, doch 

wacht u, dat u er iets op zoudt stellen, dat u aan de rechte zijde van het geschil staat; want, 

mensen kunnen een ijver tot God hebben, maar niet met verstand, en daarom in Gods 

schatting maar weinig uitrichten. Men kan roepen: "Des Heeren tempel, des Heeren tempel, 

des Heeren tempel zijn deze," en zich zeer druk maken over de openbare belangen van de kerk, 

en nochtans een inwendig beginsel, en een uitwendige praktijk, die in overeenstemming zijn 

met zo'n belijdenis, missen. De Heere verklaart, dat dezulken "een rook in Zijn neus zijn, een 

vuur de gansen dag brandende." 
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Het tweede gebruik van deze leer zal zijn een woord van vermaning. 

1e Aan allen in het algemeen. 

Is het zo, dat God een geestelijk en onzichtbaar koninkrijk in de harten en de zielen van Zijn 

volk heeft laat mij u dan vermanen plaats te maken voor de inkomst van "de Messias, de Vorst, 

de Heere der heirscharen de Koning der ere", dat Hij het koninkrijk Gods binnen ulieden mag 

oprichten. Hij heeft verklaard, dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is, het heeft zijn zetel in 

het hart en de ziel. Vrienden! Wij, die dienaars van het Evangelie zijn, komen als herauten van 

deze grote Koning tot u met de eis, dat u zich overgeeft, en de eeuwige deuren van uw zielen 

voor Hem openzet. Misschien zijn er onder u, die denken, dat de woorden van de leraar maar 

wind zijn, dat het een ijdele opeising is zonder gezag: doch het geruis van de voeten van onze 

Meester is achter ons. Daarom, als u naar ons niet wilt luisteren, hoort Hem dan Zelf spreken, 

en gedenkt, dat Zijn woorden tot iedere ziel, hetzij jong of oud, die binnen deze muren is, 

gericht zijn. (Psalm 24:9) "Heft uw hoofden op, gij poorten, ja heft op, gij eeuwige deuren, 

opdat de Koning der ere inga." De eis wordt nog eens herhaald: (vers 9) "Heft uw hoofden op, 

gij poorten, ja heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga." Vraagt u de Naam 

van Hem, op Wiens gezag wij u opeisen, zeggende: "Wie is Hij, deze Koning van ere?" Dan is het 

antwoord op die vraag: (vers 8, 10) "De HEERE, sterk en geweldig: de HEERE, geweldig in de 

strijd. De Heere der heirscharen; die is de Koning der ere. Sela!" Ziet of u Zijn opeising durft 

afwijzen; indien u het doet, bedenkt dan, dat het voor uw rekening en verantwoording zal zijn. 

Doch om deze vermaning een weinig op te helderen en aan te dringen zal ik enkele vragen 

voorkomen en beantwoorden, die tegen zo'n opeising licht zullen worden opgeworpen. 

 

Vraag. Waartoe roept u ons, wanneer u in de Naam van Christus van ons eist, dat wij de eeuwige deuren 

van onze harten en zielen voor hem zullen opheffen? 

Ik antwoord: dit opheffen van de eeuwige deuren van het hart voor de Heere is een van de 

uitdrukkingen van het geloof. Zo lezen wij, dat toen Lydia geloofde, "de Heere haar hart heeft 

geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd" (Hand. 16:14). Zo zegt de 

Heere tot de Laodiceeërs: (Openb. 3:20) "Ziet, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand 

Mijn stem zal horen, en de deur open doen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem 

avondmaal houden, en hij met Mij," Zo ook wordt hier het geloven in Christus een opheffen 

genoemd van de poorten of deuren van het hart voor de Koning der ere. Nu wanneer een 

zondaar in hem gelooft, wordt er drieërlei deur voor Christus geopend. 

(1.) De deur van het verstand moet geopend worden, om Hem te kennen, en de weg van de 
zaligheid door Hem te verstaan. Het geloof is dan ook niet een blinde, maar een ziende 

genade. "Ziet op Mij, wendt u naar mij toe, wordt behouden. Uw ogen zullen de Koning 

zien in Zijn schoonheid." Het oog des verstands is gesloten en door de satan, de god van 

deze eeuw, verblind, doch in het geloven wordt het geopend, om "te zien de heerlijkheid 

des Heeren, het sieraad van onze God. " 

(2.) De deur van de wil wordt geopend, zodat men hem aanneemt als Profeet, Priester en 
Koning, "tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking." (Psalm 110:3) "Uw volk zal zeer 

gewillig zijn op de dag Uwer heirkracht." De wil omhelst, in het geloven, de openbaring, die 

in het Woord van Hem en door Hem gedaan wordt. De gelovige neemt Hem aan als 

Profeet, onderwerpt zich aan Zijn rechtvaardigheid, als zijn enige toevlucht tegen de 

aanklacht van de heilige wet, en ontvangt de wet uit Zijn mond als zijn enige Koning en 

Wetgever. 

(3.) De deur van de genegenheden wordt voor Hem open gedaan. De liefde, blijdschap, lust en 
begeerte van de ziel moeten in Hem rusten en op Hem uitlopen als het hoogste en alles 

vergoedende goed van de ziel, zeggende: "Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U 
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lust mij ook niets op de aarde." Zodat, wanneer wij u toeroepen, dat wij de eeuwige deuren 

voor de Koning der ere moet opheffen, dan vermanen wij u, dat u uw ganse ziel, uw 

verstand, wil en genegenheden aan Hem zult overgeven; en wanneer u dat doet, komt Hij 

in, en richt Zijn koninkrijk binnen u op. 

 

Omdat wij nu niet met stokken en blokken te doen hebben, maar met verstandige en redelijke 

schepselen, daarom moeten wij met u handelen met redelijke argumenten, om de deuren van 

uw harten voor de Heere Jezus open te doen, want dat is de weg waarin Hij de ziel overreedt en 

bekwaamt Hem te ontvangen. O vrienden, ziet op tot de Heere, dat de medewerkende kracht 

van Zijn Geest met het gesprokene mag samengaan, 

 

1. Overweegt dan Wie Hij is, Die u roept, om Hem in te laten. Het is niemand anders dan "de 

Heere der heirscharen, de Heere machtig in de strijd; Hij, die doet naar Zijn wil met het heir 

des hemels en de inwoners der aarde." Doch opdat niet deze ontzaglijke en verschrikkelijke 

Naam u bevreesd maakt, beziet Zijn Naam, zoals die uitgeroepen is: (Exod. 34:6) "Als nu de 

HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en 

genadig, lankmoedig, en groot van weldadigheid en waarheid, Die de weldadigheid bewaart aan 

vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding, en zonde vergeeft." O vrienden, de 

onkunde van die openbaring van zichzelf van een troon van de genade, of zoals Hij in Christus 

is, versterkt de vijandschap van het hart tegen God. Wij maken een bevatting van Hem als een 

onverzoenlijke en onverbiddelijke God, en door die voorstelling van Hem wordt de natuurlijke 

vijandschap tegen God versterkt, en door de onwetendheid van God worden wij geheel van 

Hem vervreemd. Hij is, in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Wanneer God gezien 

en beschouwd wordt in de spiegel van het Evangelie, ziet men, dat Hij een God van genade, 

goedertierenheid, liefde, en in elk opzicht beminnelijk is. Dit gezicht veroorzaakt, dat men het 

hart voor Hem opent. Vandaar is het, dat God in het Woord zoveel moeite doet om de 

vooroordelen weg te nemen, die de zondaars tegen hem hebben opgevat; dat Hij in de Persoon 

van de eeuwige Zoon van God onze natuur heeft aangenomen, en onder ede verklaart, dat Hij 

ons niet ongenegen is: "Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de 

dood des goddelozen." 

 

2. Overweegt in welk karakter of in welke hoedanigheid Hij inkomt, wanneer de eeuwige 

deuren van het hart voor Hem geopend zijn. Hij komt in de hoedanigheid van een wettige 

eigenaar. De zonde, de duivel en de wereld zijn maar indringers; het hart is Gods eigendom; Hij 

had daar Zijn zetel voordat de zonde inkwam, waarom zou Hij dan het Zijne niet hebben? Hij 

komt in de hoedanigheid van een Beschermer, en als Koning is Hij verplicht Zijn koninkrijk in 

de ziel te beschermen. Hij beschermt de ziel tegen alle aanklachten en beschuldigingen van de 

wet, zeggende, dat er voor die mens geen verdoemenis is. Hij beschermt tegen de briesende 

leeuw, die u zoekt te verslinden: "de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten 

verpletteren." Hij beschermt tegen de boosaardigheid van de wereld: In de wereld zult gij 

verdrukking hebben, doch in Mij zult gij vrede hebben. Hebt goede moed, ik heb de wereld 

overwonnen", Hij komt in de hoedanigheid van een rijke Schatmeester: "Alles is uwe. Mijn God 

zal naar Zijn rijkdom vervullen alle uw nooddruft, in heerlijkheid door Jezus Christus." Hij 

komt in de hoedanigheid van een wijze Bestuurder, Die u verzoekt al uw zorgen op Hem te 

werpen. De Koning neemt de last van al de zaken van het koninkrijk op zich. 

 

3. Overweegt de voordelen, die er voor u uit zullen voortvloeien als u de eeuwige deuren voor 

de Koning der ere opendoet. Hij zal Zijn koninkrijk binnen ulieden oprichten. Ik heb u in het 

leerstellig gedeelte gezegd welk soort van koninkrijk het is, dat Hij in de ziel opricht. In één 

woord, de Koning der ere zal in u wonen en onder u wandelen; Hij zal u tot een Vader zijn, en 
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al de voorrechten van de kinderen zullen uwe zijn: "De Heere is een zon en schild, de Heere zal 

genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid 

wandelen." 

 

4. Overweegt het uiterste gevaar van te weigeren hem open te doen, zolang het koninkrijk der 

ere niet binnen ulieden is.  

(1.) U bent onder de macht van de duisternis: er is een kiel van duisternis in de ziel zolang 
Christus niet is binnen gelaten  

(2.) U bent dood in de zonde, onder haar volstrekte macht en heerschappij.  
(3.) U bent onder het gebied van de duivel, de god van deze eeuw: hij heeft een wettig recht u 

hier te verzoeken, en hiernamaals te pijnigen.  

(4.) U ligt onder de vloek van God, en de toorn Gods blijft op u: en hoe zult u die last kunnen 
dragen? 

 

5. Overweegt hoe genegen Hij is Zijn koninkrijk binnen ulieden op te richten, en hoe afkerig 

Hij is een weigering aan te nemen.  

(1.) Hij roept om binnengelaten te worden: "Mijn zoon, geef Mij uw hart."  
(2.) Hij klopt en herhaalt Zijn kloppen en roepen telkens weer. Ziet hoe dikwijls zij herhaald 

worden in Jes. 55:1-13.  

(3.) Hij wacht op een toestemmend antwoord van de zondaar; Hij wacht om genadig te zijn: Hij 
wacht totdat Zijn haarlokken vervuld zijn met nachtdruppen. Hij is, als het ware, genegen 

de zaak met zondaren te bespreken en al hun tegenwerpingen te beantwoorden. 

 

Tegenwerping 1. Zegt de zondaar: Ik ben zo'n schuldig zondaar en mijn zonden zijn zo verzwaard, dat 

Hij nooit Zijn koninkrijk in mijn hart zal komen oprichten.  

Het antwoord des Heeren is: "Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 

sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Ik, Ik ben het, Die uw 

overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet." 

 

Tegenwerping 2. Zegt de zondaar: Ik ben ellendig, jammerlijk, blind, arm en naakt. 

De Heere antwoordt: "Ik raad u, dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur, 

opdat gij rijk mag worden; en witte klederen opdat gij mag bekleed worden, en de schande van 

uw naaktheid niet geopenbaard wordt; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zien moge. 

 

Tegenwerping 3. Waartoe dient dit alles? Ik heb geen macht om mijn hart voor hem open te doen. 

Antwoord. "Hij is het, die in u werkt beide het willen en het werken." Indien u wilt zal u geen 

macht ontbreken. De schuld wordt in de schrift op de wil gelegd: (Matth. 23:37) "Hoe 

menigmaal heb Ik u willen bijeenvergaderen, en gijlieden hebt niet gewild." 

 

Tegenwerping 4. Ja, dat is zo, mijn wil is als een ijzeren zenuw, als een steen, die niet wil zwichten. 

Ik antwoord: Pleit in dit geval op de belofte: (Ezech. 36:26) "Ik zal het stenen hart uit uw vlees 

wegnemen, en zal u een vlezen hart geven." En op de belofte: (Psalm 110:3) "Uw volk zal zeer 

gewillig zijn op de dag Uwer heirkracht." 

 

Tegenwerping 5. Wat indien ik niet uitverkoren ben? 

Ik antwoord; Daarmede hebt u in de eerste plaats niets te maken. Geef Hem uw hart over en u 

zult uw verkiezing weten, en dat Hij u waarlijk "heeft liefgehad met een eeuwige liefde." 

Ik zal deze vermaning met een paar raadgevingen besluiten. Zou u het koninkrijk Gods wel 

binnen ulieden willen hebben? 
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1. Weest dan overtuigd, dat van nature de duivel zijn koninkrijk binnen ulieden heeft en dat 
iedere gedachte en overlegging van uw harten boos is. Hier ligt de breuk: de mensen 

beelden zich in, dat hun harten God goedgezind zijn, zolang zij niet overtuigd zijn, dat hun 

harten dodelijk boos zijn, en zolang dat zo blijft, wanhoop ik, dat u ooit iets goeds door het 

Evangelie zult verkrijgen. Die ijdele overlegging moet worden neergeworpen; benaarstigt u 

daartoe de wet te leren kennen in haar heiligheid en geestelijkheid. 

2. Ontvangt het woord des Konings en geeft het een goed onthaal, want dat is de staatsiekoets 
van de Koning waarin Hij Zijn intocht doet; wij ontvangen de Geest door het gelovig horen, 

dat is het wapen waarmee Hij zondaren aan Zich onderwerpt. 

3. Beschouwt veel de heerlijkheid van Christus, want het gezicht van Hem doet het hart 
opengaan: "En wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een 

spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld van gedaante veranderd, van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest." 

4. Zendt die smeekbede op, die Hij in uw mond gelegd heeft: "Uw koninkrijk kome." O Hij zal 
zeker de smeking horen, die Hij Zelf voorschrijft, en gelooft, dat Hij die verhoren zal, omdat 

Hij haar zelf heeft samengesteld. O worstelt door het geloof, pleitende op Zijn belofte. 

5. Geeft Hem de sleutel van het hart in handen, en pleit ernstig, dat Hij die mag omdraaien, 
en dringt krachtig bij Hem aan met het woord van zijn belofte: "Uw volk zal zeer gewillig 

zijn op de dag van Uw heirkracht." Vrienden! Trekt u niet terug onder voorwendsel van 

onvermogen, want Hij is zo bereid in uw hart te komen en Zijn koninkrijk binnen ulieden 

op te richten, dat Hij gewillig is het ganse werk op Zich te nemen. Hij zegt, dat het onze 

plicht is, maar, dat Hij het werk wil doen: "Werkt uws zelfs zaligheid met vrees en beven. 

Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken. naar Zijn welbehagen " 

(Filip. 2:12,13). 

 

2e Ik zal nu nog een enkel woord spreken tot gelovigen, die het koninkrijk Gods binnen zich 

hebben.  

U, die door de kracht van het eeuwig woord en de Geest van Christus tot de beslissing bent 

gekomen, u te onderwerpen aan het gezag van Hem, Die God tot Koning heeft gezalfd over 

Sion, de berg van Zijn heiligheid, zeggende: "De Heere is mijn Koning, de Heere is mijn 

Rechter, de Heere is mijn Wetgever;" zijn de sterkten van uw verstand, uw wil en uw 

genegenheden gevangen geleid tot de gehoorzaamheid van Christus? Is dit het geval? dan heb ik 

voor u:  

(1.) Een woord van vertroosting, en (2.) van raadgeving en vermaning. 

 

(1.) Een woord van vertroosting en bemoediging tot ulieden, die het koninkrijk Gods binnen u 

hebt. Hier is grond van vertroosting, dat, gelijk Zijn zichtbaar koninkrijk zal voortduren tot aan 

het einde van de tijd, zo ook Zijn onzichtbaar koninkrijk, of het werk van de genade in uw hart, 

een eeuwig koninkrijk is, dat niet verderfelijk is. De hel en de aarde mogen er invallen, en de 

inwonende zonde mag er opstand verwekken, maar "de poorten van de hel zullen het niet 

overweldigen", zodat het geheel vernietigd wordt. Ik zal u enige beveiligingen of sterke 

voorschansen opnoemen, waardoor dit koninkrijk in het hart bewaard wordt. 

 

1. Het wordt beveiligd door de onveranderlijke liefde Gods. "Bergen zullen wijken, en 
heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken." Het gevoel van Zijn 

liefde mag onttrokken worden, zodat de ziel uitroept: De Heere heeft mij verlaten, en de 

Heere heeft mij vergeten," doch dat zal niet geschieden, "want Hij rust in Zijn liefde, Hij 

verandert niet." 

2. Het voornemen Gods is een edele beveiliging voor de bewaring van dit koninkrijk binnen 
ulieden. (Rom. 7:21) "Zij zijn geroepen naar Zijn voornemen" en de oprichting van het 
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koninkrijk Gods in het hart is de uitvoering van Zijn besluit. (vers 29, 30) "Die Hij tevoren 

verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen, en die heeft Hij tevoren verordineerd den 

beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn." Is het nu mogelijk, dat het voornemen Gods kan 

verijdeld worden? Neen, neen, "de raad des Heeren zal bestaan." De gouden keten van de 

zaligheid kan niet verbroken worden, niet een van de schalmen kan losgemaakt worden. 

"Want die Hij tevoren gekend heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, 

deze heeft Hij ook gerechtvaardigd: en die Hij gerechtvaardigd heeft deze heeft Hij ook 

verheerlijkt." 

3. Het verdrag, dat de Zoon van God van eeuwigheid in de Raad des Vredes met Zijn Vader 
heeft aangegaan, beveiligt dit geestelijk koninkrijk. Toen God de Vader een zeker aantal 

mensen uit het verloren geslacht van Adam aan Christus gaf, nam Hij op Zich Zijn 

koninkrijk binnen hen op te richten, Zijn beeld in hen te herstellen, het werk van 

heiligmaking in hen voort te zetten, totdat Hij hen voor de heerlijkheid had geschikt 

gemaakt; en dat Hij op de laatste dag het koninkrijk aan Zijn Vader zou overgeven, en 

zeggen: "Hier ben ik en de kinderen, die Gij Mij gegeven hebt; Ik stel hen U voor, zonder 

vlek, of rimpel, of iets dergelijks." Op deze verbintenis en onderneming van Zijn Zoon 

beloofde God de Vader, dat Hij Zijn dagen zou verlengen, en dat het welbehagen des 

Heeren door Zijn hand gelukkiglijk zou voortgaan." Zodat de Raad des vredes tussen de 

Vader en de Zoon moet vernietigd worden, voordat dit koninkrijk vernield kan worden. 

4. Het bloed en de gerechtigheid van Christus beveiligen dit koninkrijk. Christus heeft Zich 
een gemeente gekocht en verkregen. Voordat Hij door Zijn Woord en Geest een ziel van 

het ganse geslacht van Adam in bezit kon nemen, betaamde het hem, als hun Borg, het 

gebod te vervullen, de straf van de wet te ondergaan, en Zijn ziel uit te storten in de dood. 

Hij ontvangt het koninkrijk en komt aan de regering ten koste van Zijn koninklijk bloed; en 

kan men veronderstellen, dat Zijn koninkrijk, dat Hij met Zijn hartebloed heeft gekocht, 

zolang Hij een arm heeft om het te verdedigen, door zonde, duivel, of wereld zal worden 

vernietigd? Neen, neen, "Ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in 

der eeuwigheid, en niemand zal dezelven uit Mijn hand rukken." (Joh. 10:28 en 15). Dit 

zegt Hij van Zijn schapen voor wie Hij Zijn leven heeft afgelegd. 

5. Het verbond der genade en van de belofte beveiligt dit koninkrijk Gods binnen ulieden. Dit 
verbond is in alles wel verordineerd en bewaard, en het bevat al het heil van zijn volk. "Het 

verbond Mijns vredes zal niet wankelen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen, 

dat uit Mijne lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen." Ziet hoe het werk van de genade 

door dit verbond beveiligd is: (Jer. 32:39) "En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, 

om Mij te vrezen; (vers 40) en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter 

hen niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vrees in hun hart geven, dat zij 

niet van Mij afwijken." 

6. De krachtdadige roeping, waarmee de Heere u geroepen heeft tot Zijn koninkrijk en Zijn 
heerlijkheid. Hij heeft u geroepen uit de macht van de duisternis, en overgezet in het 

koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde; en deze roeping beveiligt en verzekert het bezit van 

dit Koninkrijk Gods binnen ulieden. Want Zijn genadegiften en roepingen zijn 

onberouwelijk. Hoe zou het ook anders kunnen zijn, aangezien Hij hen naar Zijn 

voornemen roept? 

7. Uw vereniging met Christus, gelovigen, verzekert de bewaring en volmaking van dit 
koninkrijk. Het ganse verborgen lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk lid daarvan zal 

volmaakt worden. "Noch dood, noch leven, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 

zullen u en Hem kunnen scheiden." Geen steen zal losgemaakt worden van het fondament, 

dat God in Sion gelegd heeft; de kalk, waarmee de stenen van het gebouw aan het 

fondament zijn verbonden, is zo goed bereid, en Hij en zij zijn zo aan elkaar gehecht, dat 



 9 

het de hel nooit zal gelukken er een van los te maken. Neen, wat God gebouwd heeft zal 

nooit worden afgebroken. 

8. De nieuwe naam, die God u gegeven heeft, verzekert het koninkrijk Gods, beveiligt het 
werk van de genade in de ziel. Hij heeft u, die Hem hebben aangenomen, het recht, de 

macht of het voorrecht, gegeven, kinderen Gods genaamd te worden; en dit is een blijvende 

naam, die nooit doorgehaald zal worden: (Jes. 56:5) "Hun, die Zijn verbond, vasthouden, 

geeft Hij een plaats en een naam in Zijn huis en binnen Zijn muren; een eeuwige naam, die 

niet uitgeroeid zal worden." De zoon blijft eeuwig in het huis; hoewel de dienstknecht er uit 

gezonden wordt als de diensttijd om is. Dat zal dat de zoon niet overkomen: die is een 

erfgenaam. 

9. Het zegel van de Geest beveiligt het koninkrijk Gods binnen ulieden. Van de gelovigen staat 
geschreven, (Ef. 4:30) dat zij "verzegeld zijn tot de dag van de verlossing. Een zegel dient: 

(1.) tot geheimhouding. Mensen zetten hun zegel op iets, dat zij geheim willen houden: daarom is het 
een schending van de wetten van de samenleving, wanneer iemand anders dan hij aan wie hij 

gericht is, een verzegelde brief open breekt.  

(2.) Een zegel wordt gebruikt tot onderscheiding. Kooplieden zegelen hun goederen, opdat 
men weet, dat het de hunne zijn.  

(3.) Een zegel wordt gebruikt tot beveiliging. Privileges dragen tot meerdere zekerheid het 
zegel van de koning, en in dit opzicht zijn de gelovigen verzegeld tot de dag van de 

verlossing. Hij heeft ons verzegeld en het onderpand des Geestes in onze harten 

gegeven. (Ef. 1:13,14) "In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 

met de Heilige Geest van de belofte, hetwelk het onderpand van onze erfenis is." Nu 

deze beveiliging door het zegel des Geestes is onschendbaar, want "het vaste 

fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijne zijn." 

 

10. Het leven van Christus beveiligt dit koninkrijk Gods binnen ulieden: "Ik leef, en gij zult 
leven." Het is niet zozeer de gelovige, die leeft, als wel Christus, Die in hem leeft. Het leven 

van Christus in de hemel wordt besteed aan de veiligheid van het werk van de genade in uw 

ziel. Gelovige, Hij leeft in de hemel als uw Hoofd, uw Man, uw Verlosser, uw Voorspraak 

bij de Vader, en Hij heeft daartoe alle macht in de hemel en op aarde, opdat Hij bekwaam 

zou zijn Zijn koninkrijk van genade te bewaren. Daarom zegt de apostel: (Kol. 3:4) 

"Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult u ook met Hem 

geopenbaard worden in heerlijkheid." 

11. De kracht Gods beveiligt dit koninkrijk Gods binnen ulieden: (Joh. 10:29) "Mijn Vader, 
Die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand 

Mijns Vaders." "Hij", namelijk de gelovige, die het koninkrijk Gods binnen zich heeft, zal 

vastgesteld worden, "want God is machtig hem vast te stellen" (Rom. 14:4). Alsof hij zeide: 

De kracht Gods is zo bezig met de bewaring van het werk van de genade, dat het nooit zal 

omkomen, zolang Gods arm machtig is het te onderhouden. (2 Tim. 1:12) "Want ik weet in 

Wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is mijn pand bij Hem weggelegd te 

bewaren tot die dag." (1 Petrus I 5) "Wij worden in de kracht Gods bewaard door het geloof, 

tot de zaligheid." Daarom, gelovige, mag u zingen en zeggen: (Judas: 24) "Hem nu, Die 

machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijne heerlijkheid in 

vreugde, de alleen wijze God onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en 

macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen." 

 

Doch ik behoef hier niet langer bij bijzonderheden stil te staan; al de eigenschappen Gods en 

de heerlijkheid en eer ervan, zijn betrokken bij de volmaking en de bewaring van dit geestelijk 

koninkrijk. De goedertierenheid Gods, die het deed geboren worden; de wijsheid Gods, die het 

beraamde; de getrouwheid Gods, ja, Zijn heiligheid is verpand voor de bewaring daarvan. Ja, de 
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rechtvaardigheid Gods is betrokken bij de bewaring van dit koninkrijk, want nu de 

rechtvaardigheid volkomen voldoening heeft ontvangen van de Borg, is er een verplichting, zorg 

te dragen voor de bewaring van dit koninkrijk waarvoor het bloedrantsoen betaald is. Zodat u 

ziet hoe goed dit geestelijk koninkrijk beveiligd is tegen alle pogingen om het te verderven. Is dit 

niet een onuitsprekelijke grond van vertroosting voor u, in wiens zielen door de Geest des 

Heeren het fondament gelegd is? De Apostel spreekt er over als een heerlijke grond voor de 

Filippenzen: (Hoofdstuk 1:6) Vertrouwende ditzelve dat Hij, Die in u een goed werk begonnen 

heeft dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus." 

 

(2.) Een woord van vermaning of raadgeving aan u, die het koninkrijk Gods binnen ulieden 

hebt. 

1. Ziet toe, dat u beantwoordt aan de zinspreuk van het koninkrijk: de heiligheid des Heeren. 
"Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw 

Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." Wacht u, dat u de vijand, door uw 

ontederheid, gelegenheid zoudt geven God en het werk van de genade te lasteren. 

2. Ziet toe, dat u bij elke gelegenheid en in alle gezelschappen, waar u ook bent, dat Zijn 
wetten geschonden worden, Zijn Naam ontheiligd, op Zijn gezag inbreuk gemaakt, of Zijn 

zaak vertrapt wordt, uw Koning trouw bent. Handelt overeenkomstig de eer van uw Koning; 

"hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraft ze 

ook veeleer. Komt tot de hulp des Heeren met de helden." 

3. Voert krijg met al de vijanden van de Koning, hetzij binnen of buiten u. Zegt niet, een 
verbintenis met de zonde of met zondaren; "want wij hebben de strijd niet tegen vlees en 

bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, 

van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht." Vreest uw 

vijanden niet, want zij zullen vlieden, en uw koning zal de kosten van de oorlog voor Zijn 

rekening nemen. 

4. Bewaart en bewaakt al de toegangen van het koninkrijk Gods binnen ulieden "Waakt en 
bidt, opdat gij niet in verzoeking komt." Houdt de wacht over uw ogen: "Ik heb een verbond 

gemaakt met mijn ogen. Wend mijn ogen af, dat ze geen ijdelheid zien." Zet een wacht voor 

uw lippen, en voor uw oren. "Behoedt uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn 

de uitgangen des levens. Zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als 

een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden." 

5. Let op de wetten van het koninkrijk als uw regel: "Zovelen als er naar deze regel zullen 
wandelen, over dezelven zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods (Gal. 

4:16). 

6. Strijdt voor de vrijheden van het koninkrijk, namelijk van het zichtbare koninkrijk van 
Christus buiten u, want het verlies daarvan zal het koninkrijk Gods binnen ulieden ten 

zeerste schaden. (Gal. 5:1) "Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt 

heeft." Vrijmaking van de zonde, vrijmaking van de wet als een verbond, vrijmaking van de 

wereld en het juk van de dienstbaarheid, dat onbestaanbaar is met Christelijke vrijheid, is 

door Zijn bloed gekocht. 

7. Tenslotte, zoekt omgang met allen, die hun Koning trouw zijn en Zijn koninkrijk binnen 
zich hebben, voornamelijk in een tijd van afwijking en afval. Mal. 3:16-18 "Alsdan spreken, 

die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste: De Heere merkt er toch op, en hoort, en daar 

is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, en voor degenen, die aan Zijn Naam 

gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der heirscharen, op die dag, die Ik maken zal, Mij een 

eigendom zijn; en Ik zal ze verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem 

dient. Dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de 

goddeloze; tussen die, die God dient, en die, die Hem niet dient." Amen. 

 
 


