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  Ebenezer Erskine 

 

 

 

De soevereiniteit van Sions Koning  

 

(1e preek) 

 

Psalm 2 vs 6  - Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid. 

 

In de drie eerste verzen van deze Psalm, hebben wij een verslag van de krachtige tegenstand 

tegen het koninkrijk en de regering van de Messias. Men zou menen, dat, wanneer Hij in de 

wereld kwam, alle knie zich voor Hem zou buigen, uitroepende: "Hosanna de Zone Davids;" en 

dat alle scepters van de aarde aan Zijn voeten zouden worden neergelegd; doch nooit was er een 

regering, die zoveel tegenstand ondervond. Hier toch staat geschreven,  

(1.) dat hel en aarde alarm maken, wanneer Hij op het toneel verschijnt: "De Heidenen woeden 

en de volken bedenken ijdelheid. De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten 

beraadslagen samen, tegen de Heere, en tegen Zijn Gezalfde."  

(2.) De tegenstand wordt hier beschreven; die is wrevelig en boosaardig: want met 

verontwaardiging tegen Hem vervuld zijnde woeden zij, en knersen zij de tanden tegen Hem. 

Hij is wel overwogen: zij beraadslagen. Hij is vast besloten: "zij stellen zich op tegen de 

Heere;" zij stellen hun aangezichten als een keisteen, en hun voorhoofd is koper. Het is een 

gezamenlijke tegenstand: zij beraadslagen tezamen.  

(3.) Wat zij ten doel hebben met deze tegenstand tegen Christus: zij zijn zonen Belials, die het 

juk niet kunnen verdragen, zij "verscheuren Zijn banden en werpen Zijn touwen van zich," 

zij werpen Zijn geboden, Zijn wetten, weg; zij zijn vast besloten door te breken. Ziet, hoe al 

die plannen met het grootste gemak verijdeld worden: "Die in de hemel woont, zal lachen; 

de Heere zal ze bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn 

grimmigheid zal Hij ze verschrikken."  

(4.) Let op de vastheid van het koninkrijk van Christus, niettegenstaande al deze pogingen van 

de hel, in de woorden van onze tekst: "Ik toch heb mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner 

heiligheid." 

 

Wij zullen hier letten op: 

1. Het koninklijk ambt en het kenmerk van onze heerlijke Verlosser: Hij is een Koning; deze 

Naam heeft Hij "op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven: Koning der koningen, en Heere 

der heren" (Openb. 19:16). 

2. Het gezag waarbij Hij regeert: Hij is Mijn Koning zegt God de Vader, Ik heb hem van 

eeuwigheid gezalfd. "Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de 

Zoon gegeven." De wereld erkent Zijn gezag niet, maar Ik erken het; Ik heb Hem gezalfd, Ik 

heb Hem de gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen." 
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3. Zijn bijzonder koninkrijk waarover Hij regeert: het is over de berg Mijner heiligheid, een 

verheven type van de Evangeliekerk. De tempel was op de berg Sion gebouwd, en daarom 

wordt die een heilige berg genoemd. Christus heeft Zijn troon in Zijn gemeente; het is Zijn 

hoofdkwartier, de plaats van Zijn bijzondere residentie; "want de Heere heeft Sion verkoren, 

Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: Dit is mijn rust tot in eeuwigheid, want 

ik heb ze begeerd." "Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem. 

Daar zijn de tronen des gerichts gezet, de stoelen des huizes Davids." 

4. Merkt op de vastheid van het voornemen van God ten opzichte van deze zaak: "Ik toch heb 

Mijn Koning gezalfd"; dat is: Welke samenzweringen ook de hel en de aarde tegen Hem 

maken, Hij regeert krachtens het raadsbesluit van Zijn Vader. 

MERKT OP, dat Christus Koning over Sion is, de enige Heerser over Zijn gemeente, door Zijns Vaders 

aanstelling en raadsbesluit. "Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid." 
 

In het verhandelen van deze leer zal ik met Gods bijstand een weinig trachten te spreken over: 

I. Deze soevereine Vorst. 

II. Het koninkrijk, dat Hij regeert. 

III. Waarom God de Vader hem als Koning over Sion heeft gezalfd en verordineerd. 

IV. En tenslotte een toepassing maken. 

 

I. Wat het eerste punt betreft, zal ik trachten:  

1. Te bewijzen, dat Christus een Vorst is met koninklijk gezag.  

2. Enige van Zijn voortreffelijke hoedanigheden en eigenschappen aanwijzen, om hem bij 

allen aan te prijzen 

 

Zijn soevereiniteit en Zijn koninklijk gezag blijkt: 

1. Uit de profetieën van de Schrift: (Gen. 49:10) "De scepter zal van Juda niet wijken, noch de 

wetgever van tussen Zijn voeten; totdat Silo komt, en Dezelve zullen de volkeren gehoorzaam 

zijn." (Luk. 1:32,33) "God de Heere zal Hem de troon Zijns vaders Davids geven. En Hij zal over 

het huis Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns koninkrijks zal geen einde zijn." (Micha 

5:2) "Hij zal een Heerser zijn in Israël Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der 

eeuwigheid." 

 

2. Uit de typen of voorbeelden van Hem in de Schrift. David, Salomo, en anderen van de 

koningen van Juda, die werkzaam waren in het bouwen en herstellen van de tempel en zijn 

dienst, beeldden hem allen af in Zijn koninklijk ambt; en hoewel het koninklijk geslacht van 

David op aarde niet meer bestaat, nochtans duurt het in Hem in de hemel eeuwig voort. 

 

3. Uit de titels welke Hem in de Schrift worden gegeven: (Dan. 9:25) "Messias, de Vorst": (Jes. 

9:5) "Vredevorst;" "De Overste der koningen der aarde;" "Koning der koningen, en Heere der 

heren." 

 

4. Uit het overstemmend getuigenis van vijanden en vreemdelingen. Wanneer de Wijzen uit 

het oosten naar Hem onderzoeken, vragen zij: "Waar is de geboren Koning der Joden?" Het ging 

niet buiten de hand en de voorzienigheid Gods om, dat Pilatus, tot ergernis van de Joden, voor 

wie hij, tegen zijn licht en geweten in, aangenaam geweest was met het bloed van Christus, 

bestuurd werd, dat opschrift, in het Hebreeuws, Grieks en Latijns op het kruis te zetten: 

"JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN." Bileam sprak van hem: (Num. 24:17) 

"Daar zal een scepter uit Israël opkomen, Die zal de palen van de Moabieten verslaan en zal al 

de kinderen Seths verstoren." 
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5. Uit de kentekenen van soevereiniteit welke Hem overal worden toegeschreven. Wij lezen in 

de Schrift, 

1e Van Zijn plechtige bekleding met de regering, en van Zijn troonsbestijging toen Hij opvoer in 

de hoogte. Ziet de plechtigheid van Zijn bevestiging, waarvan geschreven staat: (Psalm 47:6) 

"God vaart op met gejuich: de Heere met geklank der bazuin." 

2e Wij lezen van Zijn troon: (Psalm 45:7) "Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos;" en Zijn 

troon (Jes. 6:1) is "een hoge en verheven troon;" dezelfde troon waarop Zijn Vader zit: (Openb. 

3:21)L Die overwint, Ik zal hem geven te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en 

ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon." 

3e Wij lezen van Zijn kroning, en dat beide door Zijn Vader en door de Kerk. die Zijn moeder 

wordt genoemd. Wij lezen, dat Zijn Vader Hem met heerlijkheid gekroond heeft: (Hebr. 2:7) 

"Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij 

Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de werken Uwer handen." Wij lezen van Zijn 

kroning door de Kerk, Zijn moeder: (Hoogl. 3:11) "Gaat uit, en aanschouwt, gij dochteren 

Sions, de Koning Salomo, met de kroon, waarmee Hem Zijn moeder kroonde op de dag Zijner 

bruiloft, en op de dag van de vreugde Zijns harten." 

4e Wij lezen van Zijn koninklijke scepter, de roede van Zijn sterkte, die ook een ijzeren roede is, 

om Zijn onderdanen te regeren en Zijn vijanden in stukken te slaan. 

5e Wij lezen van de wetten, die op Zijn gezag uit Sion, en voor Sion, zijn uitgegaan voor de 

regering van Zijn onderdanen. Hij was het, Die de wet van de geboden van de berg Sinaï deed 

uitgaan, en Hij is het, Die de wet van het geloof van de berg Sion doet uitgaan: (Jes. 2:3) "Want 

uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem." 

6e Wij lezen van horen, zowel voor de dienst van God als voor de tucht, die in Zijn Naam 

worden gehouden. Sprekende van Sion of de gemeente, staat er geschreven: "Daar zijn de 

stoelen des gezichts gezet, de stoelen des huizes Davids." In de Kerk zijn hoven voor de dienst, 

waar Zijn onderdanen hun opwachting bij Hem maken. zowel om naar Zijn stem in Zijn 

Woord te horen als om hem de verschuldigde schatting van eredienst en aanbidding te betalen. 

Wij zien ook (Hand. 15) dat er, als hof van recht of regering. een synode in Zijn Naam 

vergaderde; en overal weer twee of drie van Zijn ambtsdragers in Zijn Naam samenkomen, om 

de sleutelen van leer of tucht te gebruiken, belooft Hij in het midden te zullen zijn. 

7e Wij lezen van de opzieners van Zijn koninkrijk, zoals apostelen, profeten, evangelisten, 

herders en leraars ouderlingen en diakenen. De apostel noemt hen, (2 Kor. 5:20) sprekende 

over de evangeliedienaars: "Gezanten van Christus wege." Elk getrouw leraar heeft een lastbrief 

van Christus als Koning over Sion; hoewel er, helaas! in onze dagen velen zijn, die er aanspraak 

op maken dat zij een lastbrief van hem hebben, en Hem niet getrouw zijn. 

8e Wij lezen van de sleutelen van het koninkrijk. Christus zegt tot Zijn apostelen en dienaars: 

"Ik zal u de sleutelen van het koninkrijk der hemelen geven: en zo wat gij zult binden op de 

aarde, zal in de hemelen gebonden zijn", Door deze sleutelen hebben wij de door Hem 

vastgestelde leer en tucht te verstaan. 

9e De macht over vrede en oorlog, over leven en dood, is in Zijn hand. Hij steekt in het 

Evangelie de witte vlag van de vrede voor Zijn vijanden op. Wij prediken het Evangelie des 

vredes, wij verkondigen het woord van de verzoening: "Dat God in Christus de wereld met 

Hemzelf verzoenende was." Indien de vrede niet wordt aangenomen, dan verklaren wij in Zijn 

Naam de oorlog aan zondaren, die niet in Hem geloven. Voorzeker zal God de kop van Zijn 

vijanden verslaan, de harige schedel van degene, die in zijn schulden wandelt. "Die niet gelooft 

is reeds veroordeeld, en de toorn Gods blijft op hem." 

10e Hij is aangesteld tot soeverein Rechter van hemel en aarde, van engelen en mensen. De 

wetgevende en uitvoerende macht is in Zijn handen, de sleutelen der hel en des doods", en die 

is alleen in Zijn handen overgegeven, want de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het 
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oordeel de Zoon gegeven." Uit al deze dingen blijkt dat Christus een soeverein Koning, een 

Vorst van koninklijk gezag is. 

 

Ten tweede. Ik zal u verder de voortreffelijke hoedanigheden van Sions Koning voorstellen, en 

die als zoveel beweegredenen doen dienen voor vreemdelingen om zich aan Zijn gezag te 

onderwerpen, en als zoveel hartsterkingen voor Zijn vrienden en trouwe onderdanen in de 

donkere en bewolkte dag. 

1. Hij is een zeer oud Koning. Hij is waarlijk "de Oude van dagen." Hij is niet iemand, die 

plotseling tot grote macht is gekomen; Zijn troon is van eeuwigheid gevestigd, niemand kan met 

Hem wegens oudheid wedijveren; Hij is de Vader der eeuwigheid, de Heerser in Israël, "Wiens 

uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid." 

 

2. Hij is een Koning van onvergelijkelijke wijsheid: "Een wijzere dan Salomo is hier." Salomo’s 

wijsheid was bij de Zijne vergeleken slechts dwaasheid, want in Hem zijn al de schatten der 

wijsheid en der kennis verborgen." 

 

3. Hij is een Koning van onweerstaanbare macht en volstrekt gezag. Hem is gegeven alle macht 

in hemel en op aarde. Hij is "de Man van Gods rechterhand:" de arm des Heeren is in Hem; Hij 

heeft een Naam, die boven allen naam is, en "in Zijn Naam zal alle knie zich buigen." 

 

4. Hij is een Koning van vlekkeloze heiligheid en reinheid. "Onze Koning is van de heilige 

Israëls, Hij is te rein van ogen dan dat Hij het kwade zou zien." Zijn Naam is een heilige Naam. 

Zijn troon is een heilige troon: "Hij zit op de troon van Zijn heiligheid." Zijne wetten zijn heilige 

wetten: "De wet is heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig, en goed." Zijn verbond met Zijn 

onderdanen is een heilig verbond: "Hij heeft zijn heilig verbond in eeuwigheid geboden." De 

dienaren, die de vaten van Zijn huis dragen, zijn heilig, en behoren dat te zijn. 

 

5. Hij is een rechtvaardige Koning: "Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons." 

(Jes. 32:1) "Ziet een Koning zal heersen in gerechtigheid." (Jes. 40:3,4.) "Zijn rieken zal zijn in de 

vreze des Heeren; en Hij zal naar het gezicht van Zijn ogen niet richten; Hij zal ook naar het 

gehoor van Zijn oren niet bestraffen. Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de 

zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen." (Psalm 40:8) "Gij hebt gerechtigheid 

lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie boven 

Uw medegenoten." 

 

6. Hij is een genadig Koning. Zijn naam is "de Heere, genadig." Hij is vol van genade. Genade 

komt door hem, en rivieren van genade komen voort uit zijn troon. Daar is een rivier welker 

beekjes de stad Gods verblijden (Psalm 46:5). De troon, daar Hij op zit, is een troon van 

genade, en wetten van genade gaan van Zijn troon uit, namelijk de grote en dierbare beloften, 

welke de verordeningen van de Konings of de heilzame wetten zijn, die uitgegaan zijn tot het 

welzijn van zijn onderdanen. 

 

7. Hij is een goedertieren en ontfermend Koning. Hij heeft een hart vol ontferming over Zijn 

vijanden; Hij wilde Zijn vijanden te Jeruzalem bijeen vergaderen, "gelijkerwijs een hen haar 

kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen", en Hij weent over hen, wanneer Zijn vijanden hun 

nek verharden. Zijn ganse hart is afkerig om een volk los te laten, dat Hem loslaat: (Hos. 40:8) 

"Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u stellen als Adama? U 

stellen als Zeboïm? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is samen ontstoken." 
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8. Hij is een Koning, Die wonderlijk medegevoel heeft met zijn onderdanen: "Hij heeft 

medelijden met onze zwakheden." De minste gunst of belediging hun bewezen of aangedaan, 

rekent Hij als aan Hem gedaan (Matth. 25:40,45). 

 

9. Hij is een Koning van onmetelijke rijkdom, en onbegrensde mildheid en weldadigheid. Zijn 

rijkdom is onnaspeurlijk: "Rijkdom en eer zijn bij Hem." En wat Zijn weldadigheid betreft, Hij 

deelt Zijn genade even vrij, om niet, uit, als de zon haar stralen over de aarde uitstrooit. Hij 

nodigt de ganse wereld, om in Zijn volheid te komen delen: (Jes. 55:1) "O alle gij dorstigen, 

komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld 

en zonder prijs wijn en melk." (Spr. 9:1-5) "De opperste Wijsheid nodigt: Wie is slecht, hij kere 

zich herwaarts: tot de verstandeloze zegt Zij: Kom, eet van Mijn brood, en drink van de wijn, die 

Ik gemengd heb." 

 

10. Hij is een Koning van onbesmette waarheidsliefde en waarheid. Men kan op Zijn koninklijk 

woord rekenen: Hij is geen man dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem 

berouwen zou. Zijn Naam is waarheid, het Woord Gods. Men kan veilig zijn zaligheid op Zijn 

Woord wagen, want Hij is nooit in gebreke gebleven: "Al de beloften Gods zijn in Hem Ja, en 

zijn in Hem Amen." Hij heeft ze met Zijn bloed verzegeld, en als "de getrouwe en waarachtige 

Getuige," bekrachtigt Hij ze alle met Zijn koninklijk Amen. 

 

11. Hij is een onsterfelijke Koning. Andere koningen sterven als een mens, en als een van de 

vorsten zullen zij vallen; de dood voert hen uit hun hoge plaatsen en geeft hun een zelfde plaats 

met de bedelaars; maar Sions Koning "leeft tot in eeuwigheid." Het is waar, eens was Hij dood; 

doch omdat Hij de Vorst des levens was, was het niet mogelijk, dat de dood, de koning van de 

verschrikking, hem binnen zijn gebied kon vasthouden: (Openb. 1:18) "Ik ben dood geweest, en 

ziet, Ik ben levend in alle eeuwigheid." Het leven van al Zijn onderdanen is in Zijn leven 

verborgen. 

 

12. Hij is nu een onzichtbare Koning, bulten het gezicht van onze lichamelijke ogen. Hij is 

binnen het voorhangsel ingegaan, "om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons;" 

Hij bepleit de zaak van al zijn onderdanen in de hoogste hemelen. Doch Hij is steeds zichtbaar 

voor het oog van het geloof: "Dewelke u niet gezien hebt, en nochtans liefhebt." Nog een weinig 

tijd, en Hij zal voor ieders oog zichtbaar zijn: (Openb. 1:7) "Ziet hij komt met de wolken, en alle 

oog zal Hem zien." 

 

13. Hij is een eeuwige Koning. "De Koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de alleen wijze 

God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen." Gelijk Zijn koninkrijk van eeuwigheid 

is, zo is het ook tot eeuwigheid; "en der grootheid van deze heerschappij en des vredes zal geen 

einde zijn." 

 

14. Hij is een onafhankelijk Koning. al de machten van de aarde zijn van Hem afhankelijk: 

"Door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid," maar Hij hangt van 

niemand af. Weliswaar is Zijn middelaars koninkrijk hem door Zijn Vader gegeven, doch Zijn 

wezenlijk koninkrijk is even onafhankelijk als dat van God de Vader: "die in de gestaltenis Gods 

zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn." 

 

15. Hij is een machtige en strijdbare Koning. Hij is de Heere der heirscharen; "de Heere is een 

krijgsman, HEERE is Zijn Naam," Hij ontmoette de satan, en verwondde, en vermorzelde hem 

op de berg Calvarië, en Hij zal eeuwig strijdvoeren tegen allen, die zich tegen Zijn regering 

verzetten, en zeggen: "Wij willen niet, dat deze Koning over ons zij." Hij zal Zijn legermachten 



 6 

uitzenden en hen verslaan; en niet alleen Zijn wraak, maar ook de wrake van Zijn Vaders zal op 

hen vallen. 

 

16. Hij is de Koning van eer: (Psalm 24). Wanneer zondaren worden opgeroepen, "de eeuwige 

deuren" van hun harten voor hem "te verheffen." wordt hun gezegd, dat niemand minder dan 

"de Koning der ere" daartoe roept. Salomo, in alle zijn heerlijkheid was niet te vergelijken bij 

een lelie, veel minder Hem, Die het "afschijnsel der heerlijkheid Zijns Vaders is," en aan Wie 

"alle heerlijkheid des huizes Zijns Vaders hangt’ (Jes. 22:24). 

 

Ik zou nu voortgaan om de andere punten te behandelen, doch ik zal die nu voorbij gaan, en, 

in enkele gevolgtrekkingen, een woord van toepassing spreken op hetgeen gesproken is. 

 

1. Ziet, welke gelukzalige personen de ware en trouwe onderdanen van Christus, de gelovigen, 

zijn. Wat de koningin van Scheba zeide van de knechten van Salomo, mogen wij van Hem 

zeggen; dat zij welgelukzalig zijn, die in het huis des Konings wonen (Psalm 84:5). Al Zijn 

onderdanen zijn kinderen en erfgenamen, "koningen en priesters Gode"; "hun Koning verhoort 

hen ten dag huns roepens" (Psalm 20:10). Zij genieten vrede onder Zijn bestuur. Zij hebben 

verdrukking in de wereld, maar "in Hem hebben zij vrede"; zij wonen in de hoogte, ze wonen 

zeker. Er wordt voor hen allen goed gezorgd op de dag van de honger en van de verdrukking. 

 

2. Ziet aan welk gevaar zij zich blootstellen, die inbreuk maken op Zijn regering en Zijn gezag 

verachten. 

Vraagt u wie dat zijn? 

Dan antwoord ik:  

1. Zij, die het gezag, dat zij aan Hem te danken hebben, aanwenden tot nadeel en afbreuk van 

Zijn koninkrijk en zaak. Alle macht en gezag, hetzij burgerlijk of kerkelijk, is aan Hem te 

danken. Alle burgerlijke macht is van Hem: "Door Mij regeren de koningen." Hij stelt koningen 

aan, en Hij zet ze af, naar Zijn welgevallen. Daarom moet het een gevaarlijk misbruik van het 

burgerlijk gezag zijn, wetten te bekrachtigen, die inbreuk maken op de koninklijke rechten van 

Zijn kroon, en de vrijheden van zijn onderdanen; wetten, die toverij begunstigen; wetten, die 

toelaten, dat Zijn dag en dienst ontheiligd wordt, en dat de hoven van Zijn huis en de opzieners 

van Zijn koninkrijk naar hun eigen goeddunken worden ingericht; wetten, die de gezanten van 

Sions Koning verplichten van standplaats te veranderen, en herauten en dienaren te worden 

van de koning en het Parlement. Nog eens: gelijk alle burgerlijk, zo is ook alle kerkelijk gezag te 

danken aan Hem, als de Bron daarvan, die "alle macht heeft in hemel en op aarde." En als dit 

zo is, wat moet het dan een afschuwelijke samenzwering zijn tegen de Koning van Sion, dat men 

die macht gebruikt, om de verkeerden te beschermen en hen die voor Hem getuigen te 

censureren; dat men de rechten en voorrechten van Zijn onderdanen schendt en met geweld 

opzieners aan Zijn huis opdringt, tot verdeling, verwoesting en verstrooiing van Zijn 

onderdanen? Men kan licht denken, wat de Koning met zulke hoven en opziener zal doen, 

wanneer Hij met hen zal afrekenen. 

 

2. Zij doen een inval in Zijn koninkrijk en maken inbreuk op Zijn gezag, die het wagen Zijn 

zichtbaar koninkrijk in de wereld in te richten naar hun eigen smaak, en niet naar het 

voorbeeld, dat op de heilige berg van de goddelijke openbaring is gegeven. De grenspalen van 

het koninkrijk van Christus zijn door onze grote en waardige voorvaderen volgens Gods woord 

gezet en onder ede aanvaard, en zij die deze palen verzetten en de regering van de kerk van 

Christus een andere vorm geven, zoals de Episcopalen en de Sektarissen doen, moeten met 

grond verdacht worden, dat zij vijanden zijn van de Koning van Sion.  
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Wat mij, onder andere dingen, overtuigt van de dwaling zowel van de Episcopalen als van de 

Independenten, in hun ontwerpen van kerkregering, is dit er één, dat ik nooit heb gehoord, dat 

een van hun de marteldood is gestorven voor Christus, als de Koning van Sion, in het bijzonder 

daarvoor, dat Hij alleen Hoofd en Soeverein in zijn Kerk is. De wrok en de geest van 

kwaadwilligheid en vervolging ging ten minste in dit land, nooit over een van deze dingen; want 

de wereld heeft het hare lief. Het is echter overbekend, dat al de macht van de hel en van 

kerkelijke en burgerlijke tirannie is aangewend om die vorm van kerkregering te onderdrukken, 

die in ons land zo plechtig, volgens het woord van God, is aangenomen.  

Dit is, naast andere dingen, voor mij een overtuigend bewijs, dat die van Goddelijke oorsprong 

is. Toen koning Karel II op de troon hersteld was, tegen wie of wat wendde hij toen zijn macht 

aan? Tegen de bisschoppelijke regering? Nee; hij herstelde die vorm van kerkregering beide in 

Engeland en in Schotland. Ging het tegen de Independenten en de Sektarissen, die zijn vader 

onthoofd hadden? Men zou zo menen, dat de storm in toorn over hen zou zijn losgebroken: 

doch ik kan mij niet herinneren ooit gehoord te hebben. dat het hun gedurende de tijd van die 

vervolging een druppel bloed gekost heeft; de storm barstte los over de Presbyterianen beide in 

Engeland en Schotland. Was dit omdat zij zich bij de overweldiger gevoegd hadden, of getracht 

hadden het geslacht van de Stuarts af te zetten? Het tegengestelde hiervan weten allen, die de 

geschiedenis van die tijden kennen. Er is geen goede reden voor te bedenken, waarom de vloed 

van de vervolging zó hevig tegen hen, boven anderen, aanliep, dan deze: (12: 17) "Omdat zij de 

geboden Gods bewaarden," met betrekking tot het koninkrijk van Zijn Zoon, en dat zij het 

getuigenis van Jezus Christus en het Woord van Zijn lijdzaamheid bewaard hadden." 

 

3. Zij verachten het gezag van de Koning van Sion, die gewillig naar de geboden van mensen 

wandelen, in strijd met de geboden van Christus. Wanneer de geboden van de mensen tegen 

het gezag van Christus aanlopen, is het uit de praktijk van de apostelen en van de drie 

jongelingen duidelijk wat wij te doen hebben. De apostelen zeiden voor de Joodse Raad: 

"Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God." En wanneer van de 

drie jongelingen, in het gezicht van een brandende oven, door een toornig koning geëist werd, 

zich voor zijn afgod neer te buigen, zeiden zij: "Wij hebben niet nodig u op deze zaak te 

antwoorden." Hoe schuldig maken zich dan die mensen, die zich dienaars, opzieners en 

gezanten van Christus noemen, die, in strijd met de wetten van Zijn huis, op bevel van mensen, 

die maar wormen zijn, Zijn Sabbatten ontheiligen, Zijn dienst bezoedelen, hun ambt door 

zondige toegevendheid onteren, en de oppermacht en soevereiniteit van Christus, onze enige 

Koning, Rechter en Wetgever omverwerpen, en de juwelen van Zijn kroon vertrappen? 

Zij zullen even schuldig bevonden worden, die aanzien, dat deze beledigingen door anderen de 

Koning van Sion worden aangedaan: die hoewel zij er zelf niet met meedoen, nochtans als 

toeschouwers er getuige van zijn, of stilzwijgen zonder tegen die dingen te getuigen, ja met 

verraders van de kroon van de Verlosser omgaan, alsof die Zijn trouwe onderdanen en 

opzieners waren. Wat moet men denken van iemand, die in handen van de koning de eed van 

trouw en afwering heeft gedaan. Voornamelijk zo iemand, aan wie voordelige ereposten zijn 

toevertrouwd, die dagelijks het brood van de konings eet, en van hem zijn loon ontvangt. 

Wanneer zo iemand getuige was van openbaar verraad tegen de koning en zich nochtans stil 

hield; en dat niet alleen, maar dat hij de zodanigen een plaats liet innemen in het hof van de 

koning, en bij hen ging zitten, alsof zij niets kwaads gedaan hadden? Zou men zo iemand voor 

een trouw onderdaan van de koning mogen houden? Wanneer openbaar verraad tegen de 

Koning van Sion is begaan, en bederf, hetzij in beginsel of in praktijk, wordt toegelaten, en niet 

door de tucht wordt uitgezuiverd; wanneer de meerderheid van een Kerk en haar gerechtshoven 

in samenzwering zijn; dan is in dat geval het duidelijk bevel: (2 Kor. 6:7) "Daarom gaat uit het 

midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is" en de 

Heere zal ulieden aannemen.  
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Wanneer de verdorven partij maar klein is, zegt Hooker, dan moet zij worden uitgeworpen; doch wanneer 

de grote hoop, of de meerderheid ener Kerk goddeloos wordt, dan, zegt hij, moet het gezonde deel zich van 

haar onttrekken; waartoe hij de voormelde Schriftuurplaats, 2 Kor. 6:7, aanhaalt. Wanneer 

Paulus beveelt, dat die persoon, die bloedschande had bedreven, uit het midden van de 

gemeente zou worden weggedaan, heeft hij er deze reden voor; "omdat een weinig zuurdesem 

het gehele deeg zuur maakt"; waarmee hij duidelijk te kennen geeft, dat wanneer een kerk 

geheel doorzuurd is met niet gezuiverde ergernis en dwaling, zij als het huis onder de wet is, 

waarin de melaatsheid geheel uitgespreid is, dat niet alleen door de bewoners verlaten, maar 

geheel afgebroken moest worden. De zonde wordt in de Schrift bij rook vergeleken. Gij weet, 

wanneer een huis zo rokerig is, dat men er in zou stikken, en het niet verholpen kan worden, 

dan moeten de bewoners dat huis verlaten en een andere woning zoeken. 

 

Laatste gevolgtrekking. Ziet welk een uitnemende regel deze leer oplevert voor al de onderdanen 

van de Koning van Sion, die in een donkere en bewolkte dag verlangen aan Hem getrouw te 

worden bevonden, hoe zij hun gang hebben te richten. U weet, dat, in een tijd van oproer en 

opstand tegen een regering, wanneer alle dingen in de war lopen, de trouwe onderdanen, die de 

zaak van hun koning aanhangen, naar de banier van hun koning vragen. Zij vragen niet: "Wie 

heeft het grootste aantal volgelingen?" of; "Waarheen hellen de mensen over?" Maar als de 

banier van de koning wordt geplant, al zijn er nog zo weinig, die haar erkennen, dan vragen zij: 

"Waar staat zij?" of: "Welke partij volgt haar?" Dit nu is het geval in deze verdeelde en verwarde 

tijd, die wij beleven. Er is een opstand tegen de Koning van Sion, namelijk in het huis van hen, 

die belijden Zijn vrienden te zijn, en onder de schuilplaats van Zijn Naam en Zijn gezag. 

Kerkelijke gerechtshoven behandelen de zaken geheel in strijd met de wetten van Zijn 

koninkrijk en de rechten van Zijn onderdanen, en nochtans beweren zij, dat zij op Zijn gezag zo 

handelen. Een oordeelkundig getuigenis wordt opgeheven tegen hun verdorven gedragingen, 

zowel inzake de leer als de tucht en de regering, en nochtans zijn er velen in dit land, die 

belijden, dat zij vrienden van Sions Koning zijn, die besluiteloos zijn welke zijde zij zullen 

kiezen; wel, de weg om tot een besluit te komen is, te onderzoeken: Waar staat de banier van 

het met verbond bekrachtigde getuigenis van Christus in dit land? Binnen of buiten de 

legerplaats? Indien zij getrouw binnen de legerplaats wordt gehouden, dan is het plicht zich er 

daar bij aan te sluiten; doch indien zij buiten de legerplaats staat dan moeten wij daar de banier 

volgen, ook al zouden wij verplicht zijn het kruis op te nemen in die te volgen. 

 

 

 

 

 

 


