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  Ebenezer Erskine 

 

 

De soevereiniteit van Sions Koning  

 

(3e preek) 

 

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

 

Ik heb de vorige dag des Heeren getracht u iets mee te delen over de regering en het beheer van 

Christus in Zijn algemeen middelaars koninkrijk over alle dingen ter wille van Zijn Kerk, en 

ook enige handelingen van Zijn koninklijk gezag met betrekking tot Zijn onzichtbaar koninkrijk 

van gelovigen; en ik zal nu verder een weinig spreken over Zijn koninkrijk, zoals het betrekking heeft 

op Zijn zichtbare Kerk.  

Ik zal hier, om het onderscheid des te duidelijker te maken: 

I. bewijzen, dat Christus, de Koning van Sion, een zichtbaar koninkrijk in de wereld heeft.  

II. Enige handelingen vermelden van Zijn koninklijk gezag in dit zichtbaar koninkrijk. 

 

(I). 

Het eerste, dat hier bewezen meet worden, is, dat Christus een zichtbare kerk, of gemeente, of 

koninkrijk heeft in deze wereld. Dit zal blijken, als wij overwegen: 

1. Dat de Koning van Sion, wat Zijn menselijke natuur betreft, zichtbaar is. Weliswaar is Hij 

achter het voorhangsel, zodat wij nu Zijn lichamelijke tegenwoordigheid niet zien; doch u weet, 

dat iemand, die in een ver land buiten ons gezicht is, nochtans een zichtbaar persoon is. Zo ook 

hier is Christus, hoewel Hij in een vergelegen land is, nochtans steeds zichtbaar wat Zijn 

menselijke natuur aangaat. Zijne goddelijke natuur is voor het lichamelijk oog onzichtbaar, 

doch Zijn menselijke natuur blijft steeds zichtbaar. Toen Hij op aarde was, was Hij zichtbaar 

voor het gezicht van de ogen. De apostelen verklaren, dat Hij, zowel voor als na zijn opstanding. 

van hen gezien is, en dat zij hem zichtbaar in de heerlijkheid hebben zien opvaren. De inwoners 

van de hemel aanschouwen de heerlijkheid van een GOD-MENS. Nadat Hij naar de hemel was 

gevaren, is Hij van Paulus en Stefanus met de ogen van hun lichaam gezien. En wanneer Hij 

wederkomt zal "alle oog Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben." Is nu Sions 

Koning Zelf zichtbaar dan moet ook Zijn verborgen lichaam, dat een deel van Hemzelf is, een 

zichtbaar gezelschap van mannen en vrouwen wezen, die enig zichtbaar merkteken dragen van 

hun verwantschap aan Hem, dat in de overigen van de wereld niet te zien is. 

 

2. De wetten, en instellingen, en dienaren van Christus, zijn alle zichtbaar; en daarom heeft Hij 

zowel een zichtbaar als een onzichtbaar koninkrijk in de wereld. Uw ogen zien uw leraars, u 

hoort ons in Zijn Naam tot u spreken, bekendmakende Zijn wetten, en uitdelende de 

ordonnantiën, die Hij heeft ingesteld. 
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3. Er is een zichtbaar onderscheid tussen het koninkrijk van Christus en het koninkrijk van de 

duivel. Het koninkrijk van de duivel is een koninkrijk van de duisternis, en de werken van zijn 

onderdanen zijn "werken der duisternis"; doch het koninkrijk van Christus is een koninkrijk 

des lichts, en het licht van de heiligheid blinkt uit in hun weg en wandel, tot heerlijkheid Gods, 

en tot stichting van anderen, volgens hetgeen Christus spreekt: (Matth. 5:16) "Laat uw licht alzo 

schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, die in de hemelen 

is, verheerlijken." De onderdanen van Christus koninkrijk wandelen op de nauwe weg van 

heiligheid; zij hebben de Naam huns Vaders op hun voorhoofden geschreven, zij hebben een 

zichtbare en geloofwaardige belijdenis van Christus, waaruit en ieder die voorbij loopt kan 

lezen, dat zij Christus als hun Koning erkennen. De onderdanen van de duivel bewandelen de 

brede weg van de zonde, en zij dragen zijn naam en zijn merkteken, waardoor zij bekend zijn als 

de kinderen van de duivel en het zaad van de slang. 

 

4. De opdracht, die de leraars gegeven is, in de uitdeling van de instellingen van het Nieuwe 

Testament, om onderscheid te maken tussen het reine en het onreine, het kostelijke en het 

snode, bewijst, dat Christus een zichtbaar koninkrijk en zichtbare onderdanen in deze wereld 

heeft. Ons wordt verboden het heilige voor de honden te werpen, en geboden onderscheid te 

maken tussen degenen, die wij tot de verbondszegels toelaten en anderen. Nu, hoe zouden de 

leraars die last ooit kunnen vervullen, als er geen zichtbare tekenen waren, waarbij wij 

onderscheid kunnen maken tussen de ene en de andere. 

 

5. Er is een zichtbare en openlijke krijg tussen het zaad van de vrouw, en het zaad van de slang. 

Het zaad van Christus is in zoverre zichtbaar, dat de duivel en zijn werktuigen gewoonlijk weten 

wie aan de zijde van het Lam staan, en hun boosaardigheid over hen uitgieten. Zodra een 

zondaar de zijde van Christus kiest, begint de wereld hem te haten; dit bewijst, dat er enige 

uiterlijke kenmerken aan de onderdanen van Christus zijn, waaraan de goddelozen weten, dat 

zij Christus toebehoren. Deze dingen bewijzen, dat Christus een zichtbaar koninkrijk, en 

zichtbare onderdanen in deze wereld heeft. Weliswaar kunnen er vele geveinsden onder deze 

zichtbare onderdanen zijn; doch in zoverre als zij de merktekenen van de onderdanen van 

Christus dragen, moeten de mensen hen behandelen als tot het zichtbaar koninkrijk van 

Christus behorende, zolang zij niet als Judas het masker afwerpen en zich als wezenlijke 

vijanden van Christus en Zijn koninkrijk openbaren. 

 

(II). 

Ik zal ten tweede enige handelingen vermelden van Zijn koninklijk gezag in dit zichtbaar 

koninkrijk. 

1. Het is een daad van Zijn koninklijk gezag, de levende woorden aan Zijn zichtbare kerk te 

geven. "Hij, namelijk Sions Koning, maakte Jacob Zijn woorden bekend; Israël Zijn inzettingen 

en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan." Hoe komt het, dat het Evangelie tot het ene 

volk komt, en niet tot het andere? Waarom werd het onder het Oude Testament aan de Joden 

gegeven, en aan de Heidenen onthouden? Hoe komt het, dat nu, onder het Nieuwe Testament, 

het Evangelie aan de Heidenen gepredikt wordt, en de Joden wordt onthouden? Hoe komt het, 

dat het Evangelie tot ons in dit land gezonden is, terwijl er nog zoveel volken zijn, die, omdat zij 

de kennis van Goden zijn gedachten missen, de duivel aanbidden? Wel, het is een daad van de 

soevereine macht en het welbehagen van Sions Koning.  

 

2. Hij heeft door Zijn koninklijk gezag ingesteld, welke vorm van regering in Zijn zichtbaar 

koninkrijk moet worden waargenomen. Hij heeft zijn Kerk niet in een staat gelaten van 

wetteloosheid, of verwarring, of om naar de grillen van mensen gevormd te worden, zoals hun 

politieke doeleinden en inzichten kan dienen. Elk deel van de tabernakel onder het Oude 
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Testament moest geplaatst worden naar het voorbeeld, dat op de heilige berg getoond was, veel 

meer de Kerk van het Nieuwe Testament. die "de ware tabernakel Davids" genoemd wordt. Wat 

die regeringsvorm is, is uit het woord van God vastgesteld, en door alle standen in het land, 

sedert onze reformatie van het Pausdom, plechtig bezworen. Weliswaar is er een groep mensen 

in het land, die andere vormen van regering invoeren; doch het zal hen, die deze palen 

terugzetten of verplaatsen, duur komen te staan. 

 

3. Dat Hij opzieners aanstelt, zowel gewone als buitengewone, is een andere daad van het 

koninklijk gezag van de Koning van Sion. Wij hebben (in Ef. 4:11,12) een verslag van beide 

deze soorten van opzieners: "En dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot 

profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking 

van de heiligen, tot het werk van de bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus." Gij 

weet, dat ‘t het voorrecht van de koning is, als burgerlijke of militaire ambtenaren in zijn 

koninkrijk te benoemen, en te beroepen en aan te stellen, wie hij wil, en dat niemand het zal 

durven wagen een van deze ambten, van het hoogste tot het geringste, aan te nemen, zonder dat 

de koning hem dat heeft opgedragen. Als hij dat deed, dan zou hij schuldig bevonden worden 

aan verraad en aan een zich onrechtmatig toe-eigenen van het recht van de koning. Zo is het 

ook in het koninkrijk van Christus; het is alleen Zijn recht opzieners te roepen en uit te zenden 

om hem te dienen; "En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, 

gelijkerwijs als Aäron." Christus Zelf ging niet zonder Zijns Vaders opdracht, om als Zijn 

onderkoning op te treden: "Ik de Heere, uw God, heb u geroepen, Ik grijp Uw rechterhand aan, 

Ik help U." Indien Christus niet wilde lopen zonder Zijns Vaders lastgeving en roeping, hoe 

gevaarlijk moet het dan zijn, dat iemand zich indringt in de heilige ambten van Zijn koninkrijk, 

zonder Zijn roeping en zending. 

 

4. Een andere daad van Christus’ koninklijke macht en gezag, als Sions Koning, is, dat Hij de 

weg instelt en verordineert hoe Zijn opzieners verkozen, en zichtbaar in hun ambt bevestigd 

moeten worden. Gelijk Hij gaven geeft aan de mensen tot stichting en opbouwing van Zijn 

onderdanen, zo heeft Hij ook als Zijn welbehagen gegeven, dat Zijn zichtbare onderdanen, of 

zij, die dat naar het oordeel van de liefde zijn, de kiezers zijn van de ambtsdragers in Zijn 

zichtbare kerk of koninkrijk. Dit blijkt uit Hand. 1, dat toen een apostel verkozen moest 

worden in de plaats van Judas, de honderd en twintig personen er twee benoemden en de 

apostelen voorstelden, en dat een van deze twee gekozen werd, door een onmiddellijke 

beslissing van de hemel, omdat Hij een buitengewone opziener moest zijn. Het blijkt ook uit 

Handelingen 4 zo klaar als de dag, dat de menigte van de discipelen de zeven diakenen 

verkozen, die voor de armen moesten zorgen en hen aan de apostelen voorstelden tot 

bevestiging.  

 

Men werpt hier tegen, dat de wijze van verkiezing van diakenen, aan wie de zorg wordt opgedragen voor 

de armen, en voor het geld, dat wordt ingebracht tot hun ondersteuning, geen bewijsgrond is voor de 

verkiezing van leraars en ouderlingen, die hogere ambtsdragers zijn.  
Doch dit is gemakkelijk hiermede te beantwoorden, dat als het ‘t voorrecht van de zichtbare 

Kerk, en van de zichtbare en betrouwbare onderdanen van Christus is diegenen te verkiezen, 

die voor hun geld moeten zorgen, hoeveel temeer dan diegenen, aan wie de zorg voor hun 

kostelijke zielen is opgedragen, welke veel dierbaarder zijn. De bewijsgrond van het mindere tot 

het meerdere is in deze zaak krachtig. Het is ook duidelijk uit Hand. 14: 23, dat de apostelen, 

wanneer zij rondgingen en de gemeenten bezochten, die zij tevoren gesticht hadden, in elke 

stad ouderlingen, bevestigden, die in elke gemeente met opsteken van de handen waren 

verkozen, dat toentertijd, beide in burgerlijke en kerkelijke aangelegenheden de gewone wijze 

was om de stemmen op te nemen. Zodat de wijze van het verkiezen van leraars en andere 
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opzieners niet aan een beschermheer, een classis, of aan mensen, die in deze wereld 

erfgerechtigden zijn was overgelaten, neen, het is een voorrecht, dat de onderdanen van 

Christus’ koninkrijk toekomt, of aan de gemeenschap van hen, die zichtbaar van en in de 

gemeenschap van de gemeente van Christus zijn opgenomen, en die naar Zijn wetten wandelen; 

waardoor alle onwetende, verkeerde en schandelijke personen, of die niet van de gemeenschap 

van de gemeente zijn, duidelijk zijn uitgesloten. Dit voorrecht van het verkiezen van leraars en 

opzieners voor de gemeente duurde in de Kerk voort tot ongeveer zeven honderd jaren na 

Christus, toen het haar met geweld door de overweldiging van het Pausdom ontrukt werd. 

 

5. Een andere daad van de koninklijke macht en het gezag van Christus in Zijn zichtbare Kerk 

is, dat Hij heeft ingesteld, dat de openbare eredienst, zoals de openbare prediking van het 

Evangelie, door dienaars van het Evangelie wordt bediend: "Gaat heen in de gehele wereld, 

predikt het Evangelie allen creaturen." Dit is de grote instelling van God om onderdanen toe te 

vergaderen tot het koninkrijk van Christus, en tot opbouwing van hen, die daarin gebracht zijn. 

Dan is er de instelling van de doop te bedienen "in de Naam des Vaders, des Zoons en des 

Heilige Geestes." De instelling van het Avondmaal: (1 Kor. 11:23) "Want ik heb van de Heere 

ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb." Dan is er het openbaar gebed en dankzegging, 

het catechiseren beide in het openbaar en door onderwijzing van huis tot huis. Dat deze en 

dergelijke instellingen tot stichting en tot de eredienst door dienaars in Zijn zichtbaar 

koninkrijk zullen worden uitgedeeld, heeft Christus, als de Koning van Sion, ingesteld. 

 

6. Christus, als Sions Koning, heeft voor de goede orde en tucht de censuur ingesteld in zijn 

koninkrijk, tot wegneming van ergernissen en om te voorkomen, dat de zuurdesem van de 

zonde en ergerlijke dingen Zijn gemeente doortrekt en besmet; zoals verborgen en openbare 

waarschuwing, bestraffing, vermaning en de vonnissen van meerdere of mindere uitsluiting. Dat 

wordende "sleutelen des koninkrijks" genoemd, en wanneer deze sleutels, of censuur, volgens de 

instelling van Christus door de opzieners van Zijn koninkrijk worden gebruikt, dan zal "wat zij 

op de aarde binden in de hemelen gebonden zijn; en wat zij zullen ontbinden op de aarde zal in 

de hemelen ontbonden zijn." De apostel, aan de Korinthiërs schrijvende over het schandaal van 

bloedschande, (1 Kor. 5:4,5) zegt, dat hij uit het midden van hen weggedaan en aan de satan 

overgegeven moet worden. De reden, die hij aangeeft voor het uitspreken van zo'n vonnis is, 

met betrekking tot de gemeente, dat zij door die vuile zuurdesem niet zou besmet worden: 

"Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt?" Dr. Owen geeft in zijn 

verhandeling over schisma, of scheuring, te kennen, dat wanneer het met een zichtbare kerk 

zover gekomen is, dat zij zichzelf niet meer wil of kan zuiveren van algemeen bekende en 

klaarblijkelijke schandalen, men in dat geval van haar moet uitgaan; en wel omdat zij de 

sleutelen van het koninkrijk, die haar door haar grote Koning zijn toevertrouwd, heeft verloren 

of weggeworpen, en dan dwalingen en ergerlijke dingen zullen doorvloeien totdat de gehele 

massa besmet is. 

 

7. Christus heeft, als Koning van Zijn zichtbare kerk, de opzieners van Zijn koninkrijk 

gemachtigd, in Zijn Naam en op Zijn gezag, met rechterlijke bevoegdheid samen te komen, om 

de zaken van Zijn koninkrijk des te beter gezamenlijk te regelen. Ik kan er nu niet bij stilstaan 

om dit punt nader op te helderen; dit is zeer doeltreffend gedaan door de Synode van 

Westminster, en door de Algemene Synode van de Kerk van Schotland in het jaar 1645 

goedgekeurd. 

 

8. Christus heeft, als Sions Koning, aan al de hoven en opzieners van Zijn koninkrijk 

opgedragen Zijn onderdanen te regeren, en bepaald, dat zij hun niets anders zullen leren, dan 

hetgeen Hij hun geboden heeft: "Lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb" 
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(Matth. 28:19). Zodat, als de opzieners of de hoven van Christus’ koninkrijk hun "leringen 

beginnen te leren, die geboden van mensen zijn", of Zijn onderdanen andere wetten 

voorschrijven dan die Christus heeft gegeven, zij goede reden hebben, te vragen, op welk gezag 

deze of die dingen worden gedaan, en met alle zodanige wetten, als opdringerij, geen rekening 

te houden. 

 

9. Christus heeft, als Sions Koning, aan al Zijn onderdanen uitdrukkelijk bevolen alle geesten, 

alle leringen, alle wetten en alles wat hun wordt opgedrongen, aan het Woord te beproeven, en 

ernstig te strijden voor de zuiverheid van Zijn waarheid en Zijn dienst, Zijn instellingen en 

inzettingen: (Judas vers 3) "Ik vermaan u dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal de heiligen 

overgeleverd is." Het is opmerkelijk, dat het bewaren van de waarheid en de zuiverheid van de 

leer, daar niet alleen aan de leraars of de opzieners van zijn huis wordt opgedragen, doch aan de 

heiligen, dat is, aan de ganse zichtbare Kerk; het is een toevertrouwd pand, waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn, als door hun verzuim de waarheid struikelt op de straten. En wat de 

Christelijke vrijheid betreft, moeten zij hetzelfde doen, gelijk duidelijk blijkt uit Gal. 5:1: "Staat 

dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het 

juk der dienstbaarheid bevangen." In deze dingen moet iedere onderdaan van Christus een 

krijgsknecht zijn. 

 

10. Christus handelt als Koning van Sion, wanneer Hij gebelgd is over beledigingen Zijn 

koninkrijk, of Zijn onderdanen en gezonden en geroepen opzieners aangedaan. Soms heeft de 

Koning van Sion op een zeer openlijke en zichtbare wijze getoond over zichtbare beledigingen 

Zijn zichtbare Kerk aangedaan: (Zach. 12:2,3) "Ziet Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal 

van zwijmeling allen volken rondom. En het zal te die dage geschieden dat Ik Jeruzalem stellen 

zal tot een lastige steen allen volken, allen, die zich daarmede beladen zullen, gewis doorsneden 

worden." Wegens de beledigingen Jeruzalem aangedaan werpt God de edelen van Babel 

terneder en slaat Hij het Babylonisch rijk aan stukken. Zo gelast Hij de wereld, dat zij Zijn ware 

en trouwe onderdanen niet zullen ergeren of kwaad doen, want, zegt Hij, "het ware hun," die 

dat doen, "nutter, dat een molensteen aan hun hals gehangen, en zij in de diepte der zee 

verzonken waren." En aangaande de leraars en ambtsdragers zegt Hij: "Raakt mijn gezalfden niet 

aan en doet mijn profeten geen kwaad." Zij, die hen ontvangen, die in de naam van hun 

Meester komen, ontvangen Hem en Zijn Vader; en die hen verwerpen, verwerpen Hem en 

Degene, Die hem gezonden heeft." Het geruis van de voeten huns Konings is achter hen, 

wanneer zij Zijn werk doen: (Matth. 28:20) "Ziet, ik ben met ulieden al de dagen tot de 

voleinding der wereld." Het is onze hartelijke bede tot God, dat niemand, die ons veracht of 

versmaadt onder de verbolgenheid van onze grote en heerlijke Koning mag vallen, maar dat 

Zijn barmhartigheden, door hun bekering, hun haastiglijk mogen voorkomen. 

 

11. Christus verplaatst als Sions Koning Zijn koninklijke standaard van het ene volk naar het 

andere. Wanneer een volk het Evangelie en de instellingen van Zijn dienst lang genoten heeft, 

en daaronder onvruchtbaar, blijft en Zijn instellingen, opzieners en wetten veracht, dan zal Hij 

door Zijn koninklijk gezag de zetel van Zijn zichtbaar koninkrijk, en de tekenen van Zijn 

tegenwoordigheid naar een andere plaats overbrengen. Daarom zegt Christus de Joden, dat Zijn 

koninkrijk van hen zou weggenomen worden, en aan een volk gegeven, dat zijn vruchten zou 

voortbrengen. Zo handelde Hij met de gemeenten van Klein Azië: zo heeft Hij met vele 

beroemde en eens bloeiende gemeenten gehandeld. Leest Jes. 5, wat Hij met "het huis Israëls, 

de wijngaard des Heeren der heirscharen", zou doen, omdat die stinkende druiven voortbracht. 

Zo heb ik u enige van de koninklijke handelingen van Sions Koning vermeld, ten opzichte van 

zijn Kerk, zoals zij een zichtbaar gezelschap is van mannen en vrouwen, die belijden, dat zij Hem 

trouw zullen zijn. 
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Ik zal dit punt van Christus’ koninklijke regering, als Koning van Sion, besluiten met nog 

enkele van Zijn koninklijke handelingen te vermelden bij het einde van de wereld, wanneer 

Zijn verborgen lichaam voltooid en volmaakt is. 

1. Dan zal Hij op een ontzaglijke wijze, "met een geroep, met de stem des archangels, en met 

de bazuin Gods nederdalen van de hemel." Wanneer Hij komt, dan zal Hij niet alleen de 

aarde, maar ook de hemel bewegen: (2 Petrus 3:10) "Maar de dag des Heeren zal komen als 

een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de 

elementen branden zullen en vergaan, en de aarde, en de werken, die daarin zijn, zullen 

verbranden." Dan zal Zijn koninkrijk komen, zodat de gehele wereld het zal zien (Openb. 

1:7) "Ziet, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien." 

2. Hij zal de troon van Zijn gericht in de wolken of in de zichtbare hemelen oprichten. O hoe 

ontzaglijk zal die rechtbank zijn, wanneer Hij tot het gericht zit! 

3. Hij zal de doden opwekken: "Allen, die in het stof van de aarde slapen zullen ontwaken, 

deze tot het eeuwige leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing." Geen 

kindje van een spanlengte, dat ooit met een redelijke ziel begiftigd was, zal in het graf 

worden achtergelaten. 

4. Hij zal alle volken tot Hem vergaderen en een scheiding maken tussen de rechtvaardigen en 

de goddelozen, Hij zal de enen aan Zijn rechterhand en de anderen aan Zijn linkerhand 

zetten. 

5. Er zal een openbaar verhoor en onderzoek van alle personen en van al hun handelingen 

zijn: "Hij zal ieder werk in ‘t gericht brengen, met al dat verborgen is, hetzij goed, of hetzij 

kwaad." al de wetten van koningen, parlementen, raadsvergaderingen, gerechtshoven, van 

welke aard ook, zullen dan door de statige Rechter worden onderzocht. 

6. Hij zal loon en straffen uitdelen aan mannen en vrouwen, naar hetgeen zij in die dag zullen 

bevonden worden te zijn, rechtvaardig of goddeloos, begenadigd of onbegenadigd, op de 

rots of op het zand gebouwd hebbende. Hij zal tot de enen zeggen: "Komt gij gezegende 

Mijns Vaders, beërft dat koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld"; en 

Hij zal tot de anderen zeggen: "Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, 

hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is." 

7. Wanneer alles geschied is zal Hij en Zijn vrijgekochten in triomf zingende naar de hemel 

wederkeren, wanneer de goddelozen met gehuil naar de hel zullen verwezen worden, 

uitschreeuwende: "Heere, Heere, hebben wij niet aan uw tafel gegeten en gedronken? 

Hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in 

Uw Naam vele krachten gedaan?" En dan zal Christus al Zijn vijanden onder Zijn voeten 

hebben, en over Zijn verborgen lichaam eeuwig regeren. Weliswaar staat er geschreven, dat 

Christus het koninkrijk Gode en de Vader zal overgeven, doch dat moet verstaan worden 

van het overgeven van zijn vrijgekochten aan de Vader, zeggende: "Ziet daar, Ik en de 

kinderen, die Mij God gegeven heeft." Dan zal Hij wel ophouden hen op die wijze te 

regeren als Hij dat in de strijdende Kerk doet, doch Christus zal op de Berg Sion, die boven 

is, steeds het Hoofd van de vrijgekochten zijn. Toch zal God "alles in allen zijn." want het 

doel van Zijn ganse middelaarsbediening en regering was hen weer tot God terug te 

brengen, als hun enig Al, van Wie zij in de eerste Adam waren uitgevallen. 

 

Zo heb ik u dan een gebrekkig verslag gegeven van het koninklijk beheer van de Koning van 

Sion, tot "de wederoprichting aller dingen", hetwelk ons tweede punt was, dat wij iets zouden 

spreken over het koninkrijk en het beheer van Christus over Sion, de berg van Zijn heiligheid. 

 

III. Ons derde hoofdpunt was: Waarom God de Vader Hem tot Koning over Sion gezalfd en 

verordineerd heeft. Ik zal dit in de volgende twee of drie bijzonderheden beantwoorden. 
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1. Dit vloeit oorspronkelijk voort uit de soevereine liefde en het welbehagen Gods: "Ja Vader, 

want alzo is geweest het welbehagen voor U. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Hem 

in de wereld gezonden heeft." God heeft Zijn gemeente zo liefgehad, dat Hij de ware Koning 

Salomo gegeven heeft om haar Koning te zijn. 

 

2. Omdat het de Vader Zijn heerlijkheid en eer was Hem op de troon te zetten. Niemand was 

zo geschikt om de Vader Zijn Onderkoning te zijn en Zijn heerlijkheid te openbaren, als Hij, 

Die het "afschijnsel van Zijns Vaders heerlijkheid" is: al de goddelijke volmaaktheden blinken 

uit in Zijn Persoon en in Zijn bestuur. Dit zagen de engelen, toen zij hem in doeken zagen 

liggen, en dit deed hen zingen: "Ere zij God in de hoogste hemelen." 

 

3. Opdat Hij de zaligheid voor Zijn verborgen lichaam, de Kerk, zou teweegbrengen (Ef. 

1:22,23). "En heeft Hem de gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen, welke Zijn 

lichaam is." Daarom wordt de Kerk toegeroepen, (Zach. 9:9) zich te verheugen, omdat haar 

Koning komt, Die een Heiland is. Ook roept de Kerk uit, "Evenwel is God mijn Koning van 

ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde"; verlossing van zonde, satan, hel en 

dood. Hoe spoedig zou de Kerk verslonden worden, als zij niet veilig bewaard was, doordat haar 

Koning haar beschermt: "God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen." Zijn 

tegenwoordigheid in Zijn Kerk is haar tot muren en voorschansen, en doet haar dat lied zingen: 

(Jes. 26:1) "Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. 

 

4. Omdat alleen Zijn schouders in staat waren het gewicht van de regering te dragen. Geen 

hand was in staat de scepter te zwaaien, dan Hij, die "Gods metgezel" was en "Die het geen roof 

geacht heeft Gode evengelijk te zijn." De regering zou in verwarring en wanorde geraakt zijn, als 

zij aan engelen of archangels was opgedragen. 

 

5. Hij heeft Zich de Kerk, met de prijs van Zijn bloed, uit de hand van de rechtvaardigheid 

gekocht; daarom was het betamelijk, dat de regering van de Kerk Hem zou worden opgedragen. 

Zijn koninklijk ambt is dan ook gegrond op Zijn priesterlijk ambt. Daarom wordt in de eerste 

verzen van Jesaja 63 de Koning voorgesteld als komende van Edom met besprenkelde klederen, 

en rood aan Zijn gewaad, met klederen als van een, die in de wijnpers treedt." In Openbaring 

19 wordt van Hem, Die Zijn grote Naam op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven heeft: "Het 

Woord Gods, Koning der koningen en Heere der heren," gezegd, dat Hij bekleed was met een 

kleed, dat met bloed geverfd was, namelijk, met Zijn Eigen bloed en het bloed van Zijn 

vijanden. Doch ik zal niet langer bij de redenen van de leer stilstaan en met enige verdere toe 

passing sluiten. 

 

IV. Ons vierde hoofdpunt was de toepassing. 

Alle andere gebruiken voorbijgaande zal ik het alleen toepassen bij wijze van vermaning:  

1e Aan de onderdanen.  

2e Aan de vijanden van Zijn koninkrijk en Zijn regering. 

 

Ten eerste, een woord van vermaning aan allen, die belijden, dat zij onderdanen zijn van het 

koninkrijk van Christus. 

1. Volgt uw Koning na. Het voorbeeld van een koning is van groot gewicht voor de 

onderdanen, hetzij het goed of slecht is: de mensen volgen de manieren van het hof. Nooit was 

een koning uw navolging zo waardig. Hij roept ons toe "van Hem te lenen;" Hij heeft ons een 

exempel nagelaten, opdat wij Zijn voetstappen zouden navolgen; een voorbeeld van heiligheid: 

"Zijt heilig, want Ik ben heilig;" een voorbeeld van geloof en vertrouwen onder de donkerste 

wolken: (Psalm 22:1,4) "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Doch Gij zijt 
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heilig, wonende onder de lofzangen Israëls;" een voorbeeld van zachtmoedigheid en 

nederigheid: "Leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart:" (Fil. 2:5) "dat 

gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was." Een voorbeeld van lijdzaamheid in 

verdrukking en vervolging: (Hebr. 12:1, 2).Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die 

ons voorgesteld is, ziende op de oversten Leidsman en voleinder des geloofs Jezus, die voor de 

vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten 

aan de rechterhand des troons Gods;" een voorbeeld van standvastigheid en vastbeslotenheid: 

"Daarom heb Ik Mijn aangezicht gezet als een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal beschaamd 

worden." 

 

2. Ik vermaan allen, die belijden, dat zij onderdanen van Sions Koning zijn: Vertrouwt op Hem 

te aller tijd; "want welgelukzalig zijn allen, die op Hem bebouwen." Vertrouwt Hem alles toe; 

vertrouwt op Hem om al wat u nodig hebt. Om u te bemoedigen in uw verbouwen, overweegt, 

dat  

(1) Zijn woord het woord van een Koning is, een koninklijk woord is, en de onderdanen 

kunnen op de koninklijke belofte rekenen.  

(2) Zijn Woord is het Woord van de Koning van Sion, een goed overwogen Woord, het is een 

gevolg van beraadslaging.  

(3) Het is een onveranderlijk Woord, het blijft in der eeuwigheid: hemel en aarde zullen 

voorbijgaan, maar geen jota van Zijn Woord zal op de aarde vallen."  

(4) Het is een getrouw woord: "Waarheid is de gordel van Zijn lendenen," het is in de hemelen 

bevestigd.  

(5) Het is een beproefd woord: "Het woord des Heeren is doorlouterd als zilver in een 

smeltkroes," het heeft de proef doorstaan. Al de heiligen in de hemel hebben het beproefd, 

en het betrouwbaar bevonden; laten daarom alle heiligen op aarde er op vertrouwen.  

(6) Dit brengt uw Koning eer toe, als u op Zijn woord vertrouwt en verzegelt, dat Hij waarachtig 

is.  

(7) Het is de weg, om de belofte te verkrijgen, en de zegeningen, die in het verbond beloofd 

zijn. 

 

3. Ik vermaan u, veel als smekelingen aan de troon uws Konings te liggen, want u hebt daar 

voortdurend iets te doen. Overweegt:  

(1) Zijn troon is een troon van genade, die berekend is voor de armen en nooddruftigen.  

(2) Daar komt een vrolijk geklank van zijn troon: "Wie wil, die kome; bidt en gij zult 

ontvangen; indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een 

ieder mild geeft, en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden."  

(3) Er vlieten rivieren van genade uit Zijn troon, die naar u toe vloeien.  

(4) Er is een regenboog rondom Zijn troon, het verbond der genade en van de belofte (Openb. 

4:3); daar wordt gezinspeeld op Gods verbond met Noach.  

(5) Werken van genade en spreken over genade gelden aan de troon niet, om uw toenadering 

aan te moedigen: "Ik zal uw God zijn; Ik zal hun een nieuw hart geven."  

(6) De genadetroon van de Koning is gegrond op gerechtigheid en gericht.  

(7) Zijn troon en Zijn bestuur berusten op weldadigheid en milddadigheid; daarom kan die 

nooit worden uitgeput, evenmin als de zon afneemt door de wereld te verlichten. Begeeft u 

daarom veel tot de troon van de Koning; komt wanneer u wilt, of om wat u wilt, u bent 

altijd welkom. "Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging 

bekend worden bij God." 
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4. Ik vermaan u, zich in uw Koning te verheugen. "Dat de kinderen Sions zich verheugen over 

hun Koning. De Heere regeert, de aarde verheuge zich. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, 

gij dochter Jeruzalems, zie uw Koning zal u komen."  

(1.) Verheug u in Zijn Persoon, want "al wat aan Hem is, is geheel begeerlijk"; Zijn Persoon is 

de verheuging en bewondering van de hemel en de aarde.  

(2.) Verblijdt u in Zijn regering en in Zijn bestuur, want alles is berekend op uw welzijn.  

(3.) Verheugt u in Zijn billijkheid; want Hij heerst in gerechtigheid, welke schijnbare 

krommingen er ook in zijn bestuur mogen zijn.  

(4.) Verheugt u in de macht en het gezag van uw Koning, want Hij heeft alle macht in de hemel 

en op aarde; alles wat in de hemel, en op aarde, en onder de aarde is, buigt zich voor Hem 

neer.  

(5.) Verheugt u in de wetverheerlijkende gerechtigheid, die uw Koning door Zijn 

gehoorzaamheid tot de dood heeft aangebracht.  

(6.) Verheugt u in de volheid en de rijkdom van uw Koning; want "alle volheid van de 

Godheid, onnaspeurlijke rijkdommen zijn in Hem."  

(7.) Verheugt u in de mildheid en de weldadigheid van uw Koning, Hij zal voor u doen boven 

al wat u kunt bidden of denken.  

(8.) Verheugt u in de liefde van uw Koning, want die is onveranderlijk: "Hij rust in Zijn liefde 

en verandert niet." 

 

5. Gehoorzaamt de wetten van uw Koning, hebt hoogachting voor al Zijn geboden; want al Zijn 

geboden zijn "heilig, rechtvaardig, en goed’.  

(1.) Hij heeft in de dagen van Zijn vernedering Zelf de wet gehoorzaamd; Hij heeft het juk 

gedragen, opdat het u niet zou kwellen.  

(2.) In de weg van gehoorzaamheid is grote vrede: "Die Uw wet beminnen hebben grote vrede. 

Zo velen als er naar deze regel wandelen, over dezelven zal zijn vrede."  

(3.) In het houden van Zijn geboden is groot loon; want "Hij ontmoet de vrolijke en die 

gerechtigheid doet."  

(4.) Gij zult hierdoor uw Koning verheerlijken en Hem bij anderen aanprijzen: (Matth. 5:16) 

"Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien; en uw 

Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken."  

(5.) Er is groot gevaar in het verbreken van zijn wetten; Hij zal er Zich over vertoornen, en "uw 

overtreding met de roede bezoeken, en uw ongerechtigheid met plagen" 

 

Vraagt u: Wat voor soort gehoorzaamheid moeten wij aan de wetten van Sions Koning bewijzen? 

Dan antwoord ik:  

(1.) Een gewillige en vrolijke gehoorzaamheid, zoals Hij de Vader bewees, toen Hij zeide: "Zie, 

ik kom; ik heb lust om Uw welbehagen te doen."  

(2.) Een algemene gehoorzaamheid aan al Zijn geboden, niet uitzoeken en kiezen, het ene 

gehoorzamen en het andere verwerpen: "Dan zal ik niet beschaamd worden, wanneer ik 

merken zal op al Uw geboden."  

(3.) Een inwendige zowel als een uitwendige gehoorzaamheid: "Ik heb een vermaak in de wet 

Gods naar de inwendige mens." Wanneer gehoorzaamheid niet met het hart is, is zij 

walgelijk voor de Koning van Sion, die "de harten doorzoekt"; Zijn wetten raken zowel de 

inwendige als de uitwendige mens.  

(4.) Een belangeloze, zelfverloochenende gehoorzaamheid, uzelf als onnutte dienstknechten 

beschouwende, wanneer u alles gedaan hebt. Denkt niet, dat uw Koning bij u in de schuld 

staat wegens uw gehoorzaamheid en uw dienst.  
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(5.) Het moet de gehoorzaamheid van het geloof zijn; want "zonder geloof is het onmogelijk 

Gode te behagen", Een geloof in de belofte waardoor de ziel met Christus verenigd wordt is 

het fondament van alle ware gehoorzaamheid aan Christus, of aan God in hem.  

(6.) Een gedurige en standvastige gehoorzaamheid; niet bij vragen en tussenpozen, maar 

voortdurend: (1 Kor. 15:58) "Zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het 

werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere." 

 

6. Bewijst de Koning van Sion niet alleen een dadelijke maar ook een lijdelijke 

gehoorzaamheid, zodat u zich aan Zijn beschikkende wil onderwerpt; ook wanneer Zijn 

beschikkingen uw tijdelijk belang, en hetgeen u graag zoudt willen, overdwarst. Wanneer Hij de 

roede van de verdrukking zendt, overweegt dan,  

(1.) dat zware bedelingen u ten goede zijn. Uit verdrukkingen verrijzen vele voordelen.  

(2.) Hij zal niet eeuwiglijk Zijn toorn behouden.  

(3.) Dit is de geest en aard van Zijn ware onderdanen, dat zij stil zijn wanneer Hij bedroeft.  

(4.) Bedenkt hoe onderworpen Hij was aan de zwaar verdrukkende, ja, aan de wrekende hand 

van Zijn Vader.  

(5.) Uw "lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt u een geheel zeer uitnemend 

eeuwig gewicht der heerlijkheid." 

 

7. Ik vermaan alle onderdanen van Sion Koning de ontvangdagen van de Koning, ik meen Zijn 

instellingen voor de eredienst, trouw bij te wonen. Hoewel David een groot koning was, toch 

maakte hij er geweten van de woningen van de Koning van Sion te bezoeken, en hij rekende 

het zich een eer dat te doen. Toen hij door de vervolging van Saul, en de opstand van Absalom 

van de plaats van de openbare godsdienst was verdreven, benijdde hij het geluk van de zwaluw, 

aan welke het vergund was in het heiligdom te nestelen, terwijl hij van daar verdreven was en 

geen toegang had om zijn Heere en Koning daar op te wachten (Psalm 84). Wat moeten wij 

denken van hen voor wie de deuren van het heiligdom geopend zijn en aan wier deur de 

instellingen van het Nieuwe Testament worden uitgedeeld, en die nochtans, of door 

hoogmoed, of door verachting van de goddelijke instelling, of door liefde tot de wereld, of door 

traagheid of andere vleselijk oorzaken of voorwendsels, het hof van de grote Koning de rug 

toekeren, en het toch zeer kwalijk nemen als de leraars hun zeggen, dat zij zich niet als trouwe 

onderdanen van Sions Koning gedragen? Mag men veronderstellen, dat mensen, die Zijn 

inzettingen verachten en verwaarlozen, ooit hun hart voor Hem hebben geopend, aangezien Hij 

vereist, dat Zijn onderdanen hem zullen opwachten en hulde bewijzen? Zij mogen zich 

inbeelden, dat zij Zijn onderdanen zijn, evengoed als anderen, doch zij hebben reden te vrezen, 

dat de dag zal komen, wanneer de Koning van Sion tot hem, of van hem, zal zeggen: "Deze Mijn 

vijanden, die niet hebben gewild, dat Ik over hen Koning zou zijn, brengt hier, en slaat ze hier 

voor Mij dood." Ziet wat die mensen overkwam, die tot het avondmaal waren genodigd, toen 

alle dingen gereed waren en zich nochtans, met deze en dergelijke voorwendsels, 

verontschuldigden, dat zij niet kwamen (Luk. 16:24). De Heere verklaart, dat niemand van die 

mannen, "die genood waren", en weigerden, onder welk voorwendsel dan ook, "Zijn avondmaal 

smaken zouden.." 

 

Doch, om tot ons punt terug te keren: Ik zeg, laten allen, die Christus, de verhoogde Koning 

van Sion, liefhebben, trouw Zijn koninklijk hof en Zijn instellingen voor de openbare eredienst 

bezoeken, hetzij het op de Sabbat, of op een dag in de week is: voornamelijk de openbare 

prediking, het openbaar gebed, en de bediening van de sacramenten, van de doop en het 

avondmaal, en de plechtige gelegenheden voor vasten, bidden, en verootmoediging. In deze of 

dergelijke instellingen van de Koning van Sion vergunt Hij zijn onderdanen liefelijke 

samenkomsten met Hem: "de Koning is gebonden op de galerijen." Daar geeft de Koning Zijn 
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zin en wil aan Zijn onderdanen te kennen; daar worden Zijn geboden, beloften en leer bekend 

gemaakt; daar drupt Hij zulke woorden van genade en liefde in hun harten, dat hun harten in 

hen brandende worden: daar doet Hij hen zeggen: "Zijn Woord heeft mij levend gemaakt", en 

Hij heeft mijn ziel gemaakt als de wagens van een gewillig volk; daar toont die Koning Salomo 

Zich, voor de dochteren Sions, met de kroon op Zijn hoofd; daar dekt de Koning een tafel van 

vet vol merg, en daar doet Hij hen met grote lust onder Zijn schaduw zitten; daar worden hun 

soms de verborgenheden van hun harten, en de verborgenheden van Zijn verbond ontdekt; ook 

worden hun daar, evenals David, toen hij in het heiligdom inging, (Psalm 73) de 

verborgenheden van de voorzienigheid ontsloten. Daarom zeg ik, bezoekt de Koning in Zijn 

voorhoven, om Hem daar te aanbidden. 

 

8. Laten al de onderdanen van de Koning van Sion zich opmaken voor de eer van hun Koning, 

in het bijzonder in een tijd waarin Zijn koninklijk gezag menigerlei beledigingen worden 

aangedaan. Ik had reeds gelegenheid u in verscheidene bijzonderheden aan te tonen, welke 

openlijke beledigingen hem onder ons worden aangedaan; Zijn wetten worden tegengewerkt 

beide op burgerlijk en kerkelijk gezag; er wordt inbreuk gemaakt op de vrijheden van Zijn 

onderdanen; Zijn Sabbatten worden ontheiligd; dezulken, die zich voor Zijn gezanten uitgeven 

verwerpen de soevereiniteit van hun Meester, en laten los, dat Hij alleen Hoofd in Zijn Kerk is, 

en nochtans worden zij door anderen, die nog niet zo ver gegaan zijn, zonder enige censuur of 

getuigenis, als medeleden in kerkelijke gerechtshoven gehandhaafd. Men schijnt, door een diep 

stilzwijgen en een zondig samengaan met openlijke en erkende verraders van de koninklijke 

kroon van Sions Koning, tot Zijn vijanden te zeggen: "Een verbintenis." Ik vrees, dat Christus, 

heden ten dage zal zeggen: "Dit zien de wonden, waarmee Ik geslagen ben in het huis Mijner 

liefhebbers"; Ik ben gewond in Mijn waarheden, in Mijn leden, in Mijn rechten, als de 

allerhoogste God en de allerhoogste Koning van Mijn Kerk; en nochtans wordt geen rechte 

getuigenis gehoord of toornigheid betoond tegen deze wonden, die ik heb ontvangen en de 

beledigingen, die Mij zijn aangedaan. Ik vrees, dat de Koning van Sion op weg is, om "de kop 

van Zijn vijanden te verslaan, en de harige schedel van degenen, die in hun schulden 

wandelen." Doch, terwijl anderen de Koning van Sion beledigen en onteren, laten allen, die 

onder Zijn trouwe onderdanen wensen gevonden te worden, zich beijveren hem te eren. 

 

Vraagt u: "Hoe moeten wij dat doen?" 

Dan antwoord ik:  

(1.) Wij Moeten hem eer geven door in Hem te geloven en op Hem te vertrouwen, bijzonder in 

Zijn koninklijk ambt; vertrouwt, dat Hij Zijn onderdanen zal regeren en verdedigen, en dat 

Hij al de vijanden van Hem en van Zijn volk vijanden zal beteugelen. O vrienden! Hij heeft 

nooit gedwaald in Zijn bestuur: daarom welke schijnbare verwarringen zich ook mogen 

voordoen, vertrouwt nochtans, dat het rad, dat in Zijn hand is, zulke heerlijkheid voor 

Hemzelf, en zulk goed voor Zijn onderdanen zal doen te voorschijn komen, dat van Jacob 

en van Israël zal gezegd worden: "Wat heeft God gewerkt!"  

(2.) Laat ons Hem eer geven door Hem met de mond te belijden: (Rom. 10:10) "Want met het 

hert gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid." Wij 

beleven een tijd, waarin de duivel en zijn gezanten plannen smeden om elke belijdenis van 

Christus en de godsdienst te verbannen. Ik veroordeel, evenzeer als iemand, een 

huichelachtige belijdenis van Christus en de Christelijke godsdienst: doch laat ons de livrei 

van de Koning niet wegwerpen, opdat niet een heimelijke vijand die aantrekt en zich onder 

Zijn trouwe onderdanen vermengt.  

(3.) Laat ons hem ere geven door een bewuste eerbied voor al zijn wetten en geboden: "Dan zal 

ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zal op alle Uw geboden." Laat ons, terwijl 



 12 

anderen Zijn banden verscheuren, en Zijn touwen van zich werpen, met Jozua zeggen: 

"Maar aangaande mij en mijn huis. wij zullen de Heere dienen."  

(4.) Door in onze kring voor Hem en Zijn zaak te getuigen, en dat te erkennen, wanneer een 

getuigenis voor Hem wordt opgeheven. De standaard van Christus is, in het bijzonder in 

ons land, een door verbond bekrachtigde standaard en getuigenis, en wanneer die wordt 

opgeheven, zijn wij, door de eed Gods, verplicht, die te erkennen, en aan te kleven; de 

verplichting van de eed Gods kan onder geen voorwendsel worden ontbonden: "Mijn ziel 

kome niet in hun verborgen raad, mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering." Het 

is gevaarlijk in het kamp te blijven, waar muiterij en samenzwering tegen de Koning en Zijn 

koninkrijk is, in het bijzonder wanneer de standaard van de Koning daar buiten wordt 

opgeheven, en het geroep gehoord wordt: "Wie is met de Heere!" Wanneer de 

gerechtshoven van de kerk hun macht gebruiken om de getuigen geweld aan te doen, en 

hen uit de stad te drijven, is het tijd voor een ieder, die belijdt, dat Hij met Christus 

bevriend is en Hem als zijn Koning erkent, te onderzoeken waar zij zijn, of waar zij 

standhouden.  

(5.) Door, uit genade, wanneer men daartoe geroepen wordt, voor Hem te lijden, gelijk Hij 

voor ons geleden heeft. 

 

9. Nog een woord van vermaning aan de onderdanen van Sions Koning is, om u in het voeren 

van de krijg van uw Koning tegen de zonde, de satan en de wereld, als getrouwe krijgsknechten 

te gedragen. Strijdt tegen de zonde; dat is de grote vijand, die Christus is komen vernietigen en 

te niet doen. Voert krijg tegen de duivel, want Christus is gekomen om zijn kop te vermorzelen: 

"Wederstaat de duivel, en hij zal van u vlieden." Bindt de strijd aan tegen de wereld, want "de 

vriendschap der wereld is een vijandschap Gods." De wereld was een vijandin van Christus, en 

zij zal Zijn zaak, werk en getuigenis vijandig zijn, tot het einde toe. Deze zijn de vijanden met 

wie u in het strijdperk hebt te treden.  

Beweegredenen.  

(1.) Hij heeft uw oorlogen geoorloogd. Hij bond de strijd aan met de zonde, de satan, en de 

wereld, ja, met de toorn Gods en de vloek van de wet, zodat Hij Zijn klederen met bloed 

besprenkeld, en Zijn ziel in de dood uitgestort heeft. 

(2.) Uw Koning heeft de overwinning behaald, Hij heeft de vijand op de vlucht gedreven en 

verslagen, en Hij draagt de palmtak van de overwinning.  

(3.) Zijn overwinning is wettelijk de uwe, uit kracht van de wettige en verborgen vereniging 

tussen u en Hem. Daarom roept Hij al Zijn vrienden toe zich te verheugen, en de buit van 

Zijn overwinning als de hunne op te nemen. De apostel roept hierover uit: "God zij dank, 

die ons allen tijd doet triomferen in Christus."  

(4.) Uw koning, die ook uw Aanvoerder en Bevelhebber is, heeft bevel gegeven "de goede strijd 

van het geloof te strijden, te staan, u mannelijk te houden en sterk te zijn." al de 

onderdanen van Christus zijn krijgsknechten, zolang zij in de strijdende Kerk zijn, en van 

hen wordt geëist, dat zij zullen "strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen 

overgeleverd is; dat zij tot de bloede toe zullen tegenstaan, strijdende tegen de zonde."  

(5.) Uw Koning ziet hoe u zich op het slagveld gedraagt: wie zich in zijn zaak als een lafaard 

gedraagt, en wie als een dapper krijgsman.  

(6.) Uw Koning staat gereed om u te hulp te komen, wanneer de strijd heet is, en u op het punt 

staat van het onderspit te zullen delven: "Vreest niet; want Ik ben met u, zijt niet verbaasd, 

want Ik ben uw God." De Heere stond bij Paulus, toen allen hem verlieten.  

(7.) Nog een weinig tijd en de Koning zal de aftocht blazen, en u van het slagveld afroepen, om 

met Hem in de heerlijkheid te triomferen: want "zo wij anders met Hem lijden, zullen wij 

ook met Hem verheerlijkt worden: onze lichte verdrukking en strijd, die zeer haast 

voorbijgaat, werkt ons een geheel zeer uitnemend eeuwig gewicht van de heerlijkheid." 
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Ik zal dit deel van de vermaning met een paar raadgevingen sluiten. Indien u de oorlogen van 

Sions Koning voert:  

(1.) Verzekert u, dat Zijn koninkrijk en gezag binnen in u vastgesteld is, en beijvert u, dat alle 

gedachte gevangen geleid wordt tot de gehoorzaamheid van Christus, en zorgt er voor, dat u 

geen verrader in uw boezem herbergt. Zou ooit iemand openlijk krijg kunnen voeren met 

de zichtbare vijanden van de Koning van Sion, die met de zonden in uw boezem zegt: Een 

verbintenis? Strijdt daarom dagelijks tegen de inwonende zonde, een lichaam der zonde en 

des doods, en "ziet toe, dat niet In iemand van u zij een boos en ongelovig hart, om af te 

wijken van de levende God."  

(2.) U moet gebruik maken van de wapenrusting van uw Koning, en van de wapenen daar Hij u 

van voorzien en die Hij ingesteld heeft, als u Zijn oorlogen voert: (Ef. 6:13-18). "Daarom 

neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles 

verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de 

waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid; en de voeten 

geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes. Bovenal aangenomen 

hebbende het schild des geloof, met hetwelk u al de vurige pijlen des bozen zult kunnen 

uitblussen; en neemt de helm van de zaligheid en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods 

woord; met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest."  

(3.) Houdt uw koninklijke Koning in het oog. Gelijk wij onze loopbaan moeten lopen, zo 

moeten wij ook onze strijd strijden, "ziende op Jezus." Een gezicht van de Koning van Sion 

bezielt de krijgsknechten met moed en grootheid van geest: "Zij hebben op hem gezien, en 

zijn verlicht; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden." "Aanmerkt Deze, Die 

zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet 

verflauwt en bezwijkt in uw zielen."  

(4.) Voert het bloed van uw Koning voortdurend met u, in de hand van het geloof, 

voornamelijk op de dag van de strijd; want de vijand gaat op de vlucht, als hij dat bloed 

ziet: (Openb. 12:11) "Zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams."  

(5.) Tracht in een tijd van openlijke oorlog te weten waar uw Koning kampeert en blijft daar, 

en wees u bewust waar het kamp van de vijand is. Misschien zegt u: Dat is een vraag, die wij 

graag opgelost zouden hebben: "Waar is het kamp van de vijand?"  

Sommigen toch, in deze tijd van verdeeldheid, zeggen: "Ziet, het is hier," en anderen zeggen: 

"Ziet, het is daar." Wilt u ons eens zeggen, waar Hij weidt, waar Hij de kudde legert."  

Ik antwoord, ontkennenderwijze; het is niet altijd daar waar de grootste menigte is, want de 

kudde van Christus is maar een klein kuddeke." In de dagen van Elia was het onder zeven 

duizend. Het is niet altijd daar, waar een genootschap van mensen zich de Kerk van 

Christus noemen, die de bescherming van de wet genieten, en de burgerlijke overheid aan 

hun zijde hebben. Wij hebben toch van die tijd gehoord en de dag gezien, toen het 

Pausdom en de Bisschoppelijke regering de wetten van het land en het burgerlijk gezag 

voor hen hadden. 

 

Vraagt u: Waaraan kan dan het kamp van de Koning van Sion gekend worden? 

Dan antwoord ik:  

(1.) Het kamp van de Koning is daar waar de koninklijke standaard is opgericht, niet waar 

die neergehaald wordt. Waar is de getuigenis van Jezus, de met een verbond 

bekrachtigde getuigenis van ons land? Wie zij ook zijn, die de leer, de dienst, de tucht, 

en de regering van het huis, in zuiverheid bewaren, daar is het kamp van de Koning.  

(2.) De Koning Zijn kamp is daar waar zijn kudde vergaderd wordt, niet waar zij verstrooid, 

verdrongen en onderdrukt wordt.  
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(3.) Het Kamp des Konings is daar, waar Zijn heerlijkheid en eer worden tentoongespreid, 

niet waar die verdonkerd en verduisterd worden.  

(4.) Het kamp des Konings is daar, waar de geur van Zijn klederen het hart van zijn 

onderdanen verblijdt en verheugt: (Psalm 45:16) "Zij zullen geleid worden met alle 

blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in des Konings paleis."  

(5.) Het kamp des Konings kan gekend worden aan de loop van de rivier van de 

grimmigheid van de oude slang. Wij lezen in Openb. 12:15,17, dat "de slang uit haren 

mond, achter de vrouw, water uitwierp als een rivier", dat wil zeggen, dat de duivel een 

storm van vervolging en verdrukking verwekte tegen de Kerk van Christus, die door de 

vrouw wordt afgebeeld. "De Draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te 

voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en het 

getuigenis van Jezus Christus hebben." Indien u dus wilt weten waar het kamp van 

Sions Koning is, waar Zijn standaard is, let er dan op waarheen de wapenen van de hel, 

boosaardigheid, smaad, vervolging door hand of tong, gericht zijn; want daar is het 

kamp van Christus, want hij "bestrijdt noch kleinen, noch groten, maar de Koning 

Israëls en Zijn zaad en Zijn zaak. 

 

10. Een tiende woord van vermaning aan de onderdanen van Sions Koning is, dat zij zich 

verblijden in de hoop van dit hemels koninkrijk, want eerlang zal uw Koning, o gelovigen, u uit 

de strijdende Kerk oproepen naar de triomferende Kerk: daarom, "verblijdt u in de hoop van de 

heerlijkheid Gods." Om uw blijdschap op te wekken en uw verlangen naar het hemels 

koninkrijk levendig te maken zal ik u een paar dingen opnoemen, die u nu, terwijl u in de 

strijdende kerk op aarde bent, smartelijk zijn en zwaar vallen, en waarvan u dan vrijgemaakt zult 

zijn.  

(1.) U zult vrijgemaakt zijn van alle natuurlijke behoeften. Geen behoefte aan voedsel, wanneer 

u van het lichaam van leem bent ontdaan; wanneer het opgewekt is zal het een geestelijk 

lichaam zijn; daar heeft men geen spijs of drank nodig. Daar is geen behoefte aan klederen 

om de schande van uw naaktheid te bedekken, want daar zullen de lichamen niet slechts 

zijn als die van Adam en Eva, maar "zij zullen Christus’ heerlijk lichaam gelijkvormig zijn." 

Daar is geen behoefte aan wapentuig, want daar zal geen vijand wezen. Daar is geen 

behoefte aan slaap, want "aldaar zal geen nacht zijn."  

(2.) Men zal dan bevrijd zijn van alle onvolmaaktheid naar lichaam en ziel. De zwakheden van 

het lichaam worden in het graf achtergelaten, en wat de ziel betreft, die zal volmaakt zijn in 

heiligheid: "dan zal hetgeen, dat ten dele is, tenietgedaan worden."  

(3.) Daar zult u bevrijd zijn van al uw zwoegen en arbeiden: (Openb. 14:13) "zij rusten van hun 

arbeid"; hun werk zal hun element zijn, evenals het zingen van een vogel zijn genot is.  

(4.) Daar zult u vrij zijn van droefheid; (Openb. 21:4) "En God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; 

want de eerste dingen zijn weggegaan."  

(5.) Daar zijn geen verzoekingen meer. De vergiftigde pijlen van de vijand zullen de inwoners 

van de triomferende Kerk niet meer treffen; hij is buiten geworpen; daar is geen 

verslindende leeuw meer.  

(6.) Daar zult u bevrijd zijn van alle kwellende en ergerende zorgen, waarmee u nu geplaagd 

wordt. Zorgen doen de geesten afnemen en verteren hier altijd de vertroostingen van ons 

leven; doch niets daarvan is in de triomferende kerk; geen vrees en daarom geen zorg; geen 

vrees voor gebrek waar alle dingen genoten zullen worden.  

(7.) Daar is men vrij van alle twijfelingen aan de liefde Gods; niemand zal daar zeggen: "Heere, 

waar zijn Uw vorige goedertierenheden?" Gij zult eeuwig in de omhelzingen van uw Koning 

delen, in Zijn armen en in Zijn schoot liggen.  
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(8.) Bevrijd van het gezelschap van de boze wereld. Christus’ lelie is nu onder de doornen, doch 

in de triomferende Kerk zijn geen stekende doornen meer in het ganse veld Gods; Christus 

zal zijn dorsvloer doorzuiveren.  

(9.) Daar zal men bevrijd zijn van alle verdeeldheden. De droevigste zaak in de strijdende kerk 

is, dat er verdeeldheden zijn onder hen, die waarlijk begenadigd zijn. De verdeeldheden 

tussen godvrezende en boze zijn niet zo bedroevend als de verdeeldheden onder de heiligen. 

Doch dit zal dan weggedaan zijn, dan zullen zij allen één zijn in de Heere en al hun 

benijden en censureren van elkaar zal dan eindigen.  

(10.) Dan zal het hart eeuwig op God gevestigd zijn, vrij van alle afgetrokkenheid en 

verstrooidheid in de dienst van God. Laten deze dingen u opwekken om te verlangen naar 

de dageraad van het eeuwig aanschouwen, dat boven is. 

 

Vraagt u: "Welke zekerheid hebben wij, zolang wij in de strijdende kerk zijn, dat wij naar de 

triomferende kerk zullen gaan, waar de Koning van Sion persoonlijk is? 

Ik antwoord:  

(1.) God heeft dat voor u bereid van de grondlegging der wereld (Matth. 25:34).  

(2.) De belofte Gods, die in Christus Ja en Amen is, verzekert het.  

(3.) Uw Koning heeft het voor u verworven; het is ene verkregen verlossing (Ef. 1:14).  

(4.) Uw Koning, Die ook uw Voorbidder is, heeft er om gebeden: (Joh. 17:24) "Vader, Ik 

wil, dat daar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt."  

(5.) Uw Koning heeft het voor u in bezit genomen: (Joh. 14:2) "Zo wanneer ik heen zal 

gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder, en zal u tot Mij nemen. 

opdat gij ook zijn moogt daar Ik ben."  

(6.) Uw Koning heeft er u de eerstelingen van gegeven; Zijn koninkrijk binnen in u zegt u, 

dat u in Zijn koninkrijk, dat boven is, zult komen; de eerstelingen des Geestes 

verzekeren u van de volle oogst.  

(7.) Uw vereniging met de Koning van Sion verzekert het: de heerlijkheid van Zijn 

natuurlijk lichaam is een voorteken van de heerlijkheid van Zijn verborgen lichaam.  

(8.) Een aanmerkelijk getal, een ontelbare vergadering van de eerstgeborenen, is reeds 

aangekomen, daarom zullen de overigen volgen: "Ziet dan omhoog, en heft uw hoofden 

opwaarts, omdat uw verlossing nabij is." 

 

Ik zal nu verder een woord van vermaning spreken tot de tweede soort van personen, die ik 

genoemd heb, namelijk tot u, die nog vreemdelingen bent van Sions Koning, en vijanden van Zijn 

koninkrijk en Zijn regering.  
Ik heb u het merkteken en de kenmerken, beide van Zijn vrienden en vijanden, reeds 

voorgesteld; daarom slechts een paar woorden, om u de zaak op te helderen.  

- Allen, die nog in de natuurstaat zijn en nooit de krachtige werking van de genade van God 

in een werk van wedergeboorte hebben ondervonden, behoren nog tot de vijanden van de 

Koning van Sion; want "het bedenken des vleses is vijandschap tegen God."  

- Allen, die nooit ervaren hebben, dat de kracht van het profetisch ambt van Christus in een 

werk van verlichting aan hen is uitgevoerd, waardoor de ogen van hun verstand geopend 

zijn, om Christus te kennen in Zijn persoon, Zijn natuur, ambten, en onderneming, en om 

de zin en de wil van God te kennen, die in het woord geopenbaard zijn.  

- Allen, "die de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te 

richten"; ik bedoel, alle wettische, die de wet als een verbond aankleven en "der 

rechtvaardigheid Gods niet onderworpen zijn" zijn nog vijanden van het koninkrijk en de 

regering van de Koning van Sion. Nooit heeft zich iemand in waarheid aan Zijn wetten en 

regering onderworpen, die niet eerst Zijn rechtvaardigheid onderworpen werd.  
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- Allen, die onder de drup van het Evangelie zitten, aan wie een Zaligmaker en zijn ganse 

zaligheid nabij gebracht zijn, en die toch voortgaan Hem en Zijn zaligheid door ongeloof te 

verwerpen; alle zulken zal Christus als vijanden van Hem en Zijn zaligheid aanmerken: 

(Hebr. 2:3) "Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?" 

Tot hen, die genodigd zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Konings, en die nochtans 

geweigerd hebben, zal de Koning Zijn legerscharen zenden en die boze mensen ellendig 

vernielen.  

- Alle Gallio’s en, die zich onzijdig houden in de zaak van Christus, die het zich niet 

aantrekken of de zaak van Christus zinkt of drijft, behoren tot Zijn vijanden; want "die niet 

vergadert, die verstrooit"; de Heere zal de lauwe Laodiceeërs uit Zijn mond spuwen.  

- Allen, die tegen de Heere en Zijn Gezalfde samenspannen, en hun hoofden en handen 

bijeensteken, om het koninkrijk van Christus en een werk van reformatie te verwoesten, en 

de graveerselen van de tempel samen met houwelen en beukhamers in stukken te slaan.  

- Alle onheilige Ezau’s, die hun eerstgeboorterecht als Christenen voor een schotel moes 

verkopen: die hun vrijheden waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft, met het oog op iets 

werelds of tijdelijks opofferen.  

- Allen, die met de slang het stof van de aarde oplikken en de ijdelheden van de wereld 

verkiezen boven de dingen, die van een eeuwig belang zijn.  

- Allen, die Zijn wetten als de regel van hun gehoorzaamheid verwerpen, zeggende: "Wij zijn 

heren, wij zullen niet meer tot U komen"; en die met hun praktijk zeggen: "Wij willen niet, 

dat deze over ons Koning zij; wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen 

lust." Ik zeg, dat u, en al de zodanigen, vijanden van Sions Koning en vreemdelingen van 

Zijn regering bent. 

 

Ik vermaan u daarom, als een van de herauten van de vermaarde Koning van Sion, dat u uw 

wapenen van vijandschap en opstand aflegt, en u aan Zijn koninklijk gezag onderwerpt: "Heft 

uw hoofden op, gij poorten, ja heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga." 

 

Bij wijze van beweegreden, heb ik u alleen enkele dingen in de gedachte te brengen, die reeds 

gezegd zijn, als:  

(1) Overweegt de vreselijke toorn en het gevaar, waaronder al Zijn vijanden blijven.  

(2) Overweegt welk een Koning Hij is, aan Wie u zich hebt te onderwerpen. Overdenkt wat wij 

u van Zijn hoedanigheden of eigenschappen gezegd hebben.  

(3) Overweegt de voordelen van Zijn regering.  

(4) Overweegt hoe ernstig Hij rebellerende zondaren nodigt zich onder Zijn regel en Zijn 

bestuur te voegen.  

• Hij nodigt rebellen zich te onderwerpen: (Jes. 55:7) "De goddeloze verlate zijn weg, en de 

ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de Heere, zo zal Hij Zich zijner 

ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk."  

• Hij smeekt zondaren zich met Hem en met God in Hem te laten verzoenen: (2 Kor. 5:20) 

"Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 

Christus wege, laat u met God verzoenen."  

• Hij belooft, u met de gouden scepter in Zijn hand te zullen verwelkomen: "Die tot mij 

komt, zal ik geenszins uitwerpen."  

• Hij is bedroefd over de hardnekkigheid van zondaren, die zich niet aan Hem willen 

onderwerpen: (Luk. 19:41, 42) "En als Hij de stad zag, weende Hij over haar, zeggende: 

Och, of u ook bekendet ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!"  

• Hij redeneert met zondaren en vermaant hen vriendelijk: (Jes. 1:18) "Komt dan en laat ons 

samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 

sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol."  
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• Hij zweert, dat Hij geen lust heeft in hun dood en ondergang: (Ezech. 33:11) "Zo waarachtig 

als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen! Maar daarin 

heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg, en leeft."  

• Wanneer zij niet te overreden zijn, dan neemt Hij Zijn koninkrijk met smart weg.  

• Overweegt hoe het hem verblijdt wanneer een afkerige zondaar zich aan Hem onderwerpt. 

Toen de vader van de verloren zoon hem van verre zag, werd hij met innerlijke ontferming 

bewogen, en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. 

 

Ik besluit met twee of drie raadgevingen, opdat u zijn onderdanen mag worden. 

1. Weest overtuigd, dat u van nature vijanden, ja, vijandschap zelf bent; bedriegt uzelf niet, 

door u in te beelden, dat u God een goed hart toedraagt, want uw harten zijn dodelijk 

slecht. 

2. Overdenkt veel uw ellendige slavernij en dienstbaarheid aan de zonde, de satan en de 

wereld, zolang niet de Zoon u vrijmaakt. 

3. Woont zorgvuldig de instellingen van de Koning van Sion bij, in het bijzonder die grote 

instelling tot bekering: de prediking van het woord; want dit is de roede van Zijn sterkte, en 

het behaagt hem door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, die geloven. Luistert 

met aandacht, of u in die instelling van Sions Koning Zijn stem mag horen, evenals Lydia, 

die de prediking van Paulus bijwoonde. 

4. Laat met het horen van het Woord een naarstig lezen van het Woord samengaan: 

"Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 

zijn het, die van Mij getuigen." De Bijbel is Gods getuigenis van Hem, Die Hij tot Koning 

gezalfd heeft over Sion, de berg Zijner heiligheid; daar wordt Zijn heerlijkheid en 

schoonheid met Zijn eigen hand beschreven; daar hebt u de wil, de uiterste wil van de 

Koning, die met Zijn bloed verzegeld is. 

5. Weest aanhoudende smekelingen aan de Koning Zijn troon van genade en barmhartigheid. 

Sions Koning is een goedertieren Koning, het is zijn werk "de armen en nooddruftigen te 

verlossen." Hij is milddadig; "Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God 

begere, die mild geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden." 

6. Zie, dat u in het gebruik van andere middelen staat naar dat grote werk van geloven; want 

zonder geloof is het onmogelijk de Koning of Zijn eeuwige Vader te behagen: "Dit is Zijn 

gebod, dat u gelooft in de Naam Zijns Zoons Jezus Christus." U mag doen wat u wilt; doch 

zolang u niet gelooft zult u als opstandelingen aangemerkt worden: "Die geloofd zal hebben, 

zal zalig worden. Maar, die niet zal gelooid hebben, zal verdoemd worden." Daarom zeg ik, 

staat, in gehoorzaamheid aan de geboden Gods en in afhankelijkheid van Zijn genade en 

van Zijn Geest, naar dat werk van geloven: "Dit is het werk Gods, dat u gelooft in Hem, die 

Hij gezonden heeft." 

7. Bidt veel om de verworven en beloofde Geest van de Koning, Die in het midden van de 

troon is; pleit op de belofte: "Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u" (Ezech. 36:27), 

en op die belofte: (Psalm 110:3) "Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van Uw 

heirkracht." 

8. Steekt de rode oorlogsvlag op tegen al de vijanden van Sions Koning, hetzij die binnen of 

buiten u zijn. Begint de strijd tegen Zijn vijanden in uw hart, in uw wandel, en in uw 

huisgezin; begint daar te reformeren, en als u de strijd van binnen begonnen bent, zet die 

dan naar buiten voort in uw belijdenis. Verdedigt de zaak van Christus in het land, Zijn 

openbaar belang, en doet wat in uw vermogen is, om hen tegen te staan en af te schrikken, 

die Zijn koninkrijk en Zijn belang in de wereld, in het bijzonder in ons land, trachten te 

vernietigen. Wee toch ons land, als Zijn koninkrijk van ons wordt weggenomen, als Hij de 

leer, de tucht, de dienst, en de regering van Zijn huis wegneemt, dan zullen de gezangen van 
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de tempel op die dag huilen, en ons arm nageslacht zal, binnen enkele jaren, een gezelschap 

van Heidense en Paapse afgodendienaars zijn. 

 

Wel, laat mij dan mijn roeping en nodiging van alle vreemdelingen, en bijwoners, en 

opstandelingen herhalen, om te komen en zich te onderwerpen aan de regering van Hem, Die 

God tot Koning over Sion, de berg van Zijn heiligheid, gezalfd heeft. Het werd door Jacob op 

zijn sterfbed voorzegd, dat "Hem de volkeren gehoorzaam zouden zijn", en door Jesaja, dat "de 

Heidenen naar Hem zouden vragen." O dat dit de dag en tijd eens mocht zijn, waarin deze 

profetie zal vervuld worden! Nu driehonderd vijftig jaren geleden in 1648 was er een 

wonderlijke vergadering van het ganse land tot de Heere Jezus, als hun heerlijk Hoofd en 

Koning. Toen het scheen, dat Zijn werk zou tenietgaan, en Zijn vrienden zichzelf beschouwden 

als een hoop dorre beenderen, behaagde het de Heere, door de wind van de Geest, in die dorre 

beenderen te blazen, en terstond stond een groot heir op, en zij ontvingen leven en sterkte om 

Zijn oorlogen te oorlogen, zodat het gehele land, in weinig tijd, een verbond maakte met de 

Koning van Sion en Hem de eed van trouw zwoer. Zo krachtig stond men toen voor de 

koninklijke rechten van Zijn kroon, dat die machten, die er toen waren, die getracht hadden 

Zijn zaak teniet te doen, verplicht werden er voor te wijken. Al zijn het koninkrijk en de zaak 

van Christus in deze tijd zeer vervallen, laat ons toch de hoop niet verliezen, dat die weer zullen 

verrijzen, maar aan de jaren van de rechterhand des Allerhoogste gedenken; "laat ons gedenken 

aan de daden des Heeren en aan Zijn wonderen van oudsher; want Hij heeft nog des Geestes 

overig; Zijn hand is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet zwaar 

geworden, dat het niet zou kunnen horen." Hij kan een volk opeens doen geboren worden; Hij 

heeft Zijn koninklijke scepter maar te zwaaien, door het geluid van Zijn stem in de bediening 

van het Evangelie. O, dat dit de ure of het jaar eens mocht zijn, waarin de doden in ons land de 

stem van de Zoon des mensen mochten horen en leven! 

 

Intussen wens ik, als een van de minste van de herauten van de Koning, u te nodigen en te 

roepen, te bidden en te smeken, ja, in Zijn Naam, gebied ik allen, die mij heden horen, in Zijn 

Naam te geloven, op Hem te vertrouwen, om te worden zalig gemaakt van zonde, satan, toorn 

en hel, en u aan Zijn gezag te onderwerpen; de wet uit Zijn mond te ontvangen, en Hem te 

erkennen als uw enige Rechter, Koning en Wetgever: "Gij zijt mijn Koning van ouds af, Die 

verlossingen werkt in het midden van de aarde." 

 

Tegenwerping. 1. Ik ben tegen de Koning van Sion in opstand geweest, Hij zal mij nooit genade 

bewijzen. 

Ik antwoord: De ganse nakomelingschap van Adam zijn opstandelingen; als Hij zulken niet 

aannam, dan zou Hij geen koninkrijk op aarde hebben. Zie wat van Sions Koning geschreven 

staat: "Gij hebt gaven genomen, om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen." 

Laat dit daarom geen beletsel zijn; verbreek uw verbond met de hel, en onderwerp u aan Hem. 

 

Tegenwerping. 2. Mijn opstandige daden gaan verder dan, dat ik zou kunnen veronderstellen, dat 

zij vergeven zullen worden. 

Antwoord. "Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij 

rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." De Koning heeft een vrijstelling van straf in 

de hand voor de grootste opstandelingen, zeggende: "Ik, Ik ben het, die uw overtredingen 

uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet. 

 

Tegenwerping. 3. Ik ben zo'n ellendig, ongelukkig, en verachtelijk schepsel, dat de Koning van 

Sion nooit op mij zal neerzien. 
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Antwoord. Hoewel Sions Koning hoog is, nochtans is Hij zo neerbuigend, dat Hij acht geeft op 

de verachtelijkste en ongelukkigste zondaar, die buiten de hel is, en zich aan Zijn 

rechtvaardigheid en heerschappij wil onderwerpen. Hij roept uit: "Gij, die geen geld hebt, 

komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk." 

 

Tegenwerping. 4. Ik ben een arm blind schepsel, ik ben blind geboren en ben nog, tot heden toe, 

in de dingen Gods zo blind als een mol; wat zou Sions Koning zich om mij bekommeren? 

Antwoord. De Koning van Sion opent de ogen van de blinden, en Hij raadt u, dat u tot hem zult 

komen "om ogenzalf, opdat u zien mag." 

 

Tegenwerping. 5. Ik ben geheel ontbloot van alle goede hoedanigheden, ik heb geen heiligheid, 

geen gerechtigheid, geen goedheid, om mij bij de Koning van Sion als een van Zijn onderdanen 

aan te bevelen. 

Antwoord. Sions Koning raadt naakten, dat zij witte klederen van Hem zullen kopen, opdat zij 

mogen "bekleed worden, en de schande van hun naaktheid niet geopenbaard worde." Hij 

bekleedt al Zijn onderdanen met wisselklederen, ja, met de Koning Zijn Eigen mantel. Werp uw 

eigen vuile vodden, de werken van de wet, en alles wat van uzelf is maar weg, en kom tot Hem 

zoals u bent; want Hij zegt: "Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." 

 

Tegenwerping. 6. Ik ben zo besmet en bevlekt met de onreinheid van de zonde, ik heb zoveel 

afgoden nagelopen, dat de Koning van Sion mij nooit als de Zijne zal willen erkennen. 

Antwoord. "Dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van alle uw 

onreinheden en van alle uw drekgoden zal ik u reinigen" (Ezech. 36:25) "Al laagt gijlieden 

tussen twee rijen van stenen, (of, tussen de potten) zo zult bij toch worden als vleugelen ener 

duif, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven géluwen goud." De Koning 

wast de onderdanen met zijn eigen bloed, en zal hen doen zingen: "Hem, Die ons heeft 

liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed: Hem zij de heerlijkheid en de 

kracht in alle eeuwigheid. Amen." 

 

Tegenwerping. 7. Mijn hart is zo hard als een steen, en zal Sions Koning mij dan ooit aannemen? 

Antwoord. Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; 

en ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven" (Ezech. 36:26). 

De Koning van Sion roept u toe: "Mijn zoon, geef Mij uw hart, zo hard als het is, en Ik zal het 

week maken." 

 

Tegenwerping 8. Ik ben onbekend met het koninkrijk van de Koning van Sion, en weet niets van 

de verborgenheden van Zijn koninkrijk en zijn regering. 

Antwoord. Wel, laat dat zo zijn, de Koning van Sion heeft behoorlijk medelijden met de 

onwetenden en dwalenden; Hij zal u Zijn verborgenheden doen verstaan; het zal u gegeven 

worden de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten." Sions Koning is ook een 

Profeet om verborgenheden te openbaren, en "de verborgenheid des Heeren is voor degenen, 

die Hem vrezen; en Zijn verbond om hun die bekend te maken." 

 

Tegenwerping. 9. Ik ben een vreemdeling van de wetten en de regering van de Koning. 

Antwoord. "Hij zal Zijn wet in uw binnenste geven, en zal die in uw hart schrijven;" Hij zegt: "Ik 

zal Mijn Geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult 

wandelen, en mijn rechten zult bewaren en doen." 
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Tegenwerping. 10. Als ik de Koning van Sion voor mijn Koning zou erkennen, dan zou ik nog als 

een deserteur openbaar worden, en weer naar het kamp van de duivel terugkeren, en dan zou 

mij het laatste erger zijn geworden dan het eerste. 

Antwoord. Sions Koning heeft aan allen, die in hem geloven, beloofd: "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 harten geven, dat zij niet van Mij afwijken." 

 

Tegenwerping. 11. Ik ben een dode zondaar; wat bekommert de Koning van Sion zich om dode. 

Antwoord. Sions Koning maakt de doden levend, en "roept de dingen, die niet zijn, alsof zij 

waren." Zijn stem wekt de doden op, en daarom roep ik: "Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op 

uit de doden, en Christus zal over u lichten." 

 

Tegenwerping 12. Doch wat, als ik niet behoor tot diegenen, die de Koning van Sion door Zijn 

Vader gegeven zijn? Dan zal Hij mij nooit onder Zijn onderdanen aannemen. 

Antwoord. Dat ligt niet op uw weg u daarmede te bemoeien, u moet u niet op het eerste 

ogenblik in de verborgen dingen, die voor de Heere zijn, indringen: "De geopenbaarde dingen 

zijn voor ons en voor onze kinderen." De stem van de Koning van Sion, in Zijn Woord en 

bediening, is tot u: "Tot u, o mannen, roep Ik; en Mijn stem is tot de mensenkinderen." 

Daarom, kom in op de afkondiging van de Koning, want dat is uw volmacht, niet de verborgen 

gedachten van het hart van uw Koning. 

 

13. Werpt iemand tenslotte nog tegen: Ik ben een gevangene van de zonde en de satan, mijn 

banden zijn zo sterk, dat ik mijzelf niet in beweging kan brengen, om tot de Koning van Sion te 

komen. 

Dan is mijn antwoord: Sions Koning komt tot gevangenen, omdat zij niet tot Hem kunnen 

komen. Hij zegt tot de gevangenen van de zonde en van de satan: "Gaat uit; en tot die, die in 

duisternis zijn: Komt te voorschijn; zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal 

hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de zon zal hen niet steken, want 

hun Ontfermer zal hen leiden, en Hij zal hen aan de springaders van de wateren zachtkens 

leiden." Het is juist het werk van Sions Koning, gevangenen los te maken; daarom, geeft u aan 

Hem over, opdat Hij uw banden losmaakt, en indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, 

zult gij waarlijk vrij zijn. Amen. 

 

 

 

 

 


