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Over het heilig burgerschap en Gods huisgenootschap 
 

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwonen, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 

Gods. Eféze 2: 19 

 

Het is ten hoogste nodig dat wij soms mediteren over de gestalte van een christen, want wij 

worden gewend de gehele dag waanchristenen, burgerlijke mensen, aan te zien voor goede 

christenen, omdat zij gedurig voor onze ogen zijn. Tegenwoordig komt mij voor om de 

staat van een christen in het algemeen te overdenken. De apostel spreekt in deze woorden 

tot christenen, die uit de heidenen gekomen waren, want Efeze was een stad van de 

Grieken, waar het Evangelie was verkondigd en er waren daar ook velen die het door het 

geloof hadden aangenomen. En dat was een groot wonder, want zij waren voorheen geheel 

vervreemd ten aanzien van de Joden, want die waren het volk Gods. Hij maakt Jakob Zijn 

woorden bekend, Israël lijn inzettingen Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, 

die kennen zij niet, Psalm 147:19-20. En let op de vorige verzen van onze tekst. En u heeft Hij 

mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonden. Daarom gedenkt, dat gij, die 

eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn 

besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, 

vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop 

hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, 

nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze Vrede, Die deze beiden één gemaakt 

heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees 

tenietgemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in 

Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende, En opdat Hij die beiden met God in 

één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende, En komende, 

heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart en dien, die nabij waren. Want door 

Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den Vader, Ef. 2: 1 en 11-18. 

Nu, in deze woorden van de tekst drukt hij hun staat uit waartoe zij toen gekomen waren. 

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten 

Gods, Ef. 2: 19. 

 

Christenen! Laat ons aandachtig zijn, want het raakt ook ons, omdat wij niet uit de Joden 

zijn, maar zondaren uit de heidenen. Laat ons dan het voorrecht van onze staat opmerken, 

en ons daarin waardig gedragen.  

 

Op tweeërlei wijze wordt deze staat voorgesteld:  

1. eerst negatief, op een ontkennende wijze,  

2. en dan positief, op een stellige wijze. 

 

Eerst op de negatieve, ontkennende manier: Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en 

bijwoners. Dat waren zij voordien. Zoals een mens die uit vreemde landen komt in een 

ander land, daar is hij dan vreemd. Bijwoners, dat zijn degenen die van elders in een huis 

komen om daar voor een tijd hun verblijf te nemen, en dan weer weg gaan. Zodanig waart 

gij eertijds. Maar de Joden waren het volk van God. En die vormden de stad Gods en het 

huis Gods. 
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Dan is er de tweede, de positieve of stellige wijze. Gij zijt medeburgers der heiligen en 

huisgenoten Gods.  
 

Wij moeten weten dat de apostel spreekt over de gelovige heidenen. 

1. Zij waren tot de kennis gekomen door een zeker inzicht van de Vader, waardoor 

alles besloten wordt over Zijn kinderen. In dat opzicht zegt de Zaligmaker: Mijn schapen 

horen Mijn stem. Joh. 10: 27. En Paulus zegt: Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart, 

Rom. 10: 8. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid, Kol. 3: 16. 

2. Zij zien het voorbeeld van de Vader, en daardoor worden zij onderwezen. Als 

vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods, 1 

Petrus 2: 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, Matth. 5: 16.  

Maar men zou zeggen, dat de daden des Heeren door alle mensen worden gezien, want God is 

overal tegenwoordig. Is het dan geen voorrecht voor Gods kinderen?  
Antwoord: De anderen zien de daden Gods niet van nabij, want als Vader blijft de Heere 

altijd in het huis. Daar kan wel over gehoord worden, zoals de koningin van Scheba veel 

gehoord had over Salomo, maar het gezicht overtreft wel tien maal het gehoorde en het 

gerucht. Zo weten de wereldlingen wel wat of God doet, omdat zij het horen, maar zij zien 

de Vader niet van nabij. 

3. Dan hebben zij de zalving des Geestes, die van binnen leert en onderwijst, 1 Joh. 

2: 27. Die leert hun dat woord zo te kennen, en dat voorbeeld zo te zien, dat zij het in hen 

gevoelen. 

4. De heilige leiding en voorzienigheid des Vaders genieten zij, hun ten goede. En 

wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen 

die naar Zijn voornemen geroepen zijn, Rom. 8: 28. En in dat opzicht zegt de apostel: Hetzij 

Paulus, hetzij Apollos, hetzij Céfas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, 

hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe, 1 Kor. 3: 22. En dit blijkt: 

a. In de tegenspoeden, zoals bij Job. Dat doet de Heere om hen nederig te maken, om hun 

geloof te oefenen, om hen te doen hopen, om hen geduldig te maken, om God zelfs in het 

kwade te prijzen, opdat God in hen verheerlijkt zou worden. Want daarom slaat God Zijn 

kinderen, opdat zij Zijn heerlijkheid zouden erkennen. 

b. In de voorspoed erkennen zij de goedheid des Heeren. Daardoor worden zij opgewekt 

tot dankbaarheid. Dan hebben zij de gelegenheid om veel goede werken te doen. De ander 

drijft onrecht in een gans richtig land, Jes. 26: 10. 

c. Uit alle ontmoetingen komen zij iets goeds te leren, tot bevordering van het geestelijke 

leven. Die dit niet doen, die tonen dat zij van dit huis niet zijn. 

5. Zij hebben zulke kostelijke broeders en zusters, dat zijn alle gelovigen, en die zijn 

voor elkaar zoals de leden van één lichaam, Rom. 12: 5. Hebben zij wijsheid? Geloof? Is er 

een vertroosting door de Geest? Het is voor de anderen! Is er wat te geven? Hulp te 

bewijzen? Het is voor elkaar, want er is een gemeenschap der heiligen, ook ten opzichte van 

lichamelijke goederen, zoals in de eerste, apostolische, kerk. 

 

1ste vermaning.  

Wij worden hier opgewekt tot kostelijke dingen, die verbonden zijn aan deze troost. 

a. Zo moet gij die Huisvader gaan vereren. En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die 
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zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer 

inwoning, 1 Petrus 1: 17. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behaaglijkheid, 

in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis Gods, Kol. 1: 10. Die ons tevoren 

verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelven, naar het 

welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft 

in den Geliefde, Ef. 1: 5-6. 

b. Door die heilige voorzienigheid bestuurt en bezorgt de Heere al hun doen. Hij is altijd 

met hen bezig. Of dat niet een kostelijke zaak is? Zeker, wij zijn daar in een vaste stad. God 

stelt heil tot muren en voorschansen, Jes. 26: 1. 

c. Zij genieten de voorrechten van die stad als een vrije, zegt Petrus. Als vrijen, en niet de 

vrijheid hebben als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods, 1 Petrus 2: 16. En 

Paulus zegt: Want ook zijzelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen dat gij 

besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden, Gal. 6: 13. 

 

1. Zij zijn vrij van alle beschuldigingen. Daar is een goedheid van de Rechter, daar de 

beschuldigingen tegen hen niet gelden. Als die niet waar zijn, worden ze door de Heere 

niet aangenomen. Als ze wel waar zijn, worden ze hun niet toegerekend, omwille van de 

Zaligmaker. Ja zo, dat zij wel uitroepen mogen: Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de 

uitverkorenen Gods f God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is 

het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, Die 

ook voor ons bidt, Rom. 8: 34. Daarom wordt de satan maar een Verklager onzer 

broederen' genoemd, Openb. 12: 10. Daarom zegt Jesaja: Alle instrument, dat tegen u 

bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; 

dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE, 
Jes. 54: 17. 

2. Zij zijn ook vrij van alle dienstbaarheid en slavernij. Want het zal te dien dage 

geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik zijn juk van uw hals verbreken en uw 

banden verscheuren zal; en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen, Jer. 30: 8. 

Daarom zegt de apostel: Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te 

gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot 

wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en 

stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, Rom. 6: 12-13. Hij is geen dienstknecht 

meer van de wereld, noch van het vlees, maar hij is een vrijgekochte en een vrijgelatene 

en hoeft niemand meer te dienen. Daarom zegt de apostel: Gij zijt duur gekocht; wordt 

geen dienstknechten der mensen, 1 Kor. 7: 23. 

3. Zij zijn vrij van schulden. Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar 

het vlees te leven, Rom. 8: 12. Zij behoeven hun goederen noch aan de wereld, noch aan 

het vlees te geven, want zij zijn kinderen Gods, en die zijn geen schatting schuldig. Zo 

zijn dan de zonen vrij, Matth. 17: 26. Zij geven wel schatting als burgers, want dat legt de 

Heere hun op. Ja, daarom betalen zij schatting. Want zij zijn dienaars Gods, in ditzelve 

geduriglijk bezig zijnde, Rom. 13: 6. 

4. Zij hebben de gemeenschap der heiligen, die Christus voor hen verdiend heeft. Zij 

beschouwen elkaar als zonen en doch teren van de Allerhoogste. Zij zien in sommigen 

een geestelijk verstand; in anderen een tong der geleerden om een woord tot stichting 

te spreken. In een ander zien zij een deugdzame wandel. 
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Is het niet heerlijk om met zulken om te gaan? Zij verblijden zich zo, als ze wat goeds in 

hun naasten zien. Zij verblijden zich in de waarheid, 1 Kor. 13: 6. Waar die gevonden 

wordt, zijn zij niet nijdig als het de naaste goed gaat. De apostel zegt: De Geest, Die in ons 

woont, heeft Die lust tot nijdigheid? Jak. 4: 5. Dat zij verre van hen!  

 

2e Vermaning. 

Laten wij ons dan gedragen als onderdanen van zulk een Koning! 

1. Wij moeten de taal spreken van die stad Gods, niets ijdels of vleselijks. Geen vuile rede ga 

uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die ze 

horen, Ef. 4: 29. Wij moeten altijd de naam Gods vermelden, door spreken en zingen of 

dergelijke. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen, lij 

zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken, Ps. 145: 

10-11. 

Maar hoe ver is dat van de christenen vandaan? De tale Kanaans wordt in de huizen niet 

gesproken, maar de kinderen der christenen spreken ten dele Asdodisch en ten dele de tale 

Kanaans. 

2. Wij moeten de manieren van de stad Gods leren en ons daar naar voegen. Maar wij 

moeten weten dat deze manieren volledig strijden tegen die van de wereld. En speciaal 

moeten wij het voorbeeld van de Koning navolgen. Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw 

Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5: 48. Zijt heilig, want Ik ben heilig, 1 Petrus 1: 

16. Dus winnen zij informatie in hoe of het staat met de inwoners van die stad, wat voor 

omgang zij hebben en wat of zij doen. Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk 

versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God, 1 Petrus 3: 4. Zij kleden 

zich in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelven versierende, niet in vlechtingen des 

haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding, Maar, hetwelk den vrouwen betaamt, die de 

Godvruchtigheid belijden. door goede werken, 1 Tim. 2:9-10. Zij kleden zich naar de manier van 

het hemels hof. 

3. Zij houden die Koning voor hun Koning. 

a. Zij horen naarstig naar Zijn geboden; zij vernemen hoe Zijn wetten zijn, door het 

lezen en horen van het woord. 

b. Als zij die dan weten, zijn zij gehoorzaam en zeggen met Samuël: Spreek, want Uw 

knecht hoort, 1 Sam. 3: 10. 

c. Zij zijn bereid om schatting te geven aan die Koning. Dat wil zeggen: Zij geven alles 

wat zij hebben, en zichzelf ook. Zij geven Hem alle eer, liefde, alle vrees enzovoorts. 

d. De vijanden van de Koning zijn hun vijanden. Daar stellen zij zich tegen en zij 

mengen zich in de strijd met al diegenen, die de wetten van de Koning niet wensen. 

4. Zij vertrouwen op die Koning, want zij weten dat Hij zo wijs, zo sterk en zo goed is. 

Daarom vertrouwen zij zich geheel aan hem toe en mengen zich in alles waarvan de Koning 

wil dat zij zich mengen zullen. Zij vertrouwen op de Heere. Gezegend daarentegen is de man, 

die op den HEERE vertrouwt en wiens Vertrouwen de HEERE is, Jer. 17: 7. Zij nemen grote 

dingen bij de hand, als het maar kan. Het is een verwonderd zijn over wat de Heere zou 

kunnen doen. Weigelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op 

den HEERE zijn God is, Ps. 146: 5. 
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In het tweede deel van de tekst wordt van hen gezegd dat zij huisgenoten Gods zijn.  

Het zijn degenen, die de Heere heeft afgescheiden van alle anderen. Zij worden door het 

geloof één met de Heere Jezus. Zij worden soms in het woord genoemd een tempel, de berg 

des Heeren en ook Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het 

huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de 

heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: 

Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons 

lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan en des 

HEEREN woord uit Jeruzalem, Jes. 2: 2-3. Zie, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der 

zwijmeling allen volken rondom, ja, ook zal zij zijn overjuda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het 

zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die 

zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich 

tegen haar verzamelen, Zach. 12: 2-3. Opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet 

verkeren, 1 Tim. 3: 15. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar. Maar 

Christus als de Zoon over Zijn eigen huis, Hebr. 3: 5-6. Zij worden het Huis Gods genaamd, 

omdat de Heere in het Nieuwe Verbond beschouwd wordt als een Vader. Het is nu niet 

meer een verbond met een Rechter. Dat was het verbond der wet, maar nu zijn de 

gelovigen in de positie van huisgenoten. In dit opzicht is God hun Vader. En Ik zal u tot een 

Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de HEERE, de Almachtige, 2 Kor. 6: 

18. En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar 

eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning, 1 Petrus 1: 17. Aan de andere 

zijde, omdat de gelovigen broeders en zusters zijn: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen 

Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw 

redelijke Godsdienst, Rom. 12: 1.  

 

Leer hier dit uit: de ware christenen zijn huisgenoten Gods.  

I. Deze leer dient tot onderwijzing, om eens de heerlijke staat van een christen te zien. 

1. Dat blijkt uit de heerlijkheid dat de Vader van dit huis de grote God is, de Heere van 

hemel en van aarde, Die alles uit niets heeft geformeerd, van Wie de aarde is en de volheid 

daarvan, Die lust heeft gehad om enigen bij Hemzelf te doen wonen. Welgelukzalig is hij, 

dien Gij verkiest en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het 

goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis, Ps. 65: 5. Wat is dat een heerlijke zaak! 

2. De oudste en eerstgeborene van dit huis is de Heere Jezus, de waarachtige Zoon van 

God, Die eenswezens is met de Vader, tot wie wij nochtans met vrijmoedigheid kunnen 

gaan, want Hij is dezelfde natuur als wij deelachtig geworden. Hij is daar bij de Vader in de 

binnenkamer en beschikt daar al onze zaken. Ja, En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is 

van alle overheid en macht, Kol. 2: 10. 

3. Onze broeders en zusters, dat zijn de kinderen Gods. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, 

een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden 

Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 1 Petrus 2: 9. Welke niet 

uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn 

Joh. 1:13. Het zijn de beerlijken, in dewelke al mijn lust is, Ps. 16: 3. Het is die algemene 

vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, Hebr. 12: 23. 

4. Van de dienaren van dit huis is de ene een vat ter ere, en de andere ter onere, Rom. 9: 

21. 
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a. Die ter ere zijn de heilige engelen, die gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om 

dergenen wil die de zaligheid beërven zullen, Hebr. 1: 14. Die staan en wachten op het bevel 

des Heeren. Looft den HEERE, lijn engelen, gij krachtige helden, die Zijn woord doet, 

gehoorzamende de stem Zijns woords. Looft den HEERE, al Zijn heirscharen, gij Zijn dienaars, 

die Zijn welbehagen doet!, Ps. 103: 20-21. En dan, de christenen zijn eikaars dienaren. 

Dient elkander door de liefde, Gal. 5: 13.  

b.  Die ten onere zijn, dat zijn de boze mensen, ja zelfs de duivelen; die moeten werken 

naar de wil van deze Vader. 

 

II. Er wordt een bijzondere zorg gedragen voor dat huisgezin. 

a. Om het te geven alles wat het nodig heeft.  

1. Hetgeen zij nodig hebben voor de ziel. En dat voorziet de Heere. Hij voorziet hen van 

voedsel, hun spijs en drank gevend. De Zoon zegt: Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en 

Mijn bloed is waarlijk drank, joh. 6: 55. Ja, de Vader geeft hun nog meer lekkernijen en 

bereidt hun een vetten maaltijd, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol merg, van reine 

wijnen, die gezuiverd zijn Jes. 25: 6. Zij worden ook voorzien van kleding, te weten, zij 

doen de Heere Jezus Christus aan tot kleding, Rom. 13: 14. Ja, zij krijgen ook versiersel. 

Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel, Ps. 45: 

14. En Jehovah Zelf wil hun tot sierlijkheid zijn. De zon zal u niet meer wezen tot een licht 

des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de HEERE zal u wezen tot een 

eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid Jes. 60: 19.  

2. Wat betreft hun lichaam wil de Heere dat zij onbezorgd zijn. Daarom zeg Ik u: Zijt 

niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede 

gij u kleden zult. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien noch maaien, en uw hemelse 

Vader voedt nochtans dezelve. Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet en 

spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een 

van deze. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of zullen wij drinken, of 

waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse 

Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods, Matth. 6: 25-

33. Tracht maar een huisgenoot te zijn en een onderdaan van Jezus. En dan hebt gij 

recht op alle schepselen en gemeenschap aan al de goederen van de vromen. 

 

B. Om hen te beschermen voor alle kwaad. Want de Heere wil hun zijn een vurige Muur 

rondom. En Hij zal tot Heerlijkheid wezen in het midden van haar, Zach. 2: 5. En het achtste 

vers: Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij Mij gezonden 

tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan. 

En de HEERE zal over alle woning van den berg Sion en overhaar vergaderingen scheppen een wolk 

des daags, en een rook, en den glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk 

is, zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en 

tot een toevlucht en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen Jes. 4: 5-6. Dit bestaat 

niet altijd in de uitwendige redding van het kwaad, maar het bestaat daarin dat de christen 

Gods naam kent. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam, Ps. 91: 14. De 

Naam des HEEREN is een sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek 

gesteld worden, Spr. 18: 10. Als een christen maar weet door het licht van boven, dat God 

goed, wijs en machtig is, dan is hij zorgeloos in die bescherming en zegt: Want Uw 
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goedertierenheid is beter dan het leven, Ps. 63: 4. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, 

die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen, Ps. 91: 1. Doe mij Uw goedertierenheid in den 

morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik 

hef mijn ziel tot U op. Red mij, HEERE, van mijn vijanden, hij U schuil ik, Ps. 143: 8-9. 

 

III. Die in dit huis zijn, genieten de onderwijzing des Vaders door het woord. Het is wel 

waar dat allen wel het geluid van het woord horen, maar Gods huisgenoten horen het 

gelovig, door de Geest, Die het hart opent. 

 

IV. Zij zien de Heere Jezus, die niet meer in de dood der zonde waren, maar begonnen 

Gode te leven. Dat zijn de medeburgers der heiligen. De Kerk van Christus, dat zijn 

degenen van wie de ogen geopend zijn door het licht van boven. Zij leren God en Christus 

kennen en worden vergeleken bij een stad. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad 

Gods, Ps. 87: 3. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, Hebr. 12: 

22. En Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid, Zach. 8: 3. En het zal te dien dage 

geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen, Zach. 12: 3. In die gelijkenis spreekt 

de apostel in de tegenwoordige tijd en zegt: gij zijt daarin medeburgers geworden.  

Het is wel wat bijzonders! Medeburgers der heiligen. Wel, dat zijn die bijzondere mensen, 

die afgezonderden, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, 1 Petrus 2: 9. 

En Gij hebt ons. onzen God gemaakt tot koningen en priesters, Openb. 5: 10. Zij zijn uit God 

geboren, volgens 1 Joh. 5: 18. Zij hebben hun afkomst van de hemel; zij dragen het beeld 

Gods. Van een ieder geldt dat hij aangedaan heeft den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot 

kennis, naar het evenbeeld Desgenen Die hem geschapen heeft, Kol. 3: 10. Voor hen geldt: Weest 

dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5:18. Het zijn 

degenen die met Abraham, Izak en Jakob zullen aanzitten in het koninkrijk Gods, en met 

al de heiligen van liet Nieuwe Testament en al de geheiligden, Luk. 13: 28-29.  

 

Leer hieruit, dat allen die in de Heere Jezus Christus geloven, al zijn het zondaars uit de 

heidenen en bijgevolg verwerpelijk, medeburgers zullen zijn met de heiligen in Sion. Ze 

worden allen hetzelfde voorrecht deelachtig. 

 

Maak dan hieruit op hoe heerlijk de staat van een christen is, want hij is een medeburger 

van die stad. 

1. Hij krijgt de Heere tot Zijn Overste en Koning, aan Wie hij zich zal onderwerpen. 

a. Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid Jes. 33: 17. O! Dat de grootste wens van 

de mens, dat wil zeggen, van een christenmens, dat hij de Heere mag aanschouwen. Dat 

zal de hemel zijn. Het is waar: Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar 

alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen 

gelijk ook ik gekend ben, 1 Kor. 13: 12. 

b. Zulk een Koning in Zijn wijsheid te horen, welk voorrecht is dat? Toen de koningin van 

Scheba eens al de wijsheid van Salomo hoorde, achtte zij zijn knechten, die deze 

wijsheid hoorden, gelukkig. En zie, meer dan Salomo is hier, Matth. 12: 42. 

c. Zo'n Koning te dienen in Zijn heerlijkheid, is dat niet een wenselijke zaak? 

 

2. Zij genieten de goedheid van die Koning. 
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a. In de bescherming en bewaring des Heeren. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is 

gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen, Ps. 91: 1. De HEERE is uw Bewaarder, 

de HEERE is uw Schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan 

des nachts. De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren, Ps. 121: 5-7. 

b. Dit is ook de aard van de kinderen.  

(1). Dat zij goed over hun vader spreken. Wel, de Vader is de Wijsheid en de Goedheid 

Zelve. Daarom moeten Hem Zijn gunstgenoten zegenen. Al Uw werken, HEERE, zullen 

U loven en Uw gunstgenoten zullen U zegenen. Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks 

vermelden, Ps. 145: 10-11. De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn, Ps. 149: 6. Dat dan 

uw monden vol zijn van de heerlijkheid des Heeren. Hebt u de Vader gezien? Was er 

iets waardoor u Hem zag? Wel, komt dan en vertelt iets van die heerlijkheid. Een kind 

is ook zeer aangedaan als de naam van de vader onteerd wordt. Zo moest het met u ook 

zijn!  

(2). Gij moet familiair zijn met de Vader. Want deze Vader is niet stuurs of wreed. 

Daarom zeiden de vrienden van Job: Gewen u toch aan Hem en heb vrede Job 22: 21. En 

dat door heilige oefeningen als mediteren, heilige gedachten, gebeden, belijdenis van 

zonden, vernieuwing des geloofs enzovoorts. Het is waar: de Heere moet ons komen 

opzoeken voordat wij vertrouwelijk met Hem zijn. Maar wij moeten weten, dat het toch 

onze plicht is. En wij zouden er voor moeten zorgen thuis te zijn en op de Heere te 

wachten. Maar nu is men veeltijds bezig met andere dingen, met het opsieren van 

zichzelf, met het vergaderen van goederen enzovoorts.  

(3). Wij behoorden acht te geven op de woorden van de Vader: Mijn zoon, vergeet Mijn 

wet niet, maar uw hart beware mijn geboden, Spr. 3:1. Welgelukzalig is de mens, die naar Mij 

hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. De profeet 

zegt: Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij 

in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing, Hab. 2: 1. Daartoe moet 

men naarstig het woord lezen en aanwezig zijn bij de samenkomsten, en dat dan 

betrachten. Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn 

discipelen zijn, Joh. 15: 8. Zoals welgemanierde kinderen tot eer van het huis zijn, 

moeten wij alle mensen tonen dat wij een deugdzame wandel hebben. Wij moeten niet 

zo ijverig zijn als de papisten, niet zo nederig als de menisten, maar uitsteken als de 

waarheid boven de valsheid. Daarbij moeten wij het voorbeeld van de Zaligmaker voor 

ogen houden: Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb, Joh. 8: 38.  

(4). Wij moeten het voorbeeld van de Vader volgen en Zijn Beeld uitdrukken en 

vernieuwd worden naar het evenbeeld van Degene Die hem geschapen heeft, dit 

volgens Kol. 3: 10. Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader, Die in de hemelen is, 

volmaakt is, Matth. 5: 48. Wat is er een zuiverheid in God! En hoe heilig behoorden wij 

dan te zijn! Welk een menslievendheid! Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en 

beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, 

zachtmoedigheid, lankmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een den ander, zo 

iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij 

alzo, Kol. 3:12-13. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, 

gelijkwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft, Ef. 4: 32. 

Wilt u een voorbeeld hebben van liefde tot de vijand? Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden 

lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld 
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doen en die u vervolgen, Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want 

Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de 

tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen 

ook de tollenaars niet alzo? Weest gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, 

volmaakt is, Matth. 5: 44-48. Zien wij niet veel mensen die niet waardig zijn de aarde te 

betreden? En toch doet de Heere ook hen goed.  

(5). Wij moeten tonen, dat wij huisgenoten zijn die eensgezind zijn onder elkaar. 

Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander, 

Joh. 13: 35. Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders 

liefhebben, 1 Joh. 3: 14. Zouden wij niet alles wat wij hebben over moeten hebben voor 

het algemeen belang? Wat zou er dan een gemeenschap zijn van troost en roem. Wij 

zouden van al het onze graag moeten afzien om wille van onze naasten. Immers, deze 

dingen worden vereist van de huisgenoten Gods. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


