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Predikatie over Psalm 87 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 122 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Psalm 87 en 

Openbaring 21 vers 9 t/m 27 
 
  1 Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag 
is op de bergen der heiligheid. 
  2 De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen 
Jakobs. 
  3 Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. 
Sela. 
  4 Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die Mij kennen; 
zie, de Filistijn en de Tyriër, met den Moor, deze is aldaar geboren. 
  5 En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en 
de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen. 
  6 De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, 
zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela. 
7 En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, 
zullen binnen u zijn. 
 
  9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen 
hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en 
sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de 
vrouw des Lams. 
10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, 
en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende 
uit den hemel, van God. 
11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkoste-
lijksten steen gelijk, namelijk als den steen jaspis, blinkende gelijk 
kristal; 
12 En had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in 
de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn 
de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls. 
13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie 
poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten. 
14 En de muur der stad had twaalf fundamenten, en in dezelve de 
namen der twaalf apostelen des Lams. 
15 En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de 
stad zou meten, en haar poorten, en haar muur. 
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16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar 
breedte. En hij mat de stad met den rietstok op twaalfduizend 
stadiën; de lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren 
evengelijk. 
17 En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de 
maat eens mensen, welke des engels was. 
18 En het gebouw van haar muur was jaspis; en de stad was zuiver 
goud, zijnde zuiver glas gelijk. 
19 En de fundamenten van den muur der stad waren met allerlei 
kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het 
tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, 
20 Het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het 
achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde 
hyacint, het twaalfde amethist. 
21 En de twaalf poorten waren twaalf parelen, een iegelijke poort 
was elk uit één parel; en de straat der stad was zuiver goud, gelijk 
doorluchtig glas. 
22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige 
God, is haar Tempel, en het Lam. 
23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve 
zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en 
het Lam is haar Kaars. 
24 En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en 
de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. 
25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want 
aldaar zal geen nacht zijn. 
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. 
27 En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid 
doet en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des 
levens des Lams. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 27 : 3 en 4. 
 
Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
Zijn Heilige Geest, wensen wij in deze morgen met u te spreken 
over Psalm 87. Als tekst wordt u genoemd het 5e vers. Daar luidt het 
Godswoord en onze tekst aldus: 
 
En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; 
en de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen. 
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Om naar aanleiding van onze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij vier gedachten. 
 

1e. Sions fundament. 
2e. Sions schoonheid. 
3e. Sions inwoners. 
4e. Sions rijkdom. 

 
Een Psalm, een lied. Zo zet Psalm 87 in. Dat wil zeggen dat daar 
twee woorden genoemd worden, Psalm en lied. Dat wil zeggen dat 
het gezang en de muziek samen op gaan. Die zijn aan elkaar 
verbonden, verenigd in dat ene grote doel. Het lied en de muziek 
hebben niet anders op het oog dan de verhoging en de verheerlij-
king van de Naam, de Persoon van de eeuwige God. Een Psalm en 
een lied. Ja, in Psalm 87 kunnen er nog twee samen gaan: gezang 
en muziek. Die zijn verenigd geworden in die ene lof aan die enige 
God. En dat dan in onze dagen, waar er nog nauwelijks twee te 
samen kunnen gaan. 
Kunt u er zich bij voegen, bij het lied en de muziek? Is uw levens-
doel een doel tot Gods eer? Bent u daarmee bezet, dat de eeuwige 
God door uw bestaan geloofd en geprezen wordt? Betreur je die 
dagen, die voorbij gegaan zijn, dat het je niet of zo weinig om de eer 
van God te doen geweest is? Heb je een eertijds, of is het altijd nog 
hetzelfde gebleven? Want u weet het toch wel dat dwars door die 
kerk de scheiding gaat. Er bij of er niet bij. Gered uit genade, of 
ongered. Nog liggend onder Gods toorn, onder Zijn vloek. Ja, men-
sen, als je nog onder de vloek van God ligt, dan valt er weinig te 
zingen. Natuurlijk, ik weet het wel, dan heeft de wereld muziek, een 
hoop kabaal. Dan kun je ook weleens meezingen. Dat zou best 
kunnen. En in de kerk, daar kun je ook wel je mond open doen en 
meedoen met het lied tot de eer van God. Maar wat een ontzaglijke 
zaak zal dat zijn, er buiten te liggen, er niet bij te horen. 
Boven Psalm 87 staat hier in deze Bijbel: “Sions heerlijkheid”. Ja, 
alleen voor Sion is er heerlijkheid. En alles wat buiten Sion ligt, daar 
is rampzaligheid. Heeft die zaak je weleens bezet? Dat je bezet 
gebied geworden bent, dat je niet meer vrij was. Niet meer kon doen 
en laten wat je wilde. Maar helemaal in beslag genomen met die 
ene vraag: “Mijn ziele doorziet ge nu uw lot, hoe zult ge rechtvaardig 
verschijnen voor God?” Want we moeten God ontmoeten. En dat 
gaat niet. Nee, dat gaat niet, als God Zichzelf niet heeft laten 
ontmoeten. Als het in het leven nooit tot een ontmoeting met Hem 
gekomen is, dan zal die finale ontmoeting daar de grootste ramp en 
de grootste ellende zijn die denkbaar is voor je. 
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Een Psalm, een lied. Hier valt blijkbaar wat te zingen. Een Psalm, 
een lied voor de kinderen van Korach. Zij die belast waren met de 
tempelmuziek,daar heeft de Psalmist dat lied aan gegeven. Dat lied 
moet gedurig klinken in de tempel. 
Waarom daar eigenlijk? Wel, omdat dat lied gewaagt van het hart 
van God. En het hart van God wordt nergens anders verklaard dan 
in het hart van de tempel. In de tempel ligt voor de Psalmist het 
leven. Dan zijn de verklaarders natuurlijk bezig geweest, die 
zeggen: “Er staat geen naam boven die Psalm”. Heeft David hem 
geschreven? Wie zou dat gedaan hebben? Laten wij het maar zo 
zeggen vandaag: er staat geen naam boven, omdat de Psalmist zijn 
naam is kwijt geraakt. En hij heeft in zijn leven maar één Naam over 
gehouden. Dat is de Naam van God. Dat is ook zalig! Er is een ge-
boorte afgelezen, de namen, namen gegeven. Dat is een gewichtige 
zaak: namen geven aan je kinderen. Maar weet je wat nog gewich-
tiger is? Een streep door je naam. Je naam kwijt, en niets anders 
over houden in je leven dan de Naam van God. Dat doe je nooit uit 
jezelf, want wat ben je zuinig op die naam. En wat je niet in de gaten 
hebt… Ik net zo min hoor. Wat we niet in de gaten hebben, dat is 
dat die naam van ons ons meesleept naar de afgrond. En dat alleen 
de Naam van God zalig maakt, behouden kan. 
De Psalmist is zijn naam kwijt, God over gehouden, heeft dat lied 
gegeven aan de kinderen van Korach. Ik zei net tegen u: er viel 
blijkbaar wat te zingen. Nu zeg ik het zo: er viel in de tempel 
blijkbaar wat te zingen. Valt er in de kerk van Nederland nog wat te 
zingen? Dat is ook een vraag. Heb je het nog aardig naar je zin? Of 
heb je weleens mee staan kijken over de ruïnes van kerkelijk 
Nederland? Heeft je hart weleens gebloed als dat Woord van God 
zo verdonkerd geworden is? Als de kernzaak, het hart van het 
Evangelie zo onderbelicht blijft. Waar kom je eigenlijk voor in de 
kerk? Wat begeert je hart nu te horen? In de dagen van Israël had je 
valse profeten, had je leugenprofeten. Weet je wat die deden? Die 
aaiden. Die zeiden: “Het is wel best. Je bent een lief verbondskind. 
Je komt getrouw onder de bediening op. Je leeft netjes. Het zit 
helemaal in orde”. Maar Gods ware knechten preekten zaken. Die 
verkondigden iets anders. Die vertelden dat aan het volk. In uzelf is 
het onmogelijk om voor God te bestaan. En in die tempel daar, daar 
was inderdaad het hart van het Evangelie. Want in die tempel was 
het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen stond de ark. 
En in die ark lag de heilige wet van God. Die heilige wet van God 
eiste. En aan die eis van die heilige wet van God kon niet één van 
die Israëlieten voldoen. En die wet predikte aan dat volk van Israël: 
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“Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven”. Dat was 
die wet. 
En boven die wet lag dat verzoendeksel. En wat deed de 
hogepriester eens in het jaar? Hij bracht dat bloed in het heilige der 
heiligen. Dat bloed van dat offerdier werd op dat verzoendeksel 
gelegd. En als de Heere dat bloed ziet, zal Hij met Zijn wraak voorbij 
gaan. De mond van de wet, van de eisende wet, wordt gestopt als 
door het verzoenend bloed betaling geschied is. 
En die engelen aan weerskanten van die ark lieten hun wraak-
zwaarden zakken als ze dat bloed zagen. Die engelen herinneren 
ons aan die engelen aan de ingang van het Paradijs met hun vlam-
mende zwaarden. En wie zal proberen op eigen kracht in dat 
Paradijs terug te keren, die zal gedood worden, omdat die eis der 
wet daar ligt, omdat de schuld voor God open staat, en de Heere 
met de zondaar geen gemeenschap kan houden. Als dat bloed ge-
zien wordt, zal het wraakzwaard van de engel aan de ingang van 
het Paradijs zakken, en zal dat eeuwige Paradijs van Gods gunst-
bewijzen open gaan. 
Dat was nu voor de Psalmist het hart, de kern. 
Waar zoek je nu naar in je leven? Heb je het afgeleerd om allerlei 
gerechtigheden op te bouwen? Om goed te wezen, om degelijk en 
deugdelijk te wezen. Heb je het afgeleerd dat je vromigheid nog iets 
zou toe doen? Ben je er achter gekomen dat niets geldend is in het 
gericht van God dan de toegerekende gerechtigheid van Christus? 
Iets anders is er niet, lieve mensen. 
En als je in die tempel liep en je zou dat heilige der heiligen om een 
of andere reden niet zien, dan was altijd dit lied er nog, wat je 
daartoe opriep, om daar heen te zien, dat wonder te zien en te 
bemerken. 
Een Psalm, een lied, voor de kinderen van Korach. En zie hier de 
rijke inhoud van dat lied: “Zijn grondslag is op de bergen der heilig-
heid”. Namelijk de grondslag van Gods tempel. En deze tempel 
heeft dus een vaste grond onder zich. Ze is gebouwd op de berg 
Moria. Zo wordt de tempel gedragen door een sterk fundament. Ze 
zal niet wankelen, o nee. 
En daar, juist op die plaats, heeft God Zich een woning verkoren. 
Juist op Moria heeft de Heere gewild dat Zijn tempel gebouwd zou 
worden. Zijn grondslag, ja, want zonder dat fundament zou de 
tempel spoedig bezwijken. 
Maar over de tempel hoefde je niet in de war te zitten. Die stond op 
stevige bodem. En in die tempel ziet de Psalmist verder. In die 
tempel en in heel die tempeldienst, en de plaats waar die tempel 
gebouwd is, ziet de Psalmist geestelijk naar dat vaste gebouw van 
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Gods gunstbewijzen, dat naar Zijn gemaakt bestek in eeuwigheid 
zal rijzen. 
Zijn grondslag, zegt de Psalmist. Het gaat over een grondslag, over 
een vast fundament. Zonder een fundament onder de voeten zal 
alles wankelen en bezwijken. Als er geen fundament onder uw leven 
ligt, dan zullen de poorten der hel u overweldigen. Maar als dat 
vaste fundament daar ligt, dan zullen de poorten der hel de 
gemeente van God, de gemeente van Christus in eeuwigheid niet 
kunnen overweldigen. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. 
Ach ja, want van die berg gaat voor de Psalmist een prediking uit. Is 
het niet? Het is alsof de Psalmist wordt mee genomen naar het 
verleden, en hij daar die berg Moria ziet, en in de verte ziet hij die 
twee aan komen. Ach ja, Abraham en Izak. Zie je ze gaan? En de 
Heere had Abraham bevolen: “Die enige, die zoon van je, dat kind 
der belofte, uit wie Ik een groot volk geboren zal doen worden, die 
moet je Mij offeren”. In het Nieuwe Testament staat daar 
geschreven in de Hebreeënbrief, dat Abraham geloofde dat God zijn 
zoon uit de dode kon weerbrengen. En in geloofsgehoorzaamheid 
aan God gaan ze naar Moria. 
En Izak? Izak zegt: “Vader, we hebben alles. We hebben alles om te 
offeren. Maar geen offerdier”. En daar klinkt de profetie van de 
aartsvader Abraham: “God zal Zichzelf een lam ten brandoffer 
voorzien, mijn zoon”. God zal het Zelf doen. En wanneer deed God 
dat nu? Wanneer is die profetie nu vervuld geworden? Toen Abra-
ham met het mes gereed stond om zijn zoon te doden. Toen Izak 
gebonden lag op het altaar. Toen de dood zo dichtbij gekomen was, 
heeft God leven gemaakt, Zijn engel gezonden. Izak hoefde niet 
gedood te worden. Maar daar was inderdaad door de Heere 
voorzien. Hoor je dat? God zal Zichzelf een lam ten brandoffer 
voorzien, mijn zoon. Het gaat dus over de voorzienigheid van de 
eeuwige God. Daar gaat het over. En dat is het loflied in deze 
woorden: “Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid”. Want die 
berg Moria is een berg van Gods heiligheid, uitverkoren door God 
als een plaats waarop Zijn voorzienigheid heerlijk zou schitteren en 
triomferen. Daar waar Abraham zijn zoon Izak zou offeren aan God 
en waar de Heere Zelf voorzien heeft, daar is de tempel gebouwd 
geworden. En in die tempel heeft heel de offerdienst niet anders 
bedoeld en beoogd dan datzelfde, dat God Zichzelf een brandoffer 
zou voorzien. En elke Israëliet kwam daar met zijn offerdier, met een 
pak van zonden en schuld voor het aangezicht van God. En als dat 
bloed gevloeid had mocht die Israëliet van zonden vrij en getroost 
naar huis. 
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Het was alles voor een tijd. Nog niet voor eeuwig. Het moest elk jaar 
opnieuw gebeuren. En toch, toch lag in die tempel op de berg van 
Gods heiligheid zo’n heerlijk vooruitzicht. Zijn grondslag is op de 
bergen der heiligheid. 
Weet je waar de Psalmist in terecht komt, mensen? De Psalmist 
komt terecht in de eeuwige God Zelf. De Psalmist zegt: “Die tempel 
staat niet alleen op de berg Moria, maar die tempel staat in het hart 
van God Zelf”. Het fundament van de tempel, van het huis dat God 
bouwen zal, ligt in de Heere der heirscharen alleen. Hij eindigt in de 
heilige God Zelf. Die is een berg van heiligheid, omringd van 
bliksemstralen. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Ja, 
zegt de Psalmist, Sion heeft een vast fundament. Want dat werk van 
Christus zal in eeuwigheid niet bezwijken. En het werk van Christus, 
daar zal de Vader in eeuwigheid niet van zeggen: “Het is niet 
genoeg geweest”. Dat werk van Christus is eens en voorgoed 
geschied. Dat werk van Christus heeft zo’n vastigheid. Weet je 
welke vastigheid? Dat werk van Christus heeft de vastigheid van het 
welbehagen Gods des Vaders. 
Als de Psalmist naar de tempel keek, weet je wat hij dan zag? Dan 
zag hij dit: God maakt woning bij de mensen. Dat zag hij. Weet je 
wat hij zag? God heeft gedachten des vredes en niet des kwaads. 
Weet je wat hij zag? Dat de Heere zo’n ruim hart heeft voor een 
overspelig volk van Israël. Dat Gods ingewanden rommelen van 
barmhartigheid. Dat zag de Psalmist. 
Heb je het ook weleens gezien eigenlijk? Daarom vroeg ik 
daarstraks: Valt er ook hier nog wat te zingen in de kerk van 
Voorburg? Heb je het  weleens gezien? Heb je je er weleens over 
verbaasd dat week aan week dat geopende Woord van God er ligt? 
Dat die kandelaar van het Woord er is, en dat die kandelaar van 
niets anders gewaagt dan het welbehagen Gods. Dat dat Woord ons 
niets anders predikt dan dat God een weg heeft gebaand van de 
hemel naar de aarde. God zoekt mensenkinderen op. Is dat even 
een grondslag! Weet je wat dat voor grondslag is? Dan is er hoop 
voor hopelozen. Dan is er verwachting voor mensen in de nacht. 
Dan is er uitzicht voor zij die aan het stikken en aan het sterven zijn 
onder Gods recht. 
Kijk maar. De Heere. Daar noemt hij de Persoon Die de grondslag 
van de tempel is. En de grondslag van de tempel is tegelijkertijd de 
grondslag van Zijn eigen volk. Want de tempel wordt bezongen, 
maar ook de stad Sion wordt bezongen, die op die berg Sion 
gebouwd geworden is. 
Die berg Sion leunde aan tegen Moria. Die waren aan elkaar 
verbonden. De Heere, staat er, de God van het verbond. De Heere 
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Die Zelf afgedaald is tot mensenkinderen. Die het gezegd heeft tot 
Zijn knecht Mozes: “Ik zal zijn Die Ik zijn zal”. Ik zal zijn. En Hij Die 
zegt: “Ik zal zijn”, Die wordt hier genoemd en Zijn woorden klinken. 
Hij is die God Die bemint. Zie je dat? Hij bemint de poorten Sions 
boven alle woningen Jakobs. Wat daar ook schittert aan cultuur, aan 
historie, aan natuur. Wat de aarde ook heeft voortgebracht aan 
wijsheid en aan wetenschap. Het verbleekt alles in het licht van 
Sion. Och ja, de mensen op deze wereld kunnen zich vergapen aan 
allerlei uitvindingen van techniek en cultuur. Maar de Heere ziet 
slechts op één stad. En die stad van God ligt nu verspreid over dat 
hele wereldrond. Die geestelijke stad Sion vind je nu overal. In 
Afrika, in Amerika, in Azië, en ook in Europa. Die vind je overal! De 
Heere bemint de poorten Sions boven alle woningen Jakobs. 
Je zegt: “Er staat ‘de poorten Sions’”. Wat wordt daar nu mee 
bedoeld? Wat is het kenmerk van een stadspoort? Daar ga je door 
in en uit. Is ’t niet? De Heere bemint de poorten Sions. De Heere 
heeft er een heilige lust in om Zijn Sion binnen te gaan en uit te 
gaan, gedurig Zijn Sion  te bezoeken. De Heere bemint, staat er. 
Waarom zou de Heere nu dat Sion beminnen? Wat zou de Heere nu 
in die stad aantreffen? Weet je wat het is? Weet je waar God naar 
zoekt? De Heere treft daar Zijn eigen zaligmakend werk aan. De 
Heere treft daar Zijn eigen goedgunstigheid aan. De Heere treft daar 
een volk aan dat door Hem opgezocht is. De Heere zoekt bij u en bij 
mij naar waarheid in het binnenste. De Heere zoekt bij elk mensen-
kind of Hij Zijn eigen werk aantreft. Of Zijn eigen werk in u gevonden 
wordt. 
Wordt Zijn eigen werk in u gevonden eigenlijk? Weet u dat? Vraag 
het eens aan die inwoners van Sion. Waar woon je eigenlijk? Ja, wij 
wonen in Sion. Er zullen onder u zijn die zeggen: “Ik woon in 
Voorburg, dat weet u”. U zegt niet: “Ik woon hier eigenlijk wel, maar 
het zou ook kunnen zijn dat ik in Rotterdam woon”. Dat bestaat niet. 
Dat is een zaak die geweten wordt. De inwoners van Sion, die 
weten waar ze wonen. Zo is het met dat geestelijke volk van God 
ook. Die hebben geen rust in hun binnenste, totdat ze weten waar 
ze wonen. De Heere bemint dat Sion boven alle woningen Jakobs. 
Ach, er kan kerkelijk heel wat zijn. De mooiste preken, de mooiste 
Psalmen, de mooiste gebeden, de mooiste kerkgebouwen. Dat kan 
er allemaal zijn. Maar als God er niet van af weet, bemint Hij die 
plaatsen niet. Alleen daar waar het Woord van Hem, gepaard aan 
de Heilige Geest, inhoud gekregen heeft in mensenlevens, daar is 
de beminnelijkheid des Heeren. O ja, want God ziet schoonheid in 
Zijn Sion. Zoveel schoonheid, die uit Zijn eigen hart is voortgeko-
men. En weet je wat de grootste schoonheid is van Sion? Dat is 
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liefde! Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dat 
is een offer van dankbaarheid aan de Heere der heirscharen. Dat U 
zoveel liefde en genade aan mij bewezen heeft. Dat U dat voor mij 
heeft over gehad, dat U Uw eigen lieve Schootzoon hebt overge-
geven in de dood en in de ellende, om voor mij het leven te be-
reiden. Dat is de liefde Gods die is uitgestort in het hart. Die maakt 
die wederliefde wakker. En in die wederliefde wordt het leven een 
levensgang tot de eer van Hem. We zullen met lust en liefde de 
zonde haten en verlaten. We zullen met lust en liefde de oude 
natuur doden en in een nieuw Godzalig leven zoeken te wandelen. 
We zullen Hem beminnen boven alles. Dat maakt de beminne-
lijkheid van Sion ten diepste uit. En weet u wat nog een kenmerk is 
van dat volk van God? Die hebben niet alleen liefde tot God. Die 
hebben ook liefde tot elkaar. 
Dat moet je dan eens zeggen vandaag in de kerk. Liefde tot elkaar. 
Ik zei het u al: Nauwelijks kunnen er nog twee te samen gaan. Maar 
hier is heel Sion aan elkaar verbonden door die ene liefde. Ze zijn 
aan elkaar verbonden in dat enige Hoofd. Ze zijn aan elkaar verbon-
den met onlosmakelijke banden van de Goddelijke liefde. 
Dan heb je nog zo’n kenmerk van dat geestelijke Sion. Dat is een 
volk dat draagt ook liefde mee voor de wereld waarin ze wonen. 
Voor de buren waar ze naast wonen. Voor de familieleden die nog 
altijd onwederom geboren voortleven. Ze dragen zo’n liefde met zich 
mee voor al die mensen die ze op straat tegen komen. Ze hebben er 
niet één over voor het verderf, voor de nacht, voor de hel. Dat zijn 
geen egoïsten meer: “Ik ben zalig, ik vind het wel best”. Nee, dat zijn 
mensen, die hebben een mededeelzaam hart gekregen. Weet u hoe 
dat komt? Dat komt omdat God een mededeelzaam hart heeft.  Die 
zijn biddende onder de prediking van het Woord: “Wil ze treffen, 
Heere, die nog nooit getroffen zijn. Wil inwoners toevoegen aan dat 
geestelijke Sion, opdat U meer en meer eer zou ontvangen”. 
Die schoonheid wordt gezien, die wordt geproefd. Zeer heerlijke 
dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Dat valt gewoon op, 
mensen, in de wereld waarin je leeft. Die is zo anders dan al die 
anderen. Die scheldt niet als hij gescholden wordt. Die slaat niet als 
hij geslagen wordt. Maar als hij gedrukt wordt, bidt hij veelmeer. 
En met heel die liefde van dat volk van God worden op het hoofd 
van de vijanden vurige kolen gestapeld, omdat ze geleerd hebben… 
Dat is trouwens een les, die gaat ook nooit meer over. Omdat ze 
geleerd hebben de voetstappen van de Heere Jezus Christus te 
drukken. 
Zeer heerlijke dingen wordt van u gesproken, o stad Gods. O nee, 
dat zijn geen eigen rechters meer. Maar God strijdt voor mijn recht. 
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En Hij maakt mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en 
trouw vertreden. Dat zal God doen. 
Zeer heerlijke dingen wordt van u gesproken, o stad Gods. Ja, want 
o ja, de wereld en de godsdienst kunnen vijandig zijn tegen dat volk 
van God. Weet je waar die vijandschap uit voortkomt? Die komt uit 
niets anders voort dan dat ze die heerlijke dingen, die God aan de 
zielen van Zijn volk gedaan heeft, bemerken en daar een misgunnen 
is van die vrede met God. Weet je waar dat misgunnen ten diepste 
uit voortkomt? Dat is nu een uitvinding van de duivel. Want hij is het 
wel in het bijzonder die de heerlijke dingen ziet van dat volk van 
God, en die het niet verdragen kan dat er een mensenkind is die 
heerlijk rusten mag in dat vrije welbehagen van God drie-enig. Dat 
kan hij niet verdragen, die duivel. En hij zal er alles aan doen om die 
rust te benemen. Hij zal er alles aan doen. Zijn aanvallen. Zijn pijlen. 
Zijn vrienden zal hij zenden op je weg, om het je moeilijk en donker 
te maken. Het liefste wat hij doet, is je uit de genadestaat weg te 
trekken. En als hij er achter komt dat dat niet lukt… Want er is geen 
afval der heiligen. Dan zal hij zoeken je te verachteren in de genade. 
Dan zal hij zoeken je levensweg en je levensgang donker en duister 
te maken. Dan zal hij zoeken het licht van de Zonne der gerech-
tigheid te verdonkeren, door de wolken van zonden en ongerechtig-
heden terug te plaatsen. Hij zal zoeken je te laten vallen en struike-
len in die boezemzonde, die je zo aanhangt, waar je maar niet van 
af kunt. Hij zal zoeken je de vrede uit het hart te benemen door 
ongelovigheid in te blazen. Hij zal zoeken, mensen, je uit de vastig-
heid weg te slepen. En als je dan in schuldbesef opnieuw de 
toevlucht zou nemen tot de Heere der heirscharen, dan zal hij je toe-
sissen: “Je hebt teveel gezondigd, te zwaar gezondigd, te lang 
gezondigd. Het kan niet meer voor je. Het is een verloren zaak”. O, 
wat zal hij er aan doen, mensen, om het nacht te maken! 
Heb je al last van de duivel? Er zei eens een man: “Last van de 
duivel? Ik? Nee hoor, daar bemoei ik mij gewoon niet mee”. Dat zei 
die man. Denk je er ook nog zo over? Of is er iets in je leven dat 
gemaakt heeft dat de duivel zich met u is gaan bemoeien? Dat de 
duivel je niet meer met rust wilt laten. Heb je er geen last van, van 
die gedachten van je? Heb je geen last van het feit dat je zo 
makkelijk die zondige wegen gaat? Dat je zo grif en graag naar hem 
luistert. Zijn leugenen voor waar aanneemt, en de waarheid van het 
Godswoord het liefst als leugen zou verslijten. Heb je er geen last 
van, mensen? De apostel zegt: “De geestelijke boosheden in de 
lucht”. Of is het hier nog een Paradijs voor je? 
Er is voor dat geestelijk Sion geen andere plaats van veiligheid dan 
Sion zelf, dan de tempel zelf. Weet je wanneer de duivel met de 
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staart tussen zijn poten weg moet? Als Jezus in het vizier van Zijn 
volk is. Dan! En alleen op die plaats is Sion veilig. Ja, zeg je, dat zal 
allemaal wel waar zijn, maar die heerlijkheid is natuurlijk niet voor 
mij, want ik ben niet zo best en ik ben niet zo degelijk, en ik heb 
geen vromigheid meer, en ik kan helemaal niet bidden, en ik kan het 
Woord helemaal niet verstaan, en ik kan de Heere helemaal niet 
zoeken. Ik zou niet weten hoe dat moet. 
Is dat echt? Beleef je dat echt zo? Kom je er niet meer uit, op weg 
en reis naar de eeuwigheid? Nou ja, we zingen niet voor niets: 
“Maar de Heere zal uitkomst geven”. Dat zijn wij niet die de weg 
kiezen naar Sion. We zouden niet weten waar we het zoeken 
moeten. Is ‘t wel? We hebben een dwaalziek hart, Zelfs Gods eigen 
volk. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in ’t rond, onbedacht de 
Herder verloren. 
Waar moeten we eigenlijk wezen? Weet je waar we wezen moeten? 
We moeten wezen op het plekje waar de zondeval ons gelaten 
heeft. We moeten wezen op dat bedorven plaatsje van ons, waar we 
afscheid van God hebben genomen, waar we een streep door de 
dienst aan Hem hebben gehaald. Daar moeten we wezen. Want 
weet je waar God ze opzoekt? Op het vlakke des velds. Die liggen 
te sterven in d’r bloed. Weet je waar God ze opzoekt? In dat 
donkere dal van Achor, vol van dorre doodsbeenderen. Daar zoekt 
God ze op. Want de Heere zegt: “Ik zal Rahab en Babel vermelden”. 
Rahab en Babel. Weet je wat Rahab is? Dat is Egypte. Maar hier 
wordt ze Rahab genoemd. Want het woord “Rahab” betekent zoveel 
als hovaardij, trotsheid. De Heere zal de trotsen… En Babel, wat is 
Babel eigenlijk? Dat is alles wat zich tegen God en tegen Zijn volk 
verheft, wat zoekt de Naam van God uit te roeien en Zijn volk te 
doden. Dat is Babel. Nou, en die, die trotsen en die eerrovers van 
God, en die uitroeiers van Zijn Naam, die zal God vermelden. Hier 
schittert de moederbelofte weer. Ik zal… Dat is dezelfde God Die 
het gesproken heeft: “Ik zal vijandschap zetten”. Die zegt: “Ik zal 
Rahab en Babel vermelden onder degenen die Mij kennen”. 
Zie je dat dat een daad Gods is! De Heere zal ze weghalen van het 
plekje waar de zondeval ze gelaten heeft, en Hij zal ze ergens 
vermelden. Waar zal Hij ze vermelden? Onder degenen die Mij 
kennen. En waar worden ze gevonden die Hem kennen? Die 
worden alleen gevonden in Sion. Dus de Heere zal buitenstaanders 
tot inwoners maken. Dat zal God doen. Ik zal Rahab en Babel 
vermelden onder degenen die Mij kennen. 
Jazeker, want Hij zal Zich niet onbetuigd laten in het leven van ieder 
mens die Hij komt op te zoeken. Hij zal geen beschouwelijke waar-
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heid blijven. Welnee, het wordt een ondervindelijke werkelijkheid. 
Dat wordt een zaak van beleving. Je krijgt met God te doen. 
Kent u God? Kent u Hem? Als je daar “ja” op zegt, dan is je leven 
als volgt getekend. Je ligt voor je Rechter in het stof. Want zo laat 
God Zich kennen. Als een God van rechtvaardigheid. Als een God 
van eisen. 
Kent u God? Is de schuldbrief u thuis bezorgd? Is de nood werke-
lijkheid geworden? Is de rust u opgezegd? Je woont in Rahab en in 
Babel. Mijn hart is trots en ik ben een eerrover Gods. Hoe moet dat 
ooit goed komen? Kent u Hem zo, dat zalig worden onmogelijk 
geworden is? Dat is ook zo’n punt. Kent u Hem zo, dat het voor u 
niet meer kan? Weet u waarom ik u dat zo zeg? Wel, omdat het 
Woord zegt dat de Heere een afgesneden zaak doet op de aarde. 
Zij die niet meer boven Rahab en Babel uit kunnen komen, die 
worden door de Heere losgesneden, weggesneden uit hun oude 
grond, weggesleept uit dat bedorven bestaan, waar ze zichzelf niet 
aan ontworstelen konden. En ze worden door de Heere toegevoegd. 
Ik zal ze vermelden. 
Zie je daar de dorpsspreker staan op het plein. Die meldt de bood-
schap van de Koning. Zo zal God in Sion hen laten vermelden die 
de Zijnen zijn. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Heel dat 
verloren beetje, heel die mensheid die buiten God zwerft en nergens 
rust vindt. Al dat gedoe van ons, wat ons alleen maar de toorn van 
God waardig maakt. Die worden genoemd. Hoe worden ze ge-
noemd? Deze zal sterven? Nee! Deze is aldaar geboren, zegt de 
Heere. Dus hen, voor hen die er niet meer op rekenen kunnen, die 
nergens meer recht op hebben. Tegen dezulken wordt gezegd in 
Psalm 87: “Deze is aldaar geboren”. 
Wat moet ik dan doen? Zeg je. Net als op de Pinksterdag: “Mannen-
broeders, wat moeten wij doen?” Dat is onze natuur: werken! Maar 
weet je wat je moet doen, zegt Kohlbrugge. Je moet niets doen en 
het God laten doen. Dat moet je doen. Dat komt zo openbaar in dat 
woordje “geboren”. Want u en ik, wij zijn allemaal een keer geboren. 
Hebt u daar iets aan kunnen doen? Nee! Dat is gebeurd. Dat is je 
overkomen. Dat is een daad die zonder uw toedoen is geschied. Zo 
is dat geestelijk nu ook. 
Die is aldaar geboren door het Goddelijk welbehagen. Geboren, dat 
is een zaak, dat werkt God. Weet je wat dat is? Dat is nu die aller-
noodzakelijkste wedergeboorte. Om wederom geboren te worden tot 
een levende hoop. Weet je wat dat is, wedergeboorte? Dat is 
sterven aan alles van jezelf. En dat is leven in alles van Hem. Dat is 
wedergeboorte. Weet je wat wedergeboorte is? Dat is aan een eind 
komen met alles wat je in Adam hebt overgehouden. Dat is sterven 
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aan Gods voeten. Dat is ondergaan in de rand van de nacht, van het 
oordeel van God. Dat is het vonnis goed keuren: “Uw doen is rein, 
Uw vonnis gans rechtvaardig”. Dat is de Heere recht beschouwen, 
in al Zijn weg en werk. Dat is als een doemwaardig zondaar voor 
Hem plat op de grond liggen, in het stof, en niet meer overeind 
kunnen komen. Mensen, dat is de nacht die je de dood invoert, in 
die bodemloze put. En dat het God gaat behagen om in de nacht 
van je ziel bodem te gaan leggen in je leven, een fundament te gaan 
leggen waar geen fundament meer gevonden werd, waar alle grond 
je onder de voeten was weggeslagen. Daar laat de Heere je neer 
vallen, neer zakken op dat enig fundament dat gelegd is op Moria, 
waar God Zich Zelf een lam ten brandoffer zal voorzien. Zijn grond-
slag, ja de grondslag van de Kerk is op de bergen der heiligheid. Ze 
vallen neer op het Borgtochtelijke werk van de Heere Jezus Christus 
alleen. Ze krijgen vaste, eeuwig vaste grond onder de voeten. Zo 
vast, omdat het verankerd ligt in de Vrederaad Gods, in het vrede-
hart van God. Deze is aldaar geboren. Mensen, wat een zaligheid! 
Is het niet? Voor zo’n volk die daar geboren mogen zijn, die dat ten 
deel is gevallen, dat de Heere naar ze omgezien heeft in genade. 
Weet je er van? Ben je gestorven om te leven? Ben je on-
dergegaan om opgeraapt te worden? Weet je van een daad Gods in 
je leven? 
Die Mij kennen. Kent u de Heere zo in Zijn recht en in Zijn genade? 
Dat is het eigenlijk. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 113 het 
4e vers. 
 

Wie is aan onzen God gelijk, 
Die armen opricht uit het slijk? 
Nooddruftigen, van elk verstoten, 
Goedgunstig opheft uit het stof? 
En hen, verrijkt met eer en lof, 
Naast prinsen plaatst en wereldgroten? 

 
Geestelijk zaad van Abraham, dat zijn de inwoners van Sion. En 
Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gere-
kend. Ziet u dat? Gerekend. Toegeschikt. Gegeven. Zonder ver-
diensten van eigen kant. Misschien is er hier een mens die zegt: 
“Jawel, ik weet wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Ik weet van het 
wonder in mijn leven. Dat ik aan de troon van de Rechter onder 
mocht gaan en dat in het dodelijkst tijdsgewricht Hij mijn ziel heeft 
gered en mijn tranen heeft gedroogd. Ik weet ervan”. Wat is dat een 
heerlijke tijd geweest hè! “Och”, zeg je, “ik heb gehuppeld van 
zielevreugd. Het was zo’n zaligheid. De volheid Gods was er. Ik 
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wilde wel sterven, eeuwig bij de Heere te mogen zijn”. Ja toch! En 
nu? “Man, het is zo donker geworden. Ik twijfel zo. En ik begrijp 
Thomas zo goed. Ik wil eerst mijn handen steken in Zijn zij en in Zijn 
wonden. Dan pas zal ik geloven. Kwam de Heere maar eens op Zijn 
eigen werk terug. Zou de Heere het maar eens willen bevestigen, 
met Zichzelf willen onderstrepen: “Het is van Mij”. Zou dat maar 
eens mogen gebeuren”. 
En van Sion zal gezegd worden: “Die en die is daarin geboren”. Die 
en die. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. En weet je wat dat ook 
betekent “die en die”? Dat is een Hebreeuwse uitdrukking voor 
velerlei, grote aantallen. O ja, in het licht van de wereldbevolking 
door al de eeuwen heen, is het een klein kuddeke en een wormpje 
Jakobs, een hutje in de komkommerhof enzo. Dat weet ik ook 
allemaal wel. Maar bij God vandaan is Zijn welbehagen ruim en rijk. 
Bij God vandaan is het zo, dat Hij zal maken dat het grote getal van 
de Sionieten er ook zal komen. Ze zullen toegevoegd worden uit al 
de windstreken. Hebben we het niet gelezen uit Openbaring, dat 
Jeruzalem twaalf poorten heeft. De een komt door de Noorderpoort, 
de ander door de Zuiderpoort. Die wordt geslagen, de ijskoude van 
Gods recht. De ander wordt toegevoegd met een lieflijke lokking van 
de zon, de warme zon van de goedheid Gods. O ja, de Heere is er 
vrij in hoe Hij ze brengt op de plaats waar Hij ze hebben wil. Maar 
de Heere zal het altijd doen in een weg van recht. Want Sion zal 
door recht verlost worden. Hij zal altijd die twee heilige stations laten 
passeren. Dat is zondaar worden voor God en aan Golgotha’s kruis 
het pak van zonden verliezen. Dat zal gekend moeten worden, wil 
het wel met ons zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. 
En de Heere zegt van Sion: “Die en die is daarin geboren”. O ja, dan 
kan het wel wankel zijn enzo. En zo’n kleine baby, ach, weet hij het 
al wie vader en moeder is? Ja, die hoort het aan de stem. En die 
merkt het aan de omgang met dat kind enzo. Maar ja, het kan het 
zelf nog niet benoemen. Het kan het zelf nog niet bevestigen. Is ’t 
wel? Nee, zo is het bij dat geestelijk volk van God ook. Och ja, ze 
horen Zijn stem en ze kennen dezelve. En hun hart springt op van 
vreugde als ze van Hem horen gewagen. En als Hij eens op bezoek 
komt in Zijn gunst, in Zijn welbehagen, ja, dan zijn ze verblijd en 
verkwikt. Wat een gouden dagen in het leven der genade, als de 
Heere er is. En wat zijn de dagen donker, al staat de zon hoog aan 
de hemel, als de Heere geweken is. Zou de Heere nog weten van 
mijn droevig lot? Maar als Hij er is: “Ik roem in God, ik prijs ’t 
onfeilbaar Woord”. En weet je wat de Heere zegt? Hij wil dat Zijn 
volk tot rust komt. En de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen. 
Bevestigen, daar zit ook dat woord vast maken, funderen in. De 
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Allerhoogste zal haar, of de inwoners van Sion, zal hen bevestigen. 
Dat zal God Zelf doen. Weet je wat de Heere doet in het leven der 
genade? Weet je wat Hij gaat maken in het leven des geloofs? Dat 
nu alles, maar dan ook alles wat geen God in Christus is, er af ge-
haald wordt. En dat dat volk maar één ding over houdt, en dat is 
Christus en Zijne gerechtigheid. En weet je wat dat volk mag leren 
door de Goddelijke genade? Al moet het door de storm en golfsla-
gen heen. Daar is God vrij in. Weet je wat dat volk mag leren? Dat 
ze nu vast liggen in het eeuwige welbehagen. Dat het geen gril van 
de tijd is. Maar dat ze opgeborgen liggen in de cirkel van de eeuwig-
heid. Dat ze opgeborgen liggen in die raad van God, waar ze nu 
nooit meer uit kunnen vallen. Zo zal de Heere Zelf ze bevestigen. 
Wat een werk! Wat doet de Heere toch wel niet voor Zijn volk! Hoe 
gaat de Heere dat doen? Wel zo, de Heere zal hen rekenen in het 
opschrijven der volken, zeggende: “Deze is aldaar geboren”. Hij 
houdt van Sion een heilig bevolkingsregister bij. En de namen van al 
die gekenden, die door Hem zijn opgezocht, staan geschreven met 
het bloed van de Middelaar in dat boek des levens des Lams, om er 
nooit meer uitgewist te worden. Want dat is een onuitwisbare inkt, 
dat bloed van de Heere Jezus Christus. Zeggende: “Deze is aldaar 
geboren”. Dat betekent: deze is tot Mijn eigendom geworden. 
Eigendom van Hem. Dan krijg je Zijn Naam. De Heere zegt in Zijn 
Woord: “Ik heb u bij uw naam genoemd. Gij zijt Mijne”. 
Is de Heere zo in uw leven al op Zijn eigen werk terug gekomen? 
Heeft de Heere u zo’n vaste grond onder de voeten gegeven? Er 
blijft dan een rust over voor het volk van God. Die heilige sabbatdag 
wordt hier aangevangen, in het leven der genade. Om in weerwil 
van alles, en met heel je bestaan, dat oude, dat nog bij God 
vandaan wil, en al die aanvallen van de vorst der duisternis. Heel 
dat bedorven leven van je. Om met heel je hebben en houden 
nergens anders te rusten dan op deze vaste grond: de Heere zal het 
doen. 
En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen 
zullen binnen u zijn. Dat betekent, zullen Uw eigendom zijn. En die 
zangers en die speellieden zingen en die maken muziek. Weet je 
waar ze van zingen en weet je waar ze muziek van maken? Ze 
zingen hiervan, dat God goed is voor een slecht mens, en dat God 
de Getrouwe blijft voor Zijn volk. Al mijn fonteinen zullen in u zijn. 
Dat zijn die fonteinen, dat zijn die wateren, die er met geweld 
uitspuiten. Die komen uit de bron van de rechtvaardigheid van 
Christus. Uit het offer van het bloed, en het bloed van het Lam, 
springen die fonteinen op. En al die weldaden die de Kerk te beurt 
vallen, die komen nergens uit voort dan uit de betaling van die 
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gezegende Borg en Middelaar. Heel de rijkdom, door Christus 
verworven, zal het eigendom zijn van de Kerk, delende in alles wat 
Hij heeft gegeven. 
En Hij heeft gezegd: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op 
aarde”. Hij is Profeet; Hij leert Zijn volk. Hij is Priester: Hij zaligt Zijn 
volk. En Hij is Koning, want Hij regeert Zijn volk. Weet je wat er in 
het Woord staat? Uw brood is zeker en uw water gewis. Het zal u 
aan niets ontbreken. Lichamelijk niet en geestelijk niet. En bovenal, 
dat is de heerlijkste fontein, God neemt mij op in Zijn heerlijkheid. 
Ach, mensen, Sion wordt bestookt, wordt belaagd aan alle kanten. 
Maar dit blijft vast en onverbroken, het is het gebouw dat naar Gods 
gunstbewijzen in eeuwigheid zal rijzen. De Heere maakt Zijn Kerk 
vol en Hij maakt Zijn Kerk zalig. Daarom is de bediening van het 
Woord nog uitgegaan. Nu nog wel, straks niet meer. En ik zag geen 
tempel in dezelve, spreekt Johannes in de Openbaring. Want de 
Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam. Daar is 
geen verzoening van schuld en zonde meer nodig. Ook niet voor dat 
achter gebleven verderf van het volk van God. Want daar zal met de 
doodsnik ook de zonde zijn afgelegd. Daar is de plaats van de 
verzoening niet meer nodig, want God zal alles zijn en in allen, voor 
hen die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Dat is de 
grondslag op de bergen der heiligheid. Dat is de vastigheid, ook als 
je de doodsjordaan over moet. Dat is de enige rust bij dagen en bij 
nachten. Wat je dan ook overkomt en wat je tegen spoedt. Toch dit, 
toch dit: dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn 
ziel vervaard. 
Nou, is dat heerlijkheid of niet?!  
 

AMEN. 
Dankgebed. 

 
Slotzang Psalm 87 : 1 en 2 

 
Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De HEER', Die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jakobs steden. 
Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 
O schone stad van Isrels Opperheer! 
'k Zie Rahab, Ik zie Babel, tot uw eer, 
Bij hen geteld die Mijne grootheid zingen. 
 

Zegenbede. 


