
De lofzang 
van Dordt

De Dordtse Leerregels

De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten of 
Oordeel van de Nationale Synode van de 
Gereformeerde Kerken van de Verenigde 
Nederlanden, gehouden te Dordrecht in 1618 
en 1619.



Huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor
zover nog niet gedaan (naam, 
adres, telefoonnummer, 
mailadres).

 We hebben 3 corveeërs nodig. 
Wie meldt zich?

 Heeft iedereen de presentatie
op de website van onze
gemeente kunnen vinden?



Bijbelkring 23-01-2019

 Dordtse Leerregels

1e samenkomst
DL, H 1 artikel 1 en 2

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 89 vers 1

 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.



Gedeelte voor vanavond
DL I art 1 en 2

 Aangezien alle mensen in Adam 
gezondigd hebben, en des vloeks en 
eeuwigen doods zijn schuldig geworden, 
zo zou God niemand ongelijk hebben 
gedaan, indien Hij het ganse menselijke 
geslacht in de zonde en vervloeking had 
willen laten en om de zonde 
verdoemen, volgens deze uitspraken van 
den apostel: De gehele wereld is voor 
God verdoemelijk. Zij hebben allen 
gezondigd, en derven de heerlijkheid 
Gods. En: De bezoldiging der zonde is 
de dood.

 Maar hierin is de liefde Gods 
geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon in de wereld gezonden heeft, 
opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe , 1 Joh. 4:9; Joh. 3:16.

 Alle mensen hebben in Adam gezondigd en 
verdienen Gods vloek en de eeuwige dood. 
Daarom zou God niemand onrecht gedaan 
hebben, als Hij besloten had het hele 
menselijke geslacht aan zonde en 
vervloeking over te laten en vanwege de 
zonde te veroordelen. De apostel zegt 
immers: "De hele wereld is voor God 
strafwaardig. Want allen hebben gezondigd 
en derven de heerlijkheid Gods" (Rom. 
3:19,23). En: "Het loon, dat de zonde 
geeft, is de dood" (Rom. 6:23).

 Maar hierin is de liefde van God 
geopenbaard, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gezonden heeft in de wereld, opdat een 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft.



Algemene verzoening

 Is dit waar?!
Jezus houdt van je!
Hij is voor jou gestorven!
Dat moet je alleen nog

geloven!



Onze keus

 Bij de algemene verzoening draait het 
volledig om onze keus.

 In principe is iedereen behouden op 
voorwaarde dat je ervoor kiest in Jezus te
gaan geloven.

 De menselijke keus is dus fundament van 
het heil.

 Hoe degelijk en betrouwbaar is dat
fundament?

 En wat als ik niet meer achter mijn eerdere
keus sta?

 Dit is in een notendop wat de 
remonstranten leren. En daarmee
verbonden: de voetangels en klemmen die 
met deze leer samenhangen. 



Vier eeuwen oud
De Dordtse Leerregels zijn vier
eeuwen oud, maar lang niet
verouderd.

Het is als met een antiek kabinet: je 
gooit het niet weg omdat het oud is.

Daarvoor is het te waardevol.

De waarde van de DL bestaat hierin
dat dit belijdenisgeschrift het hart 
van het evangelie vertolkt. 



Achtergrond

 De DL zijn ontstaan vanwege een conflict in de 
Nederlandse Gereformeerde Kerk.

 Dat conflict hangt samen met wat de Leidse
hoogleraar Jacobus Arminius (1560 – 1609) 
leerde over de uitverkiezing.

 Kort gezegd, komen zijn gedachten over de 
uitverkiezing hierop neer dat God die mensen
verkiest van wie Hij (van tevoren) weet dat ze 
ervoor kiezen om in Christus te geloven.

 Dit arminiansime is nog steeds volop actueel. 

 Vooral in evangelische en charismatische
kringen hoor je regelmatig de oproep om voor
Jezus te kiezen.

 Diep in hun hart zijn ook veel gereformeerde
belijders arminiaans. Hoe komt dat?





Dood

 Hoe treft God ons aan als Hij ons
vindt?

 Wij zijn dood in zonden en misdaden
(Ef. 2:1).

 Dat is niet om ons lijdelijk te
maken, wel om de soevereiniteit en 
grootheid van Gods genade te
benadrukken.

 Er is een almachtige kracht van God 
nodig om een dode zondaar levend
te maken.

 Wedergeboorte komt van Boven, niet
van beneden.



Remonstrantie en 
contra-remonstrantie

 De aanhangers van Arminius brachten hun
gedachten naar buiten in een zogenaamde
remonstrantie (1610 – vandaar de naam: 
remonstranten).

 In 1611 antwoordden de aanhangers van 
Gomarus (tegenstander van Arminius, 1563 –
1641) met een zogenaamde contra-
remonstrantie. Vandaar de naam: contra-
remonstranten.

 De schilder Abraham van der Eyk gaf ongeveer
een eeuw later het verschil tussen beide
groepen als in het afgebeelde schilderij weer. 

 De contra-remonstrantse leer geeft de 
doorslag.



Burgeroorlog

 Het conflict tussen remonstranten en contra-
remonstranten leidt (tijdens het 12-jarig 
bestand, 1609 – 1621) bijna tot een
burgeroorlog.

 Prins Maurits kiest voor de contra-
remonstranten.

 De raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt is 
een overtuigd remonstrant.

 Een dreigende burgeroorlog wordt voorkomen
omdat prins Maurits de waardgelders (= 
huursoldaten in de steden) afdankt, Van 
Oldenbarneveldt in 1619 laat ombrengen en de 
wet verzet.

 Het laatste betekent dat prins Maurits in plaats
van remonstrantse magistraten in veel steden
contra-remonstranten als magistraten aanstelt.



Afdanken van 
de 
waardgelders 
op 31 juli 
1619 op de 
Neude in 
Utrecht



Bavianen en slijkgeuzen

 Bavianen en 
slijkgeuzen waren
de scheldnamen
die beide partijen
elkaar toeriepen.

 Wie zijn de 
bavianen en wie
de slijkgeuzen, 
denkt u?



Vijf artikelen tegen 
de remonstranten
 De Dordtse Leerregels zijn

geschreven tegen de 
remonstrantie (= 
verweerschrift).

 Ze worden ook wel genoemd: de 
vijf artikelen tegen de 
remonstranten.

 De volgende zaken komen
achtereenvolgens aan de orde. 



Inhoud contra-remonstrantie
 De contra-remonstranten onder leiding van 

Gomarus (1563 – 1641) schrijven in hun
artikelen tegen de remonstranten over de 
volgende vijf kwesties:

1. De goddelijke verkiezing en verwerping.

2. De verlossing van de mens door de dood van 
Christus.

3. Het geloof en de vernieuwing van de mens als
een gave van God.

4. Kan de mens zich tegen Gods genade
verzetten?

5. De volharding van de heiligen in het geloof.



Nationale synode

 Onder deze omstandigheden kon
er een nationale synode worden
gehouden.

 Dat wilden de remonstranten
juist niet. Zij wilden een
vrijblijvende
godsdienstconferentie.

 Ze hebben dan ook alles in het 
werk gesteld om de nationale
synode tegen te werken.

 Tenslotte zijn ze toch door de 
synode veroordeeld.



Internationale
synode

 Men begreep dat de problemen die in de 
Nederlanden speelden, alle kerken van de 
reformatie raakten.

 Daarom werden ook afgevaardigden van 
buitenlandse kerken uitgenodigd.

 De synode werd in Dordrecht gehouden van 
11-11-1618 tot 31-05-1619.

 Naast de veroordeling van de 
remonstranten en verwerping van hun
dwaalleer werd ook besloten tot
 het ontwerpen van een nieuwe kerkorde

(DKO)

 het werken aan een nieuwe Bijbelvertaling
(SV).



Veroordeling van de remonstrantse leer
 De veroordeling van de leer van de 

remonstranten loopt parallel aan de 
vijf hoofdstukken van de 
remonstranten.

 Eerst wordt in reactie daarop de 
Bijbelse leer uiteengezet.

 Vervolgens worden de dwalingen
verworpen.

 De verwerping van de dwalingen is een
aanhangsel bij ieder hoofdstuk na de 
positieve uiteenzetting van de Bijbelse 
leer op dat punt.

 Dit antwoord op de vijf artikelen van 
de remonstranten is door alle
vertegenwoordigers van de synode
aanvaard en ondertekend.



Grote kerk
Dordrecht

 Vanaf de kansel van de Grote Kerk in 
Dordrecht zijn tegen het einde van 
de synode de zogenaamde Dordtse
Leerregels plechtig voorgelezen.

 Wie deze niet wilde ondertekenen, 
werd geschorst. Dat gold 200 
predikanten.

 Nooit meer is er nadien zo’n
nationale synode gehouden.



Loflied
 De Dordtse Leerregels (hierna: DL) 

zetten in met een loflied op Gods 
verkiezend welbehagen.

 Het is geen loflied op de leer van de 
verkiezing, maar op de verkiezende
God (vergelijk Ef. 1:3 en 4).

 De DL vormen een pastoraal geschrift
dat troost wil bieden aan verslagen
harten.

 Verkiezing is immers niet een
gesloten, maar een open deur naar de 
zaligheid.

 Verkiezing is niet eng, maar schept de 
ruimte om behouden te worden.



Karikatuur

 Veel mensen maken van de 
verkiezing een karikatuur en van 
God een tiran.

 Hij zou volkomen willekeurig de 
één wel en de ander niet tot de 
zaligheid verkiezen.

 Of: ben ik uitverkoren dan kom ik
er wel en ben ik niet uitverkoren, 
dan kom ik er nooit, wat ik ook
doe.

 Zulke gedachten komen voort uit
onze oerzonde: als God willen
zijn.



Niet bij God 
beginnen

 De DL beginnen niet bij de verkiezende
God, maar bij de Vader van onze Heere
Jezus Christus die Zijn Zoon gaf om 
verloren mensen te redden.

 Ze beginnen ook in het paradijs waar we 
allen in Adam gezondigd hebben en allen
verloren liggen: de hele wereld is voor God 
verdoemelijk (Rom. 3:19).

 Wat wordt het een wonder dat God mensen
wil behouden. Hij deed immers geen
onrecht als we allemaal verloren gingen.

 Wij zijn geen slachtoffers, maar schuldig.

 Zulke doodschuldige zondaars wil God 
redden; voor hen gaf Hij Zijn Zoon.



Gespreksvragen
1. Wat is de waarde van de gereformeerde belijdenis voor onze tijd?

2. Kun je in grote lijnen navertellen waarom de Dordtse Leerregels zijn opgesteld?

3. Waarom zou als titel voor dit boekje zijn gekozen voor: ‘De lofzang van Dordt’?

4. Waarom zouden de DL eerst spreken over de zondeval en daarna over de 
verkiezing?

5. Kun je vanuit Romeinen 5 uitleggen wat het betekent dat we allen ‘in Adam 
gezondigd hebben’?

6. Waarom zou Romeinen 5:18 spreken over ‘alle’ mensen en Romeinen 5:19 over 
‘velen’?

7. Hoe kunnen we verantwoordelijk gesteld worden voor wat Adam gedaan heeft? 
Is dat eerlijk?

8. Ervaar je de verkiezing als een gesloten deur of als een open deur? Leg je 
antwoord uit.



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 20-02-2019 D.v.

 Lezen:

 Hoofdstuk 2 - God roept tot bekering en geloof

Overige data 
Bijbelkring:

06-03-2019

24-04-2019



Zingen Psalm 147: 6 

 De HEER betoont Zijn welbehagen
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
En door Zijn hand zich laten leiden;
Die, hoe het ook moog' tegenlopen,
Gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER der heren;
Wil Uwen God, o Sion, eren!



Einde van 
deze

presentatie
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