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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 20-02-2019

 Dordtse Leerregels

2e samenkomst
DL, H 1 artikel 2 en 3

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 65 vers 

 Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.



Gedeelte voor vanavond
DL I art. 2 en 3

 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).

 En opdat de mensen tot het geloof 
worden gebracht, zendt God 
goedertierenlijk verkondigers van deze 
zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil 
en wanneer Hij wil; door wier dienst de 
mensen geroepen worden tot bekering 
en het geloof in Christus, de 
Gekruisigde. ‘Want hoe zullen zij in 
Hem geloven, van Welke zij niet 
gehoord hebben? En hoe zullen zij 
horen, zonder die hun predikt? En hoe 
zullen zij prediken, indien zij niet 
gezonden worden?’(Rom. 10:14,15).

 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.

 Om de mensen tot het geloof te brengen 
zendt God in zijn goedheid verkondigers 
van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij 
wil en wanneer Hij wil. Door hun dienst 
worden de mensen opgeroepen tot 
bekering en tot geloof in Christus, de 
gekruisigde. "Want hoe zullen zij geloven in 
Hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe 
horen zonder prediker? En hoe zal men 
prediken zonder gezonden te zijn?" (Rom. 
10:14,15).



Openbaring van Gods liefde

 Is een arts een sombere en nare persoon
omdat hij/zij een slecht nieuws gesprek
moet voeren met een patiënt? Of is dat
overeenkomstig de uitslag van onderzoeken?

 Staan de Bijbel en (in dat spoor) de 
belijdenis vol met hel en verdoemenis omdat
ons wordt geopenbaard dat we allemaal in 
Adam gezondigd hebben en verloren zijn. Of 
is dat overeenkomstig de werkelijkheid?

 Het verschil: als een arts zijn slecht nieuws
gesprek moet beëindigen met de boodschap: 
‘Ik kan helaas niets meer voor u doen’, komt
God met Zijn verlossingsplan!



God heeft Zijn 
liefde geopenbaard
 Aan een wereld verloren in schuld heeft

God Zijn Zoon gegeven.
 Die belofte klonk meteen nadat wij ons

hadden losgescheurd van God: de 
zogenaamde moederbelofte.

 Op die manier beantwoordt God de haat en 
vijandschap van ons mensen.

 Als dat geen gevende en vergevende liefde
is!

 Het is wel erg als deze liefde ongenoemd
blijft in prediking en pastoraat.

 Het is minstens zo erg als deze liefde
veralgemeniseerd wordt. 

 In het laatste geval verdwijnt het wonder 
dat God Zijn liefde in Christus bewezen
heeft aan een vijandige wereld.



Doel van Gods liefde
 Doel van Gods liefde is dat ieder die in 

de gekruisigde Christus gelooft, niet
verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft.

 Niet één mens wordt gered door het 
geloof in de verkiezing, maar alleen
door het geloof in Christus.

 God maakt ons deze liefde niet
persoonlijk bekend door ons te laten
weten dat we uitverkoren zijn.

 Wel maakt Hij die liefde bekend door 
de verkondiging van Zijn Woord waarin
Hij ons liefelijk en indringend nodigt
om tot Hem te komen.

 Wat heeft de ‘wachtkamer’ op de 
afbeelding met bovenstaande te
maken?



Verkondiging
 God verwerkelijkt Zijn

verkiezing dus door middel
van de verkondiging van het 
heilig evangelie.

 Door dat middel brengt God 
dode zondaars tot geloof en 
bekering.

 Daarvoor behoeven we niets
mee te brengen en daarbij
staat God niets in de weg.

 Niettemin zijn we voor
honderd procent
verantwoordelijk voor wat we 
met het gepredikte Woord
doen.



Zender en 
gezondene
 God zendt verkondigers van de zeer

blijde boodschap van het evangelie.

 Dat is Zijn welbehagen en dat komt
onder meer hierin tot uiting dat Hij die 
verkondigers zendt wanneer en tot wie
Hij wil.

 Waarom wordt ons wel het evangelie
verkondigd en vele anderen niet?

 Achter elke gezonden dienaar gaat
daarom de Zender (= God) schuil.

 Als het goed is, klinkt door middel van 
de verkondiging door de dienaren van 
het Woord iets door van Gods 
bewogenheid.



Toepassing is nodig
 Volgens Calvijn behoort het al tot de 

verkiezing als we door middel van de 
verkondiging door God (ernstig) geroepen
worden.

 Het is dus niet zo dat de prediking er maar bij
hangt en dat het noodzakelijke er nog bij moet
komen – een gedachte die vaak leidt tot een
afwachtende houding.  

 Het gebéurt onder de prediking. Het is dus
uitermate belangrijk hoe we daaronder zijn.

 Wie de verkondiging echt hoorde, ontdekte
zijn schuld en verlorenheid.

 Je luistert echter ademloos naar de 
verkondiging van Gods zoekende liefde voor
het verlorene en je mag geloven: dat geldt ook
mij!



Christus door het geloof aangenomen

 Dan belijd je met de Schotse predikant Robert 
Murray M'Cheyne (21-05-1813 – 25-03-1843): 

 Toen vluchte ik tot JEZUS! HIJ heeft mij gered!
HIJ heeft mij verlost van het vonnis der wet.
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd HIJ.
Ik boog m’ en geloofde en mijn GOD sprak mij vrij!

 Dit is het rijke evangelie voor een arme zondaar!



Genade komt van A –
Z van God

 Dit alles werkt God door middel van de prediking.

 Reken niet op een Paulus-bekering, want ’nabij u 
is het Woord, in uw mond en in uw hart.’ 

 Van dit woord geldt: ‘Hoe zullen zij in Hem 
geloven van Wie zij niet gehoord hebben?’ In het 
Grieks: ‘Die zij niet gehoord hebben’. Met andere 
woorden: Christus zelf spreekt tot ons door de 
prediking.

 Nogmaals: wat doen wij met de prediking?  Want: 
‘zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam 
geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze 
prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het 
gehoor, en het gehoor door het Woord Gods…’ (uit 
Rom. 10)

 Genade komt voor honderd procent van God, maar 
wij zijn voor honderd procent verantwoordelijk of 
we ons erdoor laten gezeggen.



Roeping door het 
evangelie

 Als we aan tafel geroepen worden omdat
het etenstijd is, is het de bedoeling dat we 
komen.

 Wat wil God als Hij ons roept? Dat we ons
bekeren en geloven! 

 Dat betekent dat we verloren zijn en 
blijven als we niet reageren. 

 Maar God roept tot bekering en geloof.

 Dat betekent: breken met ons oude leven
en terugkeren tot God.



Genademiddel bij
uitstek

 De prediking is het genademiddel bij uitstek.
 Daarvoor heeft God gekozen en wij moeten niet

wijzer willen zijn dan God.
 In de prediking moet de gekruiste Christus ons

voor ogen geschilderd worden (Gal. 3:1).
 Norm voor de prediking is dus Jezus Christus en 

die gekruisigd.
 Gaat het over het kruis, dan gaat het ook over 

mijn schuld en verlorenheid.
 In het Woord staat Christus zelf voor ons met 

Zijn lokkende liefde. Want: wie u hoort, die 
hoort Mij (Luk. 10:16).

 In zo’n geval valt de dienaar van het Woord weg
en vindt een ontmoeting plaats tussen Christus 
en degene die het hoort.





Twee reacties op 
de verkondiging

 De verkondiging van het evangelie roept een
scheiding op tussen mensen.

 Of we laten de boodschap aan ons voorbij gaan en 
bekeren ons niet.

 Of we nemen het evangelie aan en omhelzen
Christus door het geloof.

 Onder de verkondiging van het Woord vallen
beslissingen voor de eeuwigheid.

 2 Kor. 2: 16: de bediening van het Woord is voor de 
één een reuk des levens tot leven en voor de ander
een reuke des doods ten dode.

 Dat laatste is geenszins het doel van het evangelie, 
maar volgt op het verwerpen ervan.

 In dat geval blijft de toorn van God op ons.



Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1, art. 4

 Die dit Evangelie niet geloven, op 
die blijft de toorn Gods. Maar die 
het aannemen en den Zaligmaker 
Jezus met een waarachtig en 
levend geloof omhelzen, die 
worden door Hem van den toorn 
Gods en van het verderf verlost, en 
met het eeuwige leven begiftigd 
(Joh. 3:36, Mark. 16:16).

 Op hen die dit evangelie niet 
geloven, blijft de toorn van God. 
Maar zij die het aannemen en de 
Verlosser Jezus met een echt en 
levend geloof omhelzen, worden 
door Hem van de toorn van God en 
van de ondergang verlost, en zij 
ontvangen door Hem het eeuwige 
leven.



Christus aannemen 
door een waar geloof
 Tegenover het ongelovig

verwerpen van Christus, staat het 
aannemen van Hem.

 Het aannemen van Christus is 
nooit gevolg van berekening en 
kille logica.  

 De Samaritaanse vrouw leert
Christus als Zaligmaker kennen in 
een weg van ontdekking aan haar
schuld en verlorenheid.

 Wie dat beaamt, omhelst Christus 
en neemt Hem aan met een waar
en levend geloof. Waarom zou je 
Jezus anders nodig hebben?!

 Dat geloof is door Gods Geest
gewerkt als een gave van God. 



Niet redeneren

 Het ware, levende geloof redeneert niet.

 Er is nood en Jezus kan die nood lenigen. 
Dan blijft slechts over: vluchten tot Hem en 
hopen op Zijn onterming, zoals bijv. 
Bartimeus.

 Dat valt zo mee!

 Je verliest jezelf aan Jezus om bij Hem te
vinden alles wat je nodig hebt voor leven en 
voor sterven.

 Zo heeft dezelfde preek verschillende
uitwerking: de één blijft onder Gods toorn
en de ander ontvangt door het geloof in 
Christus het eeuwige leven.

 Hoe dat komt, horen wij de volgende keer.



Gespreksvragen
1. Het geloof is uit het gehoor van de prediking van Gods Woord (Rom. 10:17). Zijn 

er vandaag nog meer dingen te noemen waardoor we tot geloof kunnen komen? 
Welke bijvoorbeeld?

2. Hoe zou het komen dat bij veel kerkgangers zo weinig het besef leeft dat de 
prediking uitermate belangrijk is voor het geestelijk leven?

3. Waarom is niet alleen een voorwerpelijke prediking nodig, maar ook de 
toepassing van het heil dat verkondigd wordt?

4. In 1 Joh. 4 staat wel tweemaal dat God liefde is. Wat betekent dat?

5. Waarom zou het Evangelie een ‘zeer blijde boodschap’ genoemd worden?

6. Wat zijnde twee reacties op het Evangelie volgens 2 Korinthe 2:15,16?

7. Hoe kun je als predikant weten dat je ‘gezonden’ bent (Rom. 10:15)?

8. Noem een aantal bijbelse voorbeelden van het feit dat Gods verkondigers van 
het Evangelie zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil.



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 06-03-2019 D.v.

 Lezen:

 Hoofdstuk 3 – Geloof of ongeloof

Overige data 
Bijbelkring:

24-04-2019



Zingen Psalm 56 vers 5 

 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.



Einde van 
deze

presentatie
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