
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 06-03-2019

 Dordtse Leerregels

3e samenkomst
DL, H 1 artikel 4 en 5

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 27 vers 7

 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.



Gedeelte voor vanavond
DL I art. 4 en 5

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

 De oorzaak of onschuld van dat 
ongeloof, gelijk ook van alle andere 
zonden, is geenszins in God, maar in de 
mens. Maar het geloof in Jezus Christus 
en de zaligheid door Hem, is een 
genadige gave van God; gelijk 
geschreven is: Uit genade zijt gij zalig 
geworden door het geloof, en dat niet 
uit u, het is Gods gave (Ef. 2:8). 
Insgelijks: Het is u gegeven in Christus 
te geloven (Filip. 1:29).

 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.

 Van dat ongeloof is God volstrekt niet de 
oorzaak. De mens draagt de schuld ervan, 
evenals van alle andere zonden. 
Daarentegen is het geloof in Jezus Christus 
en ook het behoud door Hem een 
genadegave van God, zoals geschreven 
is: "Door genade zijt gij behouden, door 
het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een 
gave van God" (Ef. 2, 8). Evenzo: "Aan u is 
de genade verleend in Christus te 
geloven" (Filip. 1, 29).



Waarom gaan we naar 
de kerk?

 Gaan we uit gewoonte naar de kerk?

 Of gaan we met verwachting naar de 
kerk?

 In het laatste geval krijg je altijd iets
mee.

 In ieder geval kom je nooit uit de kerk
zoals je erin gekomen bent: Gods 
Woord doet altijd iets met je: is het 
niet tot voordeel, dan tot oordeel.



Twee reacties
 Lukas 8: 5 Een zaaier ging uit om 

zijn zaad te zaaien; en als hij
zaaide, viel het ene bij de weg, en 
werd vertreden, en de vogelen des 
hemels aten dat op.

 6 En het andere viel op een
steenrots en opgewassen zijnde, is 
het verdord omdat het geen
vochtigheid had.

 7 En het andere viel in het midden 
van de doornen, en de doornen
mede opwassende, verstikten
hetzelve.

 8 En het andere viel op de goede
aarde, en opgewassen zijnde, 
bracht het honderdvoudige vrucht
voort…



Twee reacties

 Hand. 17: 32 Als zij nu van 
de opstanding der doden 
hoorden, spotten 
sommigen daarmee; en 
sommigen zeiden: Wij 
zullen u wederom hiervan 
horen.

 (…)

 34 Doch sommige mannen 
hingen hem aan, en 
geloofden; onder welke 
was ook Dionysius, de 
Areopagiet, en een vrouw, 
met name Damaris, en 
anderen met hen.



Verwerpen als
actieve daad

 Er zijn slechts twee 
mogelijkheden om op de 
verkondiging van het evangelie
te reageren: verwerpen of 
aannemen.

 Een neutrale houding is niet
mogelijk.

 Verwerpen is een actieve daad. 

 Wie dat doet, blijft onder de 
toorn van God die al op hem 
rust.



‘Aannemen’ even 
actief als ‘verwerpen’?

 Tegenover het verwerpen van het 
evangelie is ook sprake van 
aannemen van het evangelie
waardoor we van de toorn van 
God bevrijd worden en het 
eeuwige leven ontvangen. 

 Gaan beide handelingen gelijk op?

 Is het aannemen evenzeer onze
keus en daad als het verwerpen
van het evangelie?

 Beide handelingen zijn strikt
persoonlijk, maar de één wortelt
in geloof en de andere in 
ongeloof.



Geloof als gave

 Wie gelooft er uit zichzelf dat
hij verloren is? Dat wil zeggen: 
je bent er zo diep van overtuigd
dat je verloren bent dat er van 
jezelf uit gezien geen redden 
aan is?

 Hóe diep die ontdekking moet
gaan, is aan God.

 De geloofspraktijk laat echter
zien dat we dan pas het 
evangelie van Gods reddende
liefde geloven en aannemen als
we geloven verloren te zijn.

 Beide aspecten van dit geloof
komen van de ‘andere kant’. 



Dorst en drinken

 Treffend bijbelse voorbeeld
van geloven als gave van God 
is de geschiedenis van de 
Samaritaanse vrouw.

 Ze krijgt pas oog voor het 
levende water dat Jezus haar
aanbiedt nadat ze haar eigen 
‘dorst’ heeft ontdekt.

 Wie zijn verlorenheid erkent, 
kan niet anders dan Jezus
aannemen.



‘Aannemen’ is een bijbelse uitdrukking
 Mark. 4:20 En deze zijn, die in de 

goede aarde bezaaid zijn, welke het 
Woord horen en aannemen, en dragen
vruchten, het ene dertig-, en het 
andere zestig-, en het andere honderd
voud.

 Joh. 1:12 Maar zovelen Hem 
aangenomen hebben, die heeft Hij
macht gegeven kinderen Gods te
worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven;

 1 Kor. 15:1 Voorts, broeders, ik maak u 
bekend het Evangelie, dat ik u 
verkondigd heb, hetwelk gij
ook aangenomen hebt, in hetwelk gij
ook staat;

 Kol. 2:6 Gelijk gij dan Christus Jezus, 
de Heere, hebt aangenomen, wandelt
alzo in Hem



‘Aannemen’ is een bijbelse uitdrukking

 Dit aannemen is echter
geen oppervlakkig en 
onpersoonlijk aannemen, 
zoals je een postpakket
aanneemt. 

 Op die manier wordt er wel
gesproken over het 
aannemen van de Heere
Jezus.

 Dat doet echter geen recht
aan de werkelijkheid van  
het aannemen van Jezus. 



Grote waarde

 De Bijbel spreekt in het verband
van het aannemen niet als van 
een postpakket dat je van tijd
tot tijd ontvangt, maar van een
parel van grote waarde. 

 Of over een schat in de akker.

 Kortom: het betreft een zaak
waar je alles voor over hebt
omdat het je alles waard is.



Geloven als
omhelzen

 Het aannemen dat de Bijbel bedoelt, wordt
in één adem genoemd met omhelzen.

 Een postpakket druk je niet aan je hart en 
de bezorger ervan omhels je niet, ook al 
ben je blij met (de inhoud van) het pakket.

 Maar wie Jezus aanneemt, drukt Hem aan
zijn hart, zoals Simeon deed toen hij het 
kindje Jezus in zijn armen nam.

 De DL spreken in dit verband over het 
omhelzen van de Zaligmaker Jezus.

 Dat omhelzen brengt de persoonlijke en 
existentiële betrokkenheid tot uitdrukking.

 Het is een kwestie van gered worden of 
verloren gaan.



Toevlucht



Verdacht

 In bepaalde kringen word je 
verdacht van remonstrantse
neigingen als je het hebt over het 
aannemen van Jezus.

 De DL spreken er echter
onbekommerd over, juist in hun
verweer tegen de remonstranten.

 Als dat aannemen maar bedoeld is 
op de manier waarop de NGB 
erover spreekt in art. 22 (over de 
rechtvaardiging door het geloof): 
‘Wij geloven dat de Heilige Geest
(…) in ons hart waar geloof
ontsteekt, dat Jezus Christus met 
al zijn verdiensten omhelst, Hem 
zich toe-eigent en niets meer
buiten Hem zoekt.’



Geven en 
aannemen

 Als God ons Zijn Zoon 
aanbiedt (= geven), dan kun
je door de overmacht van de 
genade niet anders dan het 
gulle geschenk aannemen. 

 Hoe meer geloof, hoe groter
het wonder van Gods 
genadegaven.



Wonder 
ondergeneeuwd

 Dat wonder raakte in de tijd van de 
Dordtse Synode ondergesneeuwd omdat
de gelovige mens moest willen en kiezen.

 God verkiest immers mensen tot het 
geloof die ervoor kiezen om te gaan
geloven, zeiden de remonstranten.

 Sinds de reformatie waren we bevrijd uit
de slavernij van het ‘moeten’ (je moet
goede werken doen om de zaligheid te
verdienen). 

 Via de achterdeur kwam er een nieuw
goed werk binnen: je beslist zelf om te
gaan geloven; daarmee open je de deur
voor de zaligheid.





(Vrome) mens in 
het middelpunt



Geen voorwerp, maar 
persoon

Een persoon aannemen, is iets heel anders dan een
voorwerp aannemen.

Het aannemen van een voorwerp is doorgaans
eenmalig.

Als je elkaar tot man en vrouw (aan)neemt, doe je 
dat telkens weer opnieuw door er voor elkaar te
zijn, door voor de ander bij te springen, door elkaar
lief te hebben en te dienen.

Dit voorbeeld gaat in een bepaald opzicht mank, 
omdat het aannemen van de Heere Jezus een
levenslange geloofsdaad is van de gelovigen. En niet
omgekeerd: dan geldt eenmaal en voorgoed!



Jezus aannemen

 Je neemt Jezus aan als je 
Leraar door levenslang Zijn
Woord je eigen te maken.

 Je neemt Jezus aan als jouw
Priester door je voortdurend
van je zonden te laten
afwassen door Zijn bloed. 

 Je neemt Jezus aan als je 
Koning door je voortdurend
onder Zijn gezag te plaatsen
en je door Hem te laten
leiden.



Achtergrond van geloof
en ongeloof
 Remonstranten: geloven moet je zelf doen. God kan

niets voor je doen als je je hart niet voor Hem 
openstelt.

 Hypercalvinsten: je kunt niets doen. Je moet maar 
afwachten. Als je gelooft, ligt het aan God. Als je niet
gelooft, ligt het ook aan God.

 De remonstranten verweten de hypercalvinisten dat zij
God tot bewerker van het ongeloof maakten. 

 Die beschuldiging wordt in art. 5 verontwaardigd van de 
hand gewezen.

 Geloof is een gave van God. Ongeloof vindt zijn oorzaak
in de mens.

 Is bij de remonstranten het geloof voorwaarde voor de 
uitverkiezing, de DL stellen: God verkiest niet om (= 
vanwege) het geloof, maar verkiest tot het geloof.



Geloof jij?  Deze persoonlijke vraag plaatst ons
op het scherp van de snede. 

 Immers: door het geloof zijn we 
behouden en door ongeloof zijn we 
verloren.

 Wie wacht met geloven tot hij
weet uitverkoren te zijn, draait de 
wereld om.

 Nergens zegt de Bijbel dat we pas 
mogen geloven als we weten dat
we uitverkoren zijn.

 De aanbieding van Gods genade is 
welgemeend en wil ons daarmee
werkzaam maken.

 Uiteindelijk zit het niet vast op 
onze onmacht, maar op onze onwil
om te geloven.

 Gods liefdevolle gewilligheid is 
alleen in staat om onze onwil te
breken.



Gespreksvragen
1. Waar ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot geloof en ongeloof?

2. Op welke plaatsen spreekt onze gereformeerde belijdenis over het omhelzen van Christus? 
Wat verstaan we daaronder?

3. Hoe kun je door het bloed van Christus geheiligd zijn en toch verloren gaan (Hebr. 10:29)?

4. Is het ongeloof echt onze grootste zonde (Joh. 5:40)? Is er vergeving voor die zonde?

5. Wat verstaan we onder het ‘aannemen’ van de Heere Jezus? Is dat eenmalig of 
herhaaldelijk?

6. Welke verbinding legt Joh. 1:12,13 tussen het aannemen van Jezus en de wedergeboorte?

7. Kun je het verschil aangeven tussen het aannemen van een voorwerp en van een persoon? 

8. Vind je de uitdrukking dat geloof een gave van God is bedreigend of bevrijdend?

9. Is het bijbels om je onder de prediking van het aanbod van genade af te vragen: is de 
genade van God ook voor mij bedoeld?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 24-04-2019 D.v.

 Lezen:

 Hoofdstuk 4 – De verkiezing , een muur of een poort?

Overige data 
Bijbelkring:



Zingen Psalm 95 vers 4

 Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.



Einde van 
deze

presentatie
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