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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 18-09-2019

 Dordtse Leerregels

5e samenkomst
DL, H 1 artikel 6a

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 36 vers 5

 Geen ding geschiedt er ooit gewisser,
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond:
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er,
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.
Schoon de heid'nen samen
List op list beramen,
God verbreekt hun raad;
Schoon de mogendheden
Snood ontwerpen smeden,
Hij belacht haar haat.



Gedeelte voor vanavond(1): DL I art. 6
 Dat God sommigen in de tijd met het geloof 

begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort 
van Zijn eeuwig besluit. Want al Zijn werken 
zijn Hem van eeuwigheid bekend, en Hij werkt 
alle dingen naar de raad van Zijn wil. Naar welk 
besluit Hij de harten der uitverkorenen, hoewel 
zij hard zijn, genadig vermurwt en buigt om te 
geloven; maar degenen die niet zijn verkoren, 
naar Zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid 
en hardigheid laat. En hier is het dat zich 
voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, 
barmhartige en evenzeer rechtvaardige 
onderscheiding der mensen, zijnde in 
evengelijke staat des verderfs, of het besluit 
van verkiezing en verwerping, in het Woord 
Gods geopenbaard. Hetwelk, evenals het de 
verkeerde, onreine en onvaste mensen 
verdraaien tot hun verderf, alzo den heiligen en 
godvrezenden zielen een onuitsprekelijke troost 
geeft.

 God schenkt in dit leven aan sommigen het geloof, 
terwijl Hij het aan anderen onthoudt. Dit vloeit 
voort uit zijn eeuwig besluit. Want de Schrift 
zegt, "dat al zijn werken Hem van eeuwigheid 
bekend zijn" (Hand. 15, 18), en "dat Hij alles werkt 
naar de raad van zijn wil" (Ef. 1, 11). 
Overeenkomstig dat besluit vermurwt Hij in zijn 
genade de harten van de uitverkorenen, hoe hard 
die ook zijn, en buigt Hij ze om te geloven. Maar 
volgens datzelfde besluit laat Hij hen die niet zijn 
uitverkoren, uit kracht van zijn rechtvaardig 
oordeel over aan eigen slechtheid en hardheid. 
Juist hier komt voor ons de ondoorgrondelijke, even 
barmhartige als rechtvaardige beslissing van God 
aan het licht, waarbij Hij onderscheid gemaakt 
heeft tussen mensen, die allen evenzeer verloren 
zondaren zijn. Dit is het besluit van 
de uitverkiezing en de verwerping, dat in het 
Woord van God geopenbaard is. Terwijl slechte, 
verdorven en onstandvastige mensen dit besluit 
verdraaien tot hun eigen verderf, ontvangen 
heiligen en godvrezenden daardoor een 
onuitsprekelijke troost.



Gedeelte voor 
vanavond(2): 
DL I art. 7

 Deze uitverkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, waardoor 
Hij voor de grondlegging van de wereld uit het hele menselijke geslacht -
dat door eigen schuld de oorspronkelijke gerechtigheid verloren en zich 
in zonde en ondergang gestort heeft - een vast en groot aantal mensen 
in Christus tot het heil heeft uitgekozen. Deze uitverkorenen zijn niet 
beter dan anderen en zij hebben evenmin enig recht op Gods liefde, 
omdat zij met alle mensen aan de ellende prijsgegeven zijn. Alleen uit 
genade zijn zij in Christus uitverkoren overeenkomstig het vrije 
welbehagen van Gods wil. God heeft Christus ook van eeuwigheid tot 
Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en tot fundament van het heil 
gesteld. En om hen door Christus te behouden, besloot God tegelijk deze 
uitverkorenen aan Hem te geven en met kracht tot de gemeenschap met 
Christus te roepen en te trekken door zijn Woord en Geest. Of met 
andere woorden: God besloot hun het geloof in Christus te schenken, 
hen te rechtvaardigen en te heiligen en hen, nadat zij in de 
gemeenschap van zijn Zoon met kracht bewaard zijn, uiteindelijk te 
verheerlijken. In dit alles toont God zijn barmhartigheid tot lofprijzing 
van de schatten van zijn roemrijke genade. Want er staat geschreven: 
"God heeft ons immers in Christus uitverkoren voor de grondlegging van 
de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn 
aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van 
Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen 
van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij 
ons begenadigd heeft in de Geliefde" (Ef. 1, 4-6). En verder: "Die Hij 
tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij 
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij 
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt" (Rom. 8, 30).





Geen evenwijdige 
lijnen

 Verkiezing en verwerping vormen geen twee 
parallelle lijnen. Met andere woorden: beide
zaken worden niet met gelijke nadruk
beleden.

 De verkiezing tot behoud staat centraal. De 
verwerping is de donkere schaduwzijde
daarvan.

 In de verkiezing staat Gods welbehagen
centraal.

 Bij de verwerping gaat het wel om Gods raad, 
maar allereerst om onze schuld en 
vervreemding van God.

 Wie tot God komt, wijst Hij niet af.

 Maar God laat mensen in hun boosheid en 
hardheid als zij zich van Hem afkeren.



Gods verlossingsplan

 De remonstranten lieten
de zaligheid afhangen van 
de keuze van de mens.

 Dan kun je van tevoren
berekenen wat het 
resultaat is, want 
niemand kiest voor God.

 God heeft de keuze om 
tot geloof te komen niet
aan ons overgelaten.



Gods 
verlossingsplan (2)

 God zond Zijn Zoon en in Diens spoor 
verkondigers van het evangelie.

 Rond het evangelie valt de scheiding: sommigen
wijzen het in ongeloof af en anderen nemen het 
gelovig aan.

 De vraag is hoe het komt dat sommigen het in 
ongeloof afwijzen en anderen het gelovig
aannemen.

 Het antwoord is: God brengt mensen tot geloof.

 Zoekt God daarbij aansluiting in de mens? 
Geeft God het geloof aan mensen die ernstig
met de zaken van de eeuwigheid bezig zijn?

 Het laatste beweerden de remonstranten.

 Ernstig bezig zijn met eeuwige dingen is wel
plicht, maar leidt niet tot verdienste.

 Dat mensen tot geloof komen, is vrucht van het 
goddelijk welbehagen dat wortelt in Gods 
eeuwig besluit.



God verbrijzelt 
harde harten

 Nog eens: verkiezing en verwerping
lopen niet parallel.

 Er is verkiezing tot behoud, niet tot 
verloren gaan.

 Ieders hart is even hard. Elk mens heeft
een stenen hart.

 God maakt echter onderscheid waar
geen onderscheid is. Hij verbrijzelt door 
Zijn liefde harde harten. 

 We leren onszelf kennen en 
veroordelen. Maar God neigt ons hart 
ook om in Christus te geloven.



God maakt 
onderscheid …
 We hoorden al eerder de uitdrukking: God 

maakt onderscheid waar geen onderscheid
is.

 Met andere woorden: als God ons vindt, 
vindt Hij in ons niets dat ons waardig
maakt om het geloof te ontvangen.

 Deze uitdrukking benadrukt dat alle
mensen even ver van God verwijderd zijn
en even ongeschikt zijn om tot geloof te
komen.

 Deze uitdrukking weerlegt de 
remonstrantse gedachte dat die mensen
gaan geloven die God er geschikt voor acht
en die het waard zijn.

 Wie echter tot geloof komt, belijdt: ik was 
het niet waard, maar U hebt het gedaan, 
Heere!



Onze 
verantwoordelijkheid

 Dat God het geloof in ons werkt, 
betekent niet dat ons moet worden
verkondigd: we kunnen en willen niet
geloven, maar dat de uitverkorenen
het geloof wel krijgen.

 Gods genade ontslaat ons niet van 
onze verantwoordelijkheid om de 
Heere te zoeken en de heilsmiddelen
te gebruiken.

 De belijdenis dat het geloof een
geschenk van God is, is de ene keer
verootmoedigend (ik begon er niet
aan), een andere keer vertroostend
(de Heere begon er wel aan). 



Verkiezing in 
Christus
 God kan geen mens genadig zijn buiten

Christus om.

 De verkiezing tot zaligheid is daarom
onlosmakelijk verbonden met Christus 
(Ef. 1:4)

 Dat mensen vertwijfeld raken over hun
uitverkiezing, komt hierdoor dat de 
verkiezing losgemaakt is van Christus.

 Christus wordt door Calvijn zelfs de 
spiegel van de uitverkiezing genoemd.

 M.a.w. als je in de ervaring van je 
verloren leven vlucht tot Christus mag 
je geloven dat God je heeft
uitverkoren tot het eeuwige leven.



Levensgevaarlijk

 Wie op onbetrouwbaar ijs gaat
schaatsen, is een waaghals en 
stelt zijn leven in de 
waagschaal. 

 Wie de verkiezing losmaakt van 
Christus brengt eveneens zijn
leven in gevaar en loopt een
levensgroot risico terecht te
komen in het wak van wanhoop
of van onverschilligheid.



Prediking

 De DL spreken regelmatig over de 
verkiezing in het verband van de 
prediking.

 God verkiest immers tot geloof. 
En het geloof wordt gewerkt door 
de prediking.

 God laat ernstig en gunnend
verkondigen dat ieder die 
Christus gelooft vergeving van 
zonden en het eeuwige leven
ontvangt.

 Wie de verkiezing loskoppelt van 
de verkondiging ontspoort. 

 Dan is wel de vraag hoe wij de 
prediking ontvangen.



Vrederaad
 In het verband van de relatie tussen Christus 

en de uitverkorenen wordt wel gesproken
(n.a.v. Zach. 6:13 ‘… en 
de raad des vredes zal tussen die Beiden
wezen) over de eeuwige vrederaad.

 Daarbij wordt het voorgesteld dat (in ruil
voor Zijn borgtochtelijk lijden en sterven) 
de Zoon de uitverkorenen van de Vader 
gekregen heeft.

 Inderdaad horen we Jezus op die manier
over de gelovigen spreken (Joh. 17:6  ‘Ik
heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, 
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij 
waren Uw en Gij hebt Mij dezelve gegeven; 
en zij hebben Uw woord bewaard’).

 Ook hierbij valt op de relatie tussen
verkiezing en (gehoorzaamheid aan) Gods 
Woord.

 Overigens is het Bijbels tekstmateriaal voor
een fijn uitgesponnen goddelijk overleg
schaars voorhanden.



Roeping

 De inhoud van de verkondiging is 
niet de uitverkiezing, maar de 
oproep om te geloven in Jezus
Christus. 

 Met daarbij de stellige belofte dat
wie tot Hem komt (dat is namelijk
geloven in Christus) niet wordt
afgewezen.

 Door middel van de prediking wil de 
H. Geest de roeping krachtig
maken.

 Dan kun je niet anders dan als een
verloren mens de toevlucht nemen
tot Christus.



Orde van het 
heil

 De weg waarlangs de Heere God de 
verkiezing uitwerkt (en het heil 
toepast aan mensen) wordt wel
genoemd de gouden keten van de 
orde van het heil.

 Die wordt genoemd in DL I, art. 7 en 
is ontleend aan Rom. 8:29,30.

 Het begint (van God uit gezien) met 
de verkiezing, gaat (voor ons
mensen) verder met de roeping, 
rechtvaardiging, heiliging en 
verheerlijking.

 Hoewel deze weg niet voor iedere
gelovige gelijk is, gaat het er in alle
gevallen om dat Christus steeds 
meer betekenis voor hen krijgt en 
ook over de manier waarop de H. 
Geest het heil in Christus uitwerkt
en toepast in het leven van de 
gelovigen.



Hoe beleef je dat

 Hoe kun we weten dat de roeping 
krachtig is in ons leven?

 Enkele zaken waaraan dit te 
herkennen valt:
 Het lijkt alsof de preek alleen voor 

jou is

 Je raakt je rust kwijt.

 Je wordt getrokken tot God en (de 
prediking van) Zijn Woord.

 Je ervaart de ernst van het leven 
en voelt het gewicht van de 
eeuwigheid.

 Je ervaart dat je gezondigd hebt 
en Gods toorn verdiend hebt.

 Omdat God echter ook Zijn liefde 
in je hart uitstort, vlucht je 
niettemin tot Hem.

 Christus krijgt steeds meer 
waarde voor je en je raakt door 
het geloof met Hem verbonden.



Meer diepgang

 Heb je een ticket naar de hemel als
je mag weten door het geloof bij
Christus te behoren?

 In zekere zin wel, maar van een
leien dak gaat het meestal niet.

 De heiligmaking is een levenslang
proces waarin ik alsmaar meer sterf
aan mezelf, aan eigen wensen en 
verlangens.

 Tegelijkertijd wordt mijn leven
gevormd (zoals een diamant
geslepen of een beeld gevormd
wordt) naar de bedoeling die God 
ermee heeft. 

 Zo worden we meer en meer
gevormd naar het beeld van Christus 
en krijgt ons leven gaandeweg meer
diepgang.



Gespreksvragen
1. In DL I, art. 7 wordt uit Rom. 8: 30 geciteerd. Dit gedeelte gaat over de 

heilsorde. Wat verstaan we daaronder?

2. Wat betekent de uitdrukking ‘uitverkoren in Christus’?

3. Wat bedoelde Calvijn met ‘Christus is de spiegel van onze uitverkiezing’?

4. Wat wordt bedoeld met de raad des vredes?

5. God is geen mens dat Hem iets zou berouwen (Num. 23:19). Hoe moet je in dat 
licht Gen. 6:6 en Jona 3:10 uitleggen?

6. Wat zou Paulus bedoelen met Fil. 3: 10 – 13?

7. Hoe zijn Gods verkiezing en onze verantwoordelijkheid met elkaar te rijmen?

8. Wat is de ‘roeping tot zaligheid’? Gaat het om twee verschillende roepingen 
(inwendig en uitwendig) of om één roeping met tweeërlei uitwerking?

9. Wat betekent het dat Christus door God gesteld is tot een Middelaar en Hoofd 
van alle uitverkorenen? Is dat hetzelfde als we lezen in Ef. 1: 22 waar Christus 
het Hoofd van de Gemeente wordt genoemd?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 23-10-2019 D.v.

 Lezen:
 Hoofdstuk 6 – Het onveranderlijk welbehagen van 

God

Overige data 
Bijbelkring:

20-11-2019

11-12-2019

22-01-2020

19-02-2020

18-03-2020

15-04-2020



Zingen Psalm vers

 Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij 't hart bekeert.
't Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons 't heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd,
Verlicht de duist're ogen.



Einde van 
deze

presentatie


	De lofzang van Dordt�
	Huishoudelijke mededelingen	
	Bijbelkring 18-09-2019
	Zingen Psalm 36 vers 5
	Gedeelte voor vanavond(1): DL I art. 6�
	Gedeelte voor vanavond(2): DL I art. 7�
	Geen evenwijdige lijnen
	Gods verlossingsplan
	Gods verlossingsplan (2)
	God verbrijzelt harde harten
	God maakt onderscheid …
	Onze verantwoordelijkheid
	Verkiezing in Christus
	Levensgevaarlijk
	Prediking
	Vrederaad
	Roeping
	Orde van het heil
	Hoe beleef je dat
	Meer diepgang
	Gespreksvragen
	De losse eindjes afhechten
	Volgende keer: 23-10-2019 D.v.
	Zingen Psalm vers
	Einde van deze presentatie

