
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 23-10-2019

 Dordtse Leerregels

6e samenkomst
DL, H 1 artikel 6a

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 147 vers 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!



Gedeelte voor vanavond(1): DL I art. 8 en 9
 De voormelde verkiezing is niet menigerlei, 

maar één en dezelfde, van al degenen die zalig 
worden, beide in het Oude en Nieuwe 
Testament. Aangezien de Schrift ons een enig 
welbehagen, voornemen en raad van de wille 
Gods voorstelt, waardoor Hij ons van 
eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade 
en tot heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de 
weg der zaligheid, dewelke Hij bereid heeft, 
opdat wij daarin wandelen zouden (Ef. 1:4,5 en 
2:10).

 Deze zelfde verkiezing is geschied, niet uit het 
voorgezien geloof en gehoorzaamheid des 
geloofs, heiligheid, of enige andere goede 
hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak 
of voorwaarde, tevoren vereist in de mens, die 
verkoren zou worden; maar tot het geloof en 
gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid, 
enz. En dienvolgens is de verkiezing de fontein 
van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, 
de heiligheid, en andere zaligmakende gaven, 
en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten 
vloeien, naar het getuigenis van de apostel: ‘Hij 
heeft ons uitverkoren, niet ‘omdat wij waren’, 
maar ‘opdat wij zouden zijn heilig en 
onberispelijk voor Hem in de liefde’ (Ef. 1:4).

 Deze uitverkiezing is niet veelsoortig, maar zij is 
een en dezelfde verkiezing van allen die onder oud 
en nieuw verbond behouden worden. De Schrift 
verkondigt ons immers een welbehagen, voornemen 
en raad van Gods wil, waardoor Hij ons van 
eeuwigheid heeft uitverkoren tot de genade en tot 
de heerlijkheid, tot het behoud en tot de weg van 
het behoud, die Hij tevoren bereid heeft, opdat wij 
daarop zouden gaan.

 God heeft uitverkoren niet omdat Hij tevoren in de 
mens geloof, gehoorzaamheid van het geloof, 
heiligheid of een andere goede eigenschap of 
aanleg zag, die als oorzaak of voorwaarde in de 
mens, die uitverkoren zou worden, aanwezig moest 
zijn. Integendeel, Hij heeft uitverkoren "opdat Hij 
geloof, gehoorzaamheid van het geloof, 
heiligheid" enzovoort zou bewerken. Deze 
uitverkiezing is dus de bron van al het goede, dat 
tot behoud leidt. Daaruit komen als vruchten het 
geloof, de heiligheid en de andere heilsgaven en 
tenslotte het eeuwige leven voort. De apostel 
getuigt immers: "Hij heeft ons uitverkoren (niet: 
omdat wij waren, maar:) opdat wij heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht" (Ef. 
1, 4).



Gedeelte voor vanavond(2): DL I art.10 en 11
 De oorzaak van deze genadige verkiezing is 

eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin 
bestaande, dat Hij enige hoedanigheden of 
werken der mensen, uit alle mogelijke 
voorwaarden, tot een voorwaarde der zaligheid 
heeft uitgekozen; maar hierin, dat Hij enige 
bepaalde personen uit de gemene menigte der 
zondaren Zich tot een eigendom heeft 
aangenomen. Gelijk geschreven is: ‘Als de 
kinderen nog niet geboren waren, noch iets 
goeds of kwaads gedaan hadden, enz., werd tot 
haar, namelijk Rebekka, gezegd: De meerdere 
zal de mindere dienen; gelijk geschreven is: 
Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat’ 
(Rom. 9:11-13). En: ‘Er geloofden zovelen als er 
geordineerd waren tot het eeuwige leven’ 
(Hand. 13:48).

 En gelijk God Zelf op het hoogste wijs, 
onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo 
kan de verkiezing, door Hem gedaan, niet 
ontdaan en wedergedaan, noch veranderd, noch 
herroepen, noch afgebroken worden, noch de 
uitverkorenen verworpen, noch hun getal 
verminderd worden.

 De oorzaak van deze genadige uitverkiezing is 
alleen het welbehagen van God. Dit bestaat niet 
hierin, dat Hij uit alle mogelijke voorwaarden enige 
eigenschappen of prestaties van mensen heeft 
uitgekozen tot een voorwaarde voor het ontvangen 
van het heil. Integendeel, dit welbehagen bestaat 
hierin, dat Hij bepaalde personen uit de hele 
zondige mensheid tot zijn eigendom aangenomen 
heeft. Er staat immers geschreven: "Want toen de 
kinderen nog niet geboren waren en goed noch 
kwaad hadden gedaan... werd tot haar (namelijk 
Rebekka) gezegd: de oudste zal de jongste 
dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat: Jakob heb 
Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat" (Rom. 9, 11-
13). En: "Allen die bestemd waren ten eeuwigen 
leven, kwamen tot geloof" (Hand. 13, 48).

 Omdat God volkomen wijs, onveranderlijk, 
alwetend en almachtig is, kan zijn keus niet 
ongedaan gemaakt en opnieuw gedaan worden, en 
daarom kan ze ook niet veranderd, herroepen of 
tenietgedaan worden. Evenmin kunnen de 
uitverkorenen verworpen of kan hun aantal 
verminderd worden.



Uitverkoren tot zaligheid
 Wie de Bijbel serieus neemt, kan

niet om de uitverkiezing heen.

 Velen ergeren zich aan de leer van 
de verkiezing omdat deze alle
mogelijkheden van de mens
afdoet als afval en vuilnis.

 Onze verantwoordelijkheid zou
worden uitgeschakeld en zo 
zouden we (in het ergste geval) 
tot wanhoop vervallen.

 Het struikelblok voor de 
remonstranten van de 16e eeuw
en later is dat wij mensen niets in 
de melk te brokkelen hebben wat 
betreft onze zaligheid.

 Dat slaat onze trots en al onze
verdiensten neder, ‘t verlaagt ons
diep …



Mogelijkheid of 
werkelijkheid?

 Is de uitverkiezing een
mogelijkheid of werkelijkheid?

 Volgens de remonstranten wordt
de zaligheid voor mij pas 
werkelijkheid door mijn
bereidheid om te gaan geloven.

 Ook hangt het er van af of ik blijf
volharden in het geloof. 

 Kortom: het hangt van mijn eigen 
keuze en volharding af of ik zalig
word.

 In de remonstrantse visie is de 
zaligheid is dus een mogelijkheid
en geen werkelijkheid.



Uitverkoren tot 
geloof

 Artikel 8 belijdt dat er slechts een
verkiezing is en deze is tot 
zaligheid. Deze is 
onvoorwaardelijk.

 Artikel 9 zegt dat God niet
verkiest vanwege geloof (zo 
stelden de remonstranten), maar 
tot geloof.

 God zoekt de slechte appels niet
uit om die weg te gooien en de 
goede te bewaren. 

 Na de zondeval zijn er uitsluiend
rotte appels.



Beloning?

 De remonstranten stelden de 
zaligheid voor als beloning.

 Wie gelooft en dat zijn leven lang
volhoudt, wordt op het eind met 
de zaligheid beloond.

 Als dat waar is, leidt de leer van 
de verkiezing tot krampachtigheid
(als ik het maar volhoud) en biedt
geen enkele troost.

 De Bijbel laat ons weten dat alles
in de uitverkiezing vastligt. Het 
hangt niet van mijn keus en 
vasthoudenheid af, maar van 
Gods trouw. Deze ligt verankerd
in de uitverkiezing.



Uitverkoren tot dienst
 Wij verbinden meestal de uitverkiezing

met de eeuwige zaligheid.

 Dat is juist, maar dit is het verst gelegen
doel.

 Een dichterbij gelegen doel van de 
uitverkiezing is dat we de Heere dienen
door ons leven in gehoorzaamheid aan
Zijn Woord.

 Tegen Abraham zegt de Heere (Gen. 
12:2): ‘En Ik zal u … zegenen … en wees 
een zegen!’ 

 Paulus schrijft (Ef. 1:4): ‘Gelijk Hij ons
uitverkoren heeft in Hem, voor de 
grondlegging der wereld, opdat wij
zouden heilig en onberispelijk zijn voor
Hem in de liefde …’. 

 Het gaat om dienst aan God en aan de 
naaste tot diens heil.



Lichtdragers

 Zo’n dienstbaar leven is tot eer van 
God en tot zegen van anderen.

 In de Bijbel (1 Petr. 2:9) wordt de lijn
tussen verkiezing en een leven tot eer
van God duidelijk getrokken: ‘Maar gij 
zijt een uitverkoren geslacht … opdat 
gij zoudt verkondigen de deugden 
Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 
licht’.

 In een wereld vol wanhoop straal je 
hoop uit; liefde in liefdeloosheid; doe 
je recht te midden  van alle onrecht –
kortom je straalt het licht van Gods 
genade en liefde uit.

 Deze vruchten zijn voor de Landman –
Hij wordt erdoor geëerd.

 Zo leven we heilig, d.i. toegewijd aan 
God.



Jakob en Ezau

 God maakte al onderscheid voor
de geboorte van de tweeling.

 De keuze voor Jakob heeft dus
niets te maken met wie Jakob 
is/wordt en hoe Ezau zich
ontwikkelt. 

 De keuze wortelt in Gods 
soeverein welbehagen.

 ‘Haten’ heeft de betekenis van: 
voorbijgaan, passeren.

 ‘Jakob’ heeft betrekking op Israël
en ‘Ezau’ slaat op het volk Edom.



Onvoorwaardelijk

 Gods vrijwillige, onvoorwaardelijke liefde is het hart 
van de uitverkiezing. Dat is troostvol.

 Tegelijk wekt het onze ergernis: waarom mag de ene
moordenaar op het nippertje het Godsrijk binnengaan
en blijft de rijke jongeling erbuiten, terwijl hij z’n
levenlang de geboden had gedaan.

 Die ergernis vindt z’n oorzaak in onze hoogmoed: we 
vinden onszelf zo slecht niet.

 Wie zich als een verlorene leert kennen, houdt alleen
Gods onvoorwaardelijke liefde als grond van redding
over.

 Dat betekent dat we niet eerst ons geschikt hoeven te
maken voor Gods genade, maar dat we (zo hopeloos
als het er met ons voorstaat) alles van Gods genade
mogen verwachten.



Onveranderlijk
 De remonstranten stelden dat de 

verkiezing een open eind heft: als je goed
je best doet, zet God je er wel bij.

 Dan kan het omgekeerde ook gebeuren: 
je valt eruit. 

 Als de dingen er zo voorstaan, heb je 
geen enkele zekerheid van je zaligheid.

 De DL stellen: even onveranderlijk als
God zelf is, is de verkiezing.

 Het kan beangstigend lijken dat alles
onwrikbaar vast staat.

 Besef echter dat even vast (nog vaster 
dan de Bergen) de beloften van God zijn.

 Daarbij behoort de belofte van Jezus (in 
Joh. 6:37b): ‘… die tot Mij komt, zal Ik
geenszins uitwerpen.’



Gespreksvragen
1. Kun je Rom. 9:11–13 uitleggen met behulp van Mal.11:1–5? Welke uitleg ligt 

voor de hand?

2. Waar zou de ergernis aan de verkiezing vandaan komen?

3. Wat is het doel van de verkiezing (Ef. 1:4)?

4. Kun je aangeven hoe Abraham tot zegen is geweest voor die met hem 
waren?

5. Hoe zou het komen dat veel mensen meer bezig zijn met de vraag of ze wel 
verkoren zijn dan met de opdracht die aan de verkiezing verbonden is?

6. De dienstbaarheid in het Koninkrijk van God is vrucht van de verkiezing. Hoe 
voorkom je hierbij wetticisme en activisme?

7. In Ef. 2:10 schrijft Paulus dat wij geroepen zijn om goede werken te doen, 
die God tevoren heeft voorbereid opdat wij erin zouden wandelen. Hoe 
moeten we deze tekst uitleggen?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 13-11-2019 D.v.

 Lezen:

 Hoofdstuk 7 – De vruchten van de verkiezing

Overige data 
Bijbelkring:

11-12-2019

22-01-2020

19-02-2020

18-03-2020

15-04-2020



Zingen Psalm 89 vers 8

 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.



Einde van 
deze

presentatie
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