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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 13-11-2019

 Dordtse Leerregels

7e samenkomst
DL, H 1 artikel 12

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 40 vers 2

 Hij geeft m' opnieuw een danklied tot Zijn eer,
Een lofzang. Velen zullen 't zien,
En God eerbiedig hulde biên,
Hem vrezen, en vertrouwen op den HEER.
Wel hem, die 't Opperwezen
Dus kinderlijk mag vrezen,
Op Hem vertrouwen stelt,
En, in gevaar, geen kracht
Van ijd'le trotsaards wacht,
Van leugen of geweld.



Gedeelte voor vanavond(1): DL I art. 12
 Van deze hun eeuwige en 

onveranderlijke verkiezing ter zaligheid 
worden de uitverkorenen te zijner tijd, 
hoewel bij onderscheiden trappen en 
met ongelijke mate, verzekerd; niet, 
als zij de verborgenheden en diepten 
Gods curieuslijk doorzoeken, maar als 
zij de onfeilbare vruchten der 
verkiezing, in het Woord Gods 
aangewezen, als daar zijn: het waar 
geloof in Christus, kinderlijke vreze 
Gods, droefheid die naar God is over de 
zonde, honger en dorst naar de 
gerechtigheid, enz. in zichzelf met een 
geestelijke blijdschap en heilige 
vermaking waarnemen (2 Kor. 13:5).

 Van hun eeuwige en onveranderlijke 
uitverkiezing tot behoud worden de 
uitverkorenen, ieder op zijn tijd, 
verzekerd, zij het niet bij iedereen even 
sterk en in gelijke mate. Die zekerheid 
ontvangen de uitverkorenen niet, wanneer 
zij de verborgenheden en diepten van God 
nieuwsgierig doorzoeken. Maar zij 
ontvangen haar, wanneer zij met een 
geestelijke blijdschap en heilige vreugde 
de onmiskenbare vruchten van de 
uitverkiezing, die Gods Woord aanwijst, bij 
zichzelf opmerken, zoals bijvoorbeeld het 
ware geloof in Christus, kinderlijk ontzag 
voor God, droefheid naar Gods wil over de 
zonde, honger en dorst naar de 
gerechtigheid.



Kun je weten op je uitverkoren bent? Ja!



Vruchten
Je weet uit de 
vruchten of je 

uitverkoren bent.



Geloof in Christus

 Als eerste vrucht wordt genoemd: 
het geloof in Christus.

 Christus is immers de Spiegel van de 
uitverkiezing!

 Wie zich aan Hem toevertrouwt, 
behoort Hem toe en is in Christus 
uitverkoren (Ef. 1:4).

 We moeten niet beginnen bij de 
verkiezing van God, maar bij de 
doorboorde handen van Christus.

 De verkiezende en trekkende liefde
van God heeft aan onze kant tot 
gevolg: het komen tot Jezus.



Nogmaals: niet 
beginnen in de 
eeuwigheid.

 ‘Wij moeten uit het Evangelie de 
zekerheid van onze verkiezing halen, 
want als we tot Gods eeuwige
verkiezing trachten door te dringen, 
zal die diepe afgrond ons
verzwelgen.‘



Ons enige veilige
kompas

 De Bijbel is het enige veilige kompas
dat ons de juiste richting wijst.

 We moeten ons niet verdiepen in 
Gods eeuwige raad, maar bij een
open Bijbel ons leven onderzoeken
op vruchten van de verkiezing die in 
feite vruchten van het geloof zijn.

 Zoals:
 een waar geloof in Jezus

 kinderlijke vrees voor God

 droefheid naar God over de 
zonde

 honger en dorst naar de 
gerechtigheid



Een tekst die de 
weg wijst

 De Bijbel wijst deze vruchten op veel
plaatsen aan.

 In DL, art. 12 wordt één tekst
genoemd: 2 Kor. 13:5 ‘Onderzoek
uzelf of u in het geloof bent, beproef
uzelf. Of weet u niet van uzelf dat
Jezus Christus in u is?’

 Jezus Christus is de wijnstok en de 
rank die met Hem is verbonden, 
draagt gegarandeerd vrucht.

 Het komt er dus op aan dat we door 
het geloof met de wijnstok Christus 
verbonden zijn.



Verwarring

 Hoewel de oproep tot 
zelfonderzoek voluit Bijbelse 
papieren heeft, brengt het 
mensen doorgaans in verwarring.

 Ze weten niet hoe ze te werk 
moeten gaan om aan Bijbels 
georiënteerd zelfonderzoek te 
doen.

 Ze dreigen weg te zakken in een 
moeras van vragen.

 Ze ervaren dat ze op zichzelf 
worden teruggeworpen.



Twee 
uitgangspunten

 Het Bijbels genormeerde
zelfonderzoek kent twee 
uitgangspunten:

 Het vindt plaats bij de heldere
lamp van Gods Woord (denk aan
de psalmen).

 Het vindt plaats voor Gods 
aangezicht (Ps. 139 is daarbij
troostrijk als we met onszelf
worden geworpen op de 
alwetendheid van God).



Geloof

 Het begint met het geloof.
 ‘De meest eigenlijke daad van het 

geloof, namelijk het vertrouwen, 
bestaat hierin dat men zich werpt
in de armen van Jezus, Zijn
aangeboden verdiensten aanneemt
en zichzelf tot een eigendom aan
Hem overgeeft, op Hem leunt en 
steunt en zo in volle vertrouwen
zijn zaligheid aan Hem 
toevertrouwt’, aldus A. 
Hellenbroek.

 Herkennen we dat?
 Dat is overeenkomstig HC Zondag 7 

(volgende dia).



Kennis en 
vertrouwen

 Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen
een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig
houd wat ons God in Zijn Woord
geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het 
Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van 
Christus wil.



Jezus Christus in u

 Zoals door een huwelijk man en 
vrouw elkaar toebehoren, zo wordt  
ook door de band van het geloof een 
gelovige van Christus en Christus van 
de gelovige.

 De gelovige wordt het eigendom van 
Christus en Christus schenkt Zich met 
al Zijn verdiensten en weldaden weg 
aan de gelovige,

 Door de H. Geest maakt Hij woning 
in de Zijnen.

 Dat merk je aan de vruchten, zoals:

 Liefde tot God en bijzonder tot 
Christus.

 Eerbied voor Gods Woord en de 
sacramenten.

 Verlangen om de wil van God te 
doen.

 Een afkeer van de zonde omdat je er 
Gods eer mee aantast.

 Liever smaadheid lijden om Christus’ 
wil dan Hem verloochenen.

 Nederigheid en ootmoed en 
bereidheid om de minste te zijn.

 Samengevat: Christus leeft in mij 
(Gal.2: 20).



Syllogismus practicus 

 Een syllogsmus is een sluitrede of een conclusie.

 Een syllogismus practicus is dus een besluit dat je op 
grond van de praktijk van je leven mag nemen.

 Er is ook een syllogismus mysticus of een mystieke
sluitrede.

 Dan wordt op grond van allerlei kenmerkende
zielsbevindingen geconcludeerd tot het kindschap van 
God. 

 Dat leidt vaak tot verwarring en onzekerheid.

 De Bijbel houdt het praktisch: droefheid over de 
zonde, liefde voor de Heere en verlangen om heilig te
leven.

 Als je het herkent bij jezelf, is het er onvolmaakt, 
met vallen en opstaan.

 Maar God ziet het hart/ het verlangen aan.



Spiegel
 Als Christus de spiegel van de 

uitverkiezing is (aldus Calvijn naar
aanleiding van Ef. 1:4) geeft dus
het geloof in Christus de doorslag.

 Alle andere zaken komen daaruit
voort zoals een plant uit een
wortel.

 Daarbij kun je denken aan liefde
tot God, verlangen om voor God te
leven, afkeer van de zonde.

 Deze zaken hebben het leven van 
Jezus beheerst en gaan ook ons
leven beheersen door de band van 
het geloof met Christus.

 Buiten het geloof in Christus valt
er geen zinnig woord over de 
uitverkiezing te zeggen



Nood en toevlucht 

 And're toevlucht ken ik geen/ hulp'loos kom ik tot 
U vliên/ laat, o laat mij niet alleen/ wil mij
steeds Uw hulpe biên! (uit ‘Jezus die mijn ziel
bemint’ van Charles Wesley (1707 – 1788). 

 Wie ook maar de toevlucht hebben genomen tot 
Jezus (de bloedvloeiende vrouw,, de Kananese
vrouw, de Romeinse hoofdman) kwamen om 
minstens twee redenen tot Hem:

 De nood klemde

 In die nood was er voor hen maar een Helper.

 Gevolg: ze namen de toevlucht tot Jezus, ze 
vertrouwden zich aan Hem toe na wat ze 
over Hem gehoord hadden (kennis) 



Oproep

 Omdat het geloof in Christus ons
zekerheid over onze verkiezing
geeft, klinkt in de Bijbel telkens
de oproep om onze roeping en 
verkiezing vast te maken,

 Hoe doe je dat?

 Door op te groeien/ toe te nemen
in de genade en kennis van de 
Heere Jezus (2 Petr. 3:18). 

 Hoe meer we leren kennen van de 
genade en kennis van de Heere
Jezus hoe dierbaarder Hij ons
wordt en hoe meer we met Hem 
vervlochten raken.



Bruid en 
bruidegom

 Het gaat niet om de 
uitverkiezing, maar het gaat
uiteindelijk om het geloof in 
en de liefde tot Christus.

 Stel je voor dat een bruid op 
haar trouwdag meer
aandacht heeft voor haar
trouwjurk dan voor haar
bruidegom!

 Aldus ds. C. den Boer (1931 –
2019). 



Gespreksvragen
1. Waarom noemt artikel 12 ‘het ware geloof in Christus’ als eerste vrucht van de 

verkiezing?

2. In Hosea 14:5 staat: ‘Ik zal hen vrijwillig liefhebben.' Wat is het verschil tussen 
willekeurig liefhebben en vrijwillig liefhebben?

3. Zit er ook een gevaarlijke kant aan de benadering om verzekerd te zijn van je 
verkiezing door de vruchten? Kunnen we niet beter bouwen op de beloften van 
het Evangelie dan op de kenmerken van het geloof?

4. Wat betekent het om te weten dat Jezus Christus in ons is (2 Kor. 13:5)?

5. Kun je in de Bijbel teksten aanwijzen die te maken hebben met ‘groeien in het 
geloof’?

6. Zou het waar zijn dat het niveau van een gemeente niet boven het geestelijk 
niveau van de dienaar uitkomt (Calvijn)?



De lose 
eindjes
afhechten



Volgende keer: 11-12-2019 D.v.

 Lezen:
 Hoofdstuk 6 – Leven in de zekerheid van de 

verkiezing

Overige data 
Bijbelkring:

22-01-2020

19-02-2020

18-03-2020

15-04-2020



Zingen Psalm 142 vers 5

Ik riep tot U, ik zeid': o HEER',
Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer;
Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel,
Mijn God, Wien ik mij aanbeveel.



Einde van 
deze

presentatie
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