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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 11-12-2019

 Dordtse Leerregels

8e samenkomst
DL, H 1 artikel 13 –

Hoofdstuk 8
Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 138 vers 3

 Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd,
Van 's HEEREN wegen;
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid,
Zijn Majesteit
Ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog,
Die need'rig knie - len;
Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijd'len waan
Der trotse zielen.



Gedeelte voor vanavond(1): DL I art. 13
 Wanneer Gods kinderen nu de 

uitverkiezing ervaren en er zeker van zijn, 
ontlenen zij daaraan dagelijks meer reden 
om zich voor God te verootmoedigen, de 
diepte van zijn barmhartigheid te 
aanbidden, zichzelf te reinigen en Hem, 
die hen eerst zozeer heeft liefgehad, van 
hun kant vurig lief te hebben. Er is dan 
ook geen sprake van, dat zij door deze 
leer van de uitverkiezing en de 
overdenking ervan zouden verslappen in 
het onderhouden van Gods geboden, of in 
zondige zorgeloosheid zouden gaan leven. 
Dit gebeurt doorgaans naar Gods 
rechtvaardig oordeel met hen die op de 
wegen van de uitverkorenen niet willen 
gaan, terwijl zij zich lichtvaardig laten 
voorstaan op de genade van de 
uitverkiezing, of hun tijd verdoen met 
lichtzinnige praat daarover.

 Uit het besef en de zekerheid van deze 
verkiezing ontlenen Gods kinderen dagelijks 
meer reden om zich voor God te 
verootmoedigen, de diepte van Zijn 
barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te 
reinigen en Hem, die hen zo uitnemend heeft 
liefgehad, vurige wederliefde te bewijzen. 

 Het is er dan ook verre van dat zij door de 
leer van de verkiezing en door de 
overdenking daarvan, in het onderhouden van 
Gods geboden vertragen of vleselijk zorgeloos 
zouden worden. Dit pleegt naar Gods 
rechtvaardig oordeel te gebeuren met hen, 
die óf zichzelf lichtvaardig op de genade van 
de verkiezing laten voorstaan, óf zorgeloos en 
brutaalweg ermee pronken, maar die in de 
wegen van de uitverkorenen niet willen 
wandelen.



Zo moet het niet 

 Er zijn nog steeds mensen die 
denken: 

 als je uitverkoren bent, heb je 
heel veel geluk gehad en kan er
niets meer misgaan. 

 als je niet uitverkoren bent, heb
je heel veel pech gehad en is je 
toekomst uitzichtloos en 
hopeloos.

 En omdat je aan het één noch het 
ander iets kunt veranderen, kun
je er het beste maar niet over 
nadenken.



Zekerheid

 Zo’n houding is absoluut niet
Bijbels.

 In art. 13 spreken de DL de Bijbel
na als ze stellen dat je zeker kunt
zijn van het feit dat je 
uitverkoren bent.

 De vruchten daarvan zijn
ootmoed en wederliefde tot God.

 Je wordt in ieder geval niet
zorgeloos.

 Laat staan dat je de uitverkiezing
gebruikt als een dekmantel voor
een leven in de zonden.



Zekerheid van 
het geloof

 De zekerheid van de verkiezing
is gegeven met de zekerheid
van het geloof. 

 In het geloof mag je zeker zijn
van de verkiezing.

 Aan het geloof is zekerheid
eigen – in de gelovige is nog
veel onzekerheid / twijfel.



Aanvechtingen

 Aanvechtingen willen het geloof
loswrikken uit zijn zekerheid.

 Christen uit Bunyans’ Christenreis
krijgt de meeste en zwaarste
aanvechtingen niet voordat, maar 
nadat hij bij het kruis is geweest.

 Door de aanvechtingen (vaak van 
satans kant) wil God het geloof
louteren; daardoor worden
roeping en verkiezing
vastgemaakt.



Vruchten

 Een boom ken je aan de 
vruchten.

 Als je redeneert over de 
verkiezing, maar de vruchten
ontbreken, kom je geen stap
verder.

 Kijk naar de Bijbelse 
levenspraktijk van de 
uitverkorenen. 



Verwijt

 Het verwijt van de kant van de 
remonstranten was dat de 
verkiezingsgedachte van de DL 
zorgeloze en hoogmoedige mensen
maakt.

 Als je het geluk hebt om 
uitverkoren te zijn, maakt het 
immers niet uit hoe je leeft.

 Je komt toch in de hemel, ook al 
zet je de bloemetjes buiten.

 Ook zou de verkiezingsgedachte tot 
hoogmoed leiden: ik heb een dikke
streep voor bij veel anderen.



Vruchten/ kenmerken 
van verkiezing

 Al genoemd is (in art. 12): 

 geloof in Christus

 droefheid over de zonde

 eerbied voor God en Zijn Woord

 verlangen om heilig te leven

 Dat zou je de bekeringsweg kunnen
noemen.

 Sommige mensen blijven zich daarop blind 
staren en vragen zich voortdurend af of 
deze weg wel diep en echt genoeg is 
geweest.

 Ze vergeten dat er ook een weg na de 
bekering is.



Moedergenade

 Het is pastoraal fijngevoelig dat
art. 12 bij begint met het 
geloof in Christus.

 Zonder dat geloof is er geen
droefheid naar God en ook geen
bekering tot zaligheid.

 De Schotse prediker Andrew 
Gray (1633-1658) noemt het 
geloof: the mother-grace.

 Zoals een moeder kinderen
voortbrengt, zo brengt het 
geloof tal van vruchten voort: 
ook droefheid naar God..



Verwarring

 Veel mensen raken in verwarring
bij wat genoemd wordt de 
toeleidende weg tot het geloof.

 Dan rijst de vraag: voldoe ik aan
de kenmerken van die weg, ben ik
dus al op die weg.

 Je wordt voortdurend op jezelf
teruggeworpen.

 Andrew Gray zegt echter: Wilt u 
droefheid hebben over de zonde? 
Geloof dan (Would you have 
sorrow for sin? Then believe).



Vruchten, geen 
verplichting

 De weg waarop uitverkorenen (verlangen te) 
wandelen wordt gekenmerkt door:

 Nederigheid

 Aanbidding

 Heiliging

 Wederliefde

 Dat zijn geen verplichtingen, maar vruchten die 
vanzelf rijpen in het leven van uitverkorenen.

 Het nagaan van deze vruchten geeft zekerheid dat
de Heere in je begonnen is.

 Want hoe wordt een hoogmoedig mens anders
nederig?



Ootmoed

 Ootmoed of nederigheid is vrucht van 
de verkiezing.

 Hoe kan het anders: wie de verkiezing
belijdt, zet daarmee een dikke streep
door alle mogelijke eigen verdiensten
en waardigheid.

 Je bent door God gevonden als een
verloren schaap, opgeraapt als een
verloren penning, aan het vaderhart
gedrukt als een verloren zoon.

 Daarover valt toch niets te roemen?

 Dat God dat bij mij wilde doen, maakt
me heel klein en nederig. 

 Die nederigheid is een belangrijk
kenmerk. Daarom klinkt regelmatig de 
oproep tot nederigheid in de Bijbel.



Aanbidding

 De ontdekking van de diepte van Gods 
barmhartigheid leidt als vanzelf tot 
aanbidding.

 Dat heeft niets te maken met wat in 
evangelische kringen onder
aanbidding wordt verstaan: een
gemeente die door aanbiddingsleiders
wordt meegenomen in zang, muziek
en soms ook dans.

 Bijbelse aanbidding wordt gevormd
door ontzag voor God heiligheid, 
nederigheid en onderwerping aan
God. 

 Het gaat dus niet om wat wij mooi en 
prettig vinden, maar om 
onvoorwaardelijke overgave en 
gehoorzaamheid aan die God voor wie
het beste nog niet goed genoeg is.



Aanbidden - Bijbelse voorbeelden (1)

 Aanbidden is voor de 
Heere neervallen in 
het besef van eigen 
onwaardigheid.

 Dat lezen we van de 
vrouw uit de regio van 
Tyrus en Sidon die zich
tot de honden rekende
(Matth. 15:25 – zij
kwam en aanbad
Hem).



Aanbidden - Bijbelse voorbeelden (2)

 Aanbidding is in dankbare
verwondering terugkeren tot 
Jezus, je aan Hem overgeven
en Hem in het middelpunt van 
je leven stellen.

 Het is: niet genoeg hebben aan
de gave, wel aan de Gever.

 Dat deed slechts een van de 
tien melaatsen die door Jezus
was gereinigd.

 Die ene was een Samaritaan
(Luk. 17:16).



Aanbidden - Bijbelse voorbeelden (3)

 Aanbidden is: Jezus
huldigen en erkennen
voor Wie Hij is (de 
Koning van je leven) en 
het beste aan Hem 
geven: niet slechts
geschenken, maar 
jezelf.

 Zo deden de wijzen uit
het oosten die 
gekomen waren om te
aanbidden (Matth. 2: 
1,2).



Aanbidden - Bijbelse 
voorbeelden (4)

 Aanbidden is: Jezus erkennen
voor wie Hij is: de Zoon van God, 
God zelf.

 Hij heeft duidelijk bewezen de 
zoon van God te zijn door Zijn
opstanding uit de doden (Rom. 1: 
4).

 Als de vrowen, die naar het graf
gingen, de levende Jezus
ontmoeten, vallen ze voor Hem 
neer en aanbidden ze Hem 
(Matth. 28:9)



Gespreksvragen
1. Lees Fil. 2: 1 – 5, Jak. 4: 6 – 10 en 1 Petr. 5: 5 – 9. Tot welke houding worden de 

gelovigen opgeroepen? Wat heeft dat met de uitverkiezing te maken?

2. Wat is volgens de Bijbel aanbidding?

3. Hoe kun je nederigheid leren?

4. Wat bedoelt artikel 13 met het feit dat de gelovigen zichzelf moeten reinigen 
(zie Jak. 4: 8)?

5. Christus wil een reine bruid hebben. Wie reinigt deze bruid? Reinigt zij zichzelf 
of reinigt Christus haar?

6. Is het waar dat wij in onze reformatorische kerken meer aan aanbidding moeten 
doen? Moet dat gestalte krijgen in de vorm van onze kerkdiensten?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: 22-01-2020 D.v.

 Lezen:

 Hoofdstuk 10 – De prediking van de verkiezing

Overige data 
Bijbelkring:

19-02-2020

18-03-2020

15-04-2020



Zingen Gezang 2: 5

 Die stout zijn op hun macht,
Heeft Hij versmaad, veracht,
Gestoten van de tronen;
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
Waarin Zijn Geest wil wonen.



Einde van 
deze

presentatie
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